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Sammanfattning 

Detta arbete gjordes på Varberg Energi, fjärrvärmeverket ”Flisan af Varberg”. Arbetet har 
gått ut på att lösa ett driftproblem på rosterkylkretsarna till fjärrvärmeverkets biobränsle-
pannor (panna 7 och 8). Dessa pannor används för att värma Varbergs fjärrvärmenät och går 
som spetslast mot den spillvärme från Södra Cell (massabruk norr om Varberg) som till 
största delen används för fjärrvärmeproduktion. Rostrarna är den del på ugnsdelen utav 
pannan där bränslet transporteras under tiden som det brinner. Rosterkylkretsen används för 
att kyla rostrarnas axlar, för att dessa inte ska deformeras av värmen från bränslet. På Varberg 
Energis pannor fungerade inte denna anordning, då den går i nödkylningsläge, på grund utav 
övertemperatur. Detta arbete har haft syftet att utreda orsaker till problemet och därefter 
föreslå lösningar. För att komma fram till potentiella lösningar har olika typer av mätningar 
gjorts, dessa har sedan analyserats tillsammans med de principskisser och produktblad som 
funnits tillgängliga. Lösningarna som presenterats har efter detta testats av Varberg Energi på 
en av de två pannorna. 

Problemet låg i att cirkulationspumpen i kretsen varit för liten, vilket i sin tur gjort att flödet i 
kretsen blivit för dåligt. Kretsen blir då överhettad vilket utlöser nödkylningsläge, som 
innebär att kallt vatten från stadsnätet pumpas igenom kretsen istället för det vatten som 
vanligtvis är inneslutet i kretsen. Detta nya vatten innehåller syre, vilket resulterar i korrosion 
inuti ledningarna. Korrosionen ökar motståndet i ledningarna, vilket i sin tur gör att 
cirkulationskretsen fungerar sämre, allt resulterar i en ond cirkel, där felet hela tiden förvärras. 
Felet ifråga avhjälptes genom att byta cirkulationspumpen för att sedan tvätta ur alla 
korrosionsbeläggningar som uppstått i rören. Även slangar som varit utslitna har bytts ut. 
Lösningarna har medfört goda resultat, då driftfelet inte längre existerar. 

Nyckelord: Rosterkylkrets Fjärrvärme Biobränslepanna 
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1. Inledning  

Denna rapport skrevs under examensarbetet på Varberg Energis driftavdelning (fjärrvärme) 
och är en del utav det obligatoriska examensarbete som ingår i Process- och energi-
teknikerutbildningen vid Högskolan i Borås/Campus Varberg. Eftersom utbildningen är en 
teknikerutbildning skulle examensarbetet ha med driften att göra. Då praktiken var förlagd på 
fjärrvärmeverket Flisan af Varberg, blev det naturligt att ta sig an ett utav de driftproblem som 
fanns på anläggningen. 

1.1 Bakgrund 

Efter att ha konsulterat de drifttekniker och ingenjörer som jobbar på anläggningen beslutades 
att ett problem som fanns på rosterkylkretsen skulle vara lämpligt att ta sig an. Denna krets 
används på ugnsdelen utav pannorna och har under tiden från första driftsättning (år 2013) fått 
problem med överhettning. Detta problem har återkommit mer frekvent under tidens gång 
men har aldrig åtgärdats. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att först felsöka rosterkylkretsen, för att sedan komma fram till 
potentiella lösningar som Varberg Energi skulle kunna tillämpa ifall de ansåg det lämpligt. 
Ifall dessa lösningar tillämpades skulle även resultatet utav dessa att utvärderas. 

2. Beskrivning utav företaget Varberg Energi 

2.1 Varberg Energi 

Varberg Energi AB är en företagskoncern som ägs utav Varberg kommun (Varberg Energi 
2016a). Företaget grundades 1937, då som Varbergs Elverk för att sedan ombildas som 
aktiebolag 1988. Företaget har sedan start skött eldistributionen i Varbergs kommun, vilket 
även var den huvudsakliga uppgiften till en början (Varberg Energi 2016b). Sedan dess har 
företaget expanderat ut i en rad verksamhetsområden och har idag en omsättning på ca 450 
miljoner kronor (Varberg Energi 2016c). Hur denna omsättning är fördelad över 
verksamhetsområdena kan ses på figur 1. 

                                       
Fig. 1 Varberg Energis totalomsättning 2015 (Varberg Energi 2016c). 

Elhandel	inkl.	
produktion:	

35%	

Elnät:	
22%	

Naturgas:	
4%	
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14%	

Fjärrvärme:	
25%	

Totalomsättning	2015	
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Varberg Energi har idag ungefär 100 anställda fördelade över dessa verksamhetsområden 
(Varberg Energi 2016a). 

Varberg Energi har under åren vunnit en rad priser, däribland (Varberg energi 2016d): 

Svensk kvalitetsindex kundundersökning 2015, detta avser kundnöjdhetsundersökning (då 
bland företagskunder) i hela Sverige (SKI 2015). 

Energi och miljöcentrum, Energi- och miljöpris år: 2011, 2012, 2013. Priset delas ut för att 
lyfta fram företag som tänker nytt och hållbart, detta för att statuera exempel åt andra företag 
(EMC 2016). 

2.2 Fjärrvärmeverket Flisan af Varberg 

Fjärrvärmeverket Flisan af Varberg invigdes 2013 utav kronprinsessan Viktoria och används 
primärt för att värma upp fjärrvärmevatten till Varbergs fjärrvärmenät. Flisan har då en 
funktion som spetspanna relativt den fjärrvärmeproduktion som görs på Södra Cell i Värö 
(norr om Varberg), vars spillvärme från massaproduktion används för att värma upp 
fjärrvärmevatten. Flisan har även förmåga att ta över hela produktionen utav fjärrvärme ifall 
produktionen av någon anledning skulle behöva stoppas eller på annat sätt inte kan garanteras 
ifrån Södra Cell (Jacobsson, S 2016).  

Flisan består utav två stycken fliseldade pannor (panna 7 och 8), en gas-panna (panna 5) och 
en bio-oljeeldad panna (panna 6). Panna 7 och 8 är de som används primärt, medan panna 5 
och 6 används som reserver/spetslast (Andersson, J 2016). 

3. Drift och underhåll 

Fjärrvärmeverket Flisan har i dagsläget nio stycken heltidsanställda tekniker och fyra stycken 
ingenjörer. Driften är organiserad på ett sådant sätt så att det finns en beställarsdel 
(ingenjörsavdelningen) och en utförardel (teknikeravdelningen) i det dagliga arbetet. 
Ingenjörsdelen jobbar med att ta fram arbetsordrar på jobb som måste utföras, då med hänsyn 
till allt ifrån kontinuerligt driftunderhåll till ändringar eller mer projektbaserade 
arbetsuppgifter. Dessa arbetsordrar skickas sedan vidare till teknikavdelningens enhetschef. 
Denna person delar i sin tur ut dessa arbetsordrar till den eller de tekniker som anses lämplig 
att utföra arbetet.  

Rutinarbete så som rondering och tillsyn sköts till största delen helt utav teknikeravdelningen, 
utan specifik arbetsorder ifrån ingenjörsavdelningen. Tekniker har även befogenhet att ta 
beslut utan ingenjörs arbetsorder ifall situationen kräver det.  

Då arbetstiden normalt är förlagd kl. 7-16 på Flisan finns alltid två stycken tekniker som har 
jour dygnet runt, ifall något oförutsett skulle inträffa när övrig personal ej är på plats. Dessa 
blir då notifierade om driftfel via ett larmsystem som skickar sms till en specifik jourtelefon. 
Dessa tekniker är uppdelade i första och andra jourhavande tekniker. Den tekniker som 
refereras till som första är den tekniker som utför arbete som anses vara möjliga att utföra 
ensam, detta kan då vara saker som kvittering utav larm eller enklare återstarter utav system. 
När denna tekniker inte längre känner att arbetet i fråga går att utföra själv alternativt att 
person i fråga inte innehar den kompetens inom området som krävs för att lösa problemet kan 
denne då ringa in andra jourhavande tekniker som hjälp. 
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Även om vissa tekniker sedan tidigare är specialiserade inom en viss del utav driftens 
verksamhet (så som vindkraft, fjärrvärme eller liknande) så har det nyligen organiserats om på 
ett sådant sätt att alla drifttekniker ska kunna arbeta på alla delar, även om föregående 
arbetsuppgifter fortfarande i vissa avseenden lever kvar (Jillhag-Dahlén, F 2016). 

4. Miljöarbete 

Varberg Energi miljöarbete utförs enligt följande standarder: 

ISO 140001 – Miljöcertifiering (certifierade sen 2003) 

OSAS 18001 – Arbetsmiljöcertifiering 

ISO 26 000 – Vägledande standard inom socialt ansvarstagande (certifierade innan årsskifte 
2016/2017). 

Miljöchefen på företaget har det övergripande ansvaret för att standarder och policys följs. 
Ansvaret delegeras sedan vidare till respektive chef för varje avdelning. Både arbetsmiljö- 
och miljöarbetet revideras två gånger om året utav Statens provningsanstalt (SP), för att 
Varberg Energi ska kunna försäkra sig att man klarar eventuella kontroller och att 
miljöarbetet utförs korrekt. SP utför även certifiering enligt vissa standarder.  

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten gör löpande inspektioner en gång om året, det finns även 
skyldighet att lämna in miljörapporter till dessa, då med avseende på vad man producerat, och 
eventuella händelser som på något sätt kan ha inverkan på miljön, så som läckage från 
anläggningar eller dylikt. 

Utsläppsrätter rapporteras årligen till Naturvårdsverket och SP. När dessa siffror godkänts och 
verifierade som rätträknade skickas dessa vidare till EU:s unionsregister. Dit räknas allt som 
anses som fossilt bränsle. Det är dock endast värmepannor på Flisan (fjärrvärmeverket) och 
den panna som är benägen på Varbergs Sjukhus som berörs utav utsläppsrätterna, övriga 
pannor på Varberg Energis närvärmeanläggningar regleras endast utav Miljö och 
Hälsomyndigheten. Rapporterna innehåller då endast hur mycket man producerat, och hur 
mycket råvaror som åtgått under denna process.  

Varje år utförs minst två skyddsronder på varje avdelning, där man systematiskt går igenom 
eventuella riskmoment. Riskanalyser utförs också löpande, ett visst antal varje år och 
eventuella nyetableringar eller förändringar resulterar i nya riskanalyser (Falk, A-L 2016).  

5. Felsökning utav rosterkylsystem, panna 7 och 8 

Fjärrvärmeverket Flisan har två stycken fliseldade pannor som används som spetspannor för 
fjärrvärmeproduktionen i Varbergs innerstad. Dessa pannor är i stort sett identiska och står 
uppställda jämte varandra i samma pannhall.  

Pannorna är utav rostertyp, vilket innebär att bränslet (i detta fall flisen) skjuts fram i 
pannriktningen på rostrar, där bränslet under tiden brinner ut, för att sedan falla ner i ett 
slaggschakt och matas till en ask-container. Dessa rostrar (som är byggda som en 
nedåtlutande trappa) förflyttar sig på så kallade rosteraxlar. För att dessa axlar inte ska 
deformeras eller på annat sätt skadas utav den intensiva värmen som kommer från ugnsdelen 
utav pannan kyls dessa med hjälp utav vatten i en separat kylkrets. Kylkretsen är byggd som 
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en cirkulationskrets där man växlar det varma vattnet på rostersidan mot fjärrvärmevatten i en 
värmeväxlare, detta med hjälp utav en cirkulationspump på rostersidan och en pump på 
fjärrvärmesidan (se bilaga 3). På rostersidan sitter även ett system som är till för att fylla på 
vatten vid mindre läckage och även nödkyla ifall temperaturen i cirkulationskretsen blir för 
hög. Under tiden som pannorna körts har ett problem med denna krets uppstått och 
återkommit mer och mer med tidens gång. 

Symptomen på problemet är att kylkretsen (på rostersidan) får för hög temperatur, vilket 
resulterar i att nödkylsanordningen går i drift. Nödkylsanordningen fungerar på ett sådant sätt 
att en temperaturgivare (KKS. P8KQ21GTZ01) vid en satt temperatur (104 °!) öppnar 
ventilen från kallvattenmatningen (KKS. P8KV11MVX02) samtidigt som en 
avtappningsventil (KKS. P8KQ2MVX01) efter upplagskretsen öppnar, detta resulterar i ett 
flöde utav kallvatten igenom kylkretsen som snabbt kyler ner rosteraxlarna. Detta vatten åker 
genom avtappnings-ventilen ut på pannhallens golv. Detta resulterar även i ett driftlarm till 
jourhavande tekniker och kontrollrum.  

Detta problem har förekommit mer och mer under tiden som pannorna varit i drift, tillsist har 
driftpersonalen tagit beslut att öppna bypass-ventilerna på nödkylningsanordningen. Detta ger 
samma effekt som att köra nödkylningen hela tiden, dock genererar det inget driftlarm.  

I och med att nödkylningsvattnet gått ut på golvet har detta gjort att golvet blivit missfärgat. 
Det har även noterats att det ursprungliga driftproblemet blivit värre under tiden som 
bypassventilerna varit öppna (Olsson, A 2016). 

6. Metod och material  

Under utredningen utav detta driftproblem har Varberg Energis eget material till största del 
använts, då avseende framförallt principscheman och produktblad för komponenter. Det 
schema som avser rosterkylkretsen har bifogats och kan ses under bilaga 3. Endast när 
produktblad eller dylikt saknats har extern information tagits in, då så gott som uteslutande 
avseende produktspecifikationer. 

För att få en bättre bild utav driftproblemet har olika typer utav mätningar gjorts. 
Temperaturlogg gjordes först och efter detta bestämdes successivt vilken typ av mätning som 
ansågs lämpligt för att ta felsökningen vidare. 

6.1 Temperaturlogg, VVX 

För att få en bättre överblick om hur temperaturförhållandena såg ut i drift utfördes en 
temperaturloggning. Denna logg gjordes med hjälp utav ett Testo 176T4 instrument, vars mät-
trådar placerades på varje in- och utlopp på kylkretsens värmeväxlare. Instrumentet läts sedan 
sitta kvar under tiden som driften lades om från nödkylning till normaldrift och loggade då de 
förändrar som skedde under en dag. Denna mätning kan ses under bilaga 1. På denna mätning 
syns tydligt att temperaturen hela tiden ökar upp till dess att nödkylningskretsen går in, då 
temperaturen drastiskt minskar, för att sedan öka igen när nödkylningen avslutats. Mot slutet 
utav mätningen (15:30 på tidsskalan) läggs driften tillbaka till stadsvattenkylning (bypass-
ventilerna öppnas), vilket resulterar i att temperaturen på rostersidan kraftigt minskar, medan 
fjärrvärmesidan fortfarande är oförändrad.  

På temperaturloggen kan det även utläsas att fjärrvärmesidans temperaturer är nästintill 
oförändrade. Vilket resulterat i följande resonemang: 
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Då den allmänna formeln för effektöverföring i en värmeväxlare kan skrivas på följande sätt 
(Energiteknik, Formler och tabeller 1996): 

!!!"Δ!! =   !!!"Δ!! 

Där ! avser massflödet genom värmeväxlaren, cp avser vattnets specifika värmekapacitet 
(4,190 kJ/(kg·K)) och ΔT är förändringen i temperatur. Dessa storheter är olika, beroende på 
vilken sida utav värmeväxlaren de avser, därav index 1 och 2. Dessa kan sättas lika då 
effekten som överförs från rostersidans kylvatten är den samma som den effekt som överförs 
till fjärrvärmesidans kylvatten.  

Då förändringen i temperatur är låg på fjärrvärmesidan medan temperaturförändringen på 
rostersidan är betydligt större, kan det antas att massflödet är lågt på rostersidan, medan 
massflödet på fjärrvärmesidan är korrekt, detta eftersom att rostersidans vatten inte hinner 
värma upp fjärrvärmevattnet. Hade massflödet ökats på rostersidan hade (enl. formeln) 
effekten som överförs till fjärrvärmesidan ökat och då flödet är konstant på rostersidan hade 
detta resulterat i en större temperaturdifferens (Hamberg, F 2016). 

6.2 Flödesmätning rosterkrets  

Då föregående test med temperaturlogg indikerat lågt flöde på rostersidan utav kylkretsen 
utfördes en flödesmätning på denna sida. Detta utfördes genom att göra en differential-
trycksmätning (difftryck) på den reglerventil sitter på denna sida (se bilaga 3, KKS-nr. 
P8KQ21KVA09). Detta gjordes med ett TA-CDI2 instrument, flödet lästes sedan ut genom 
att gå in produktbladet för ventilen där tabell för förhållandet mellan difftryck, antalet varv 
öppnade på ventilen och flöde kan ses. 

 Denna mätning resulterade i ett flöde på ungefär 0,35 l/s, vilket bekräftar misstanke om för 
lågt flöde i rostersidans krets, då man enligt principschema (bilaga 3) kan utläsa att flödet är 
dimensionerat att vara 0,95 l/s. Flödet är alltså endast ca 35 % utav vad det borde vara i denna 
krets.  

I och med denna observation sågs detta som en primär del till problemet. 
Problemutredningens nästkommande steg blev sedan att försöka hitta möjliga anledningar till 
varför flödet var så pass lågt på denna sida. 

6.3 Difftrycksmätningar 

För att få överblick över trycket i kretsen användes befintlig manometer (se bilaga 3, KKS 
P8Q21GPI01). Genom att öppna avstäningsventilerna en och en kunde följande mätvärden 
läsas av (tabell 1): 
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Position:  Mätvärde (bar): 

Före cirkulationspump 3 

Efter cirkulationspump 3,95 

Efter upplagskrets/före filter 3 

Efter filter 3 

Tabell 1, Difftrycksmätningar på cirkulationskrets, rostersida. 

Detta ger indikation på flera saker. 

Filtret i kretsen är rent: 

Då det inte är något difftryck över filtret (samma tryck före och efter filter) kan detta ses som 
rent, då ev. igensättning hade resulterat i ett tryckfall över filtret. Filtret kontrollerades 
emellertid för helt kunna uteslutas.  

Värmeväxlaren är ren: 

På samma sätt kan det också konstateras att det inte finns difftryck över värmeväxlaren 
(samma tryck efter filter som innan cirkulationspump). Detta ger i sin tur indikation på att inte 
heller värmeväxlaren är igensatt, då eventuell igensättning skulle resulterat i ett tryckfall.  

Det difftryck som pumpen pumpar emot är mellan mätpunkterna efter pumpen och före filtret: 

Detta indikerar att en eventuell flödesstrypning finns på den sida där vattnet går igenom 
upplagskretsen, även de komponenter som sitter i mellan dessa två punkter bör kontrolleras, 
då även dessa kan vara en anledning till detta.  

6.4 Absoluttrycksmätning 

För att undvika mätfel, då på grund av felaktig indikering från den manometer där föregående 
mätvärden utlästs, kontrollmättes även trycket vid samma reglerventil som föregående 
flödesmätning gjorts. Detta resulterade i ett tryck på 3 bar, vilket i sin tur visar att föregående 
tryckmätning är tillförlitlig (då tryckmätning och manometer visar samma tryck).  

6.5 Backspolning 

I och med att det konstaterats att flödet var för litet, utfördes sedan ett simuleringsexperiment 
där med hjälp utav kallvattenmatningen simulerades flöden vid olika difftryck. Detta genom 
att sätta en blindplåt vid utloppet för cirkulationspumpen och sedan öppna bypass ventilen 
(KKS. P8KV11KVA14) på kallvattenpåfyllningen, och efter detta öppnas avtappnings-
ventilen vid cirkulationspumpens sugsida (KKS. P8KQ21MPX01). Difftrycket mättes sedan 
med hjälp utav manometern på kretsen. Ventilerna ställdes in på ett sådant sätt att samma 
difftryck som pumpen tidigare skapat, simulerades med kallvattenflödet. Flödet mättes sedan 
med hink och klocka vid utloppet. Detta resulterade i de mätningar som kan ses i tabell 2. 
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Simulerat	
difftryck(bar)	

Massa	vatten	(g)	 Tidsspann	(s)	 Uträknat	flöde	(l/s)	

0,9 3450 10 3,45  

0,9 3402 10 3,40 

1,7 4321 10 4,32 

1,7 4370 10 4,37 

Tabell 2, Simulering utav flöden genom cirkulationskrets, rostersida. 

På mätningarna kan det utläsas att ökningen i flöde är relativt lågt i jämförelse med det 
simulerade difftrycket. Detta kan i sin tur tyda på att det inte endast är pumpen som är 
feldimensionerad/för liten utan även att ledningarna är igensatta, vilket stämmer bra med den 
observation som gjorts beträffande högt tryckfall (och därmed högt motstånd) i ledningarna.  

7. Felsökning utav befintliga komponenter 

För att kunna undvika eventuella problem som har sin grund i en eventuell feldimensionering 
har produktspecifikationer gåtts igenom på de komponenter som ansågs mest troliga att vara 
orsak till problemen.  

7.1 Backventil 

Med hjälp utav produktspecifikation för backventilen (KKS nr. P8KQ21KVB01) kunde 
feldimensionering snabbt avfärdas då den enligt dessa specifikationer är korrekt 
dimensionerad. 

7.2 Reglerventil 

Enligt produktspecifikation på reglerventilen (KKS nr. P8KQ21KVA09) kan även ev. 
feldimensionering utav denna avfärdas. Reglerventilen kontrollerades även inuti för att 
försöka att det inte var beläggningar eller smuts som hindrat flödet igenom, detta gjordes utan 
anmärkning. 

7.3 Cirkulationspump rosterkrets 

Pumpen kontrollerades för att försäkra sig om att inte kavitation eller korrosion hade uppstått 
inuti. Vid kontroll verkade allt vara i sin ordning.  

Enligt den produktspecifikation som finns (se bilaga 4), visar denna (sida 1) att 
cirkulationspumpen är dimensionerad för en lyfthöjd på 6,8 m, då med ett flöde på 4,35 m3/h 
(1,20 l/s). Då difftrycksmätning över upplagskretsen ger ett difftryck på 0,95 bar resulterar 
detta i en lyfthöjd på 9,5 meter, vilket då är betydligt mer än vad som pumpen är 
dimensionerad för. Avläsning utav pumpens pumpkurva (se bilaga 4, sida 3) indikerar att 
pumpen inte ens bör ha möjlighet att pumpa vattnet alls vid ett sådant difftryck.  

I detta driftfall verkar cirkulationspumpen vara feldimensionerad. En naturlig frågeställning 
blir ifall difftrycket alltid varit så pass högt eller det är något som kommit med tiden. Då 
driftpersonalen upplevt att systemet fungerat bra till en början men efter ett tag fått 
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återkommande problem med nödkylning löst ut så antas att det att difftrycket på något sätt har 
ökat.  

7.4 Rörledningar  

Vid inre inspektion utav rörledningarna emellan komponenterna konstaterades att en 
omfattande korrosionsbeläggning fanns i så gott som alla rör. Detta kan vara ett resultat utav 
kontinuerlig användning utav nödkylningsanordningen, då denna använder sig utav så kallat 
stadsvatten (vanligt kranvatten). Då detta vatten innehåller mycket syre kommer korrosion 
inuti rören uppstå allt eftersom det används. Vanligtvis fylls kretsen bara på vid driftsättning 
och möjligtvis för att kompensera för mindre läckage, vilket innebär att syre inte kontinuerligt 
tillförs i ordinarie drift.  

Detta kan vara en utav orsakerna till att difftrycket har ökat med tiden, eftersom korrosionen 
gör att flödet utav kylvatten inte blir lika effektivt som vid rena ledningar.  

7.5 Slangar mellan rosteraxlar 

I mellan rörledningarna som går in i pannan på upplagskretsen sitter det stålarmerade 
gummislangar. Dessa slangar såg vid yttre inspektion lätt deformerade ut, vilket kan tyda på 
att slangarna även var deformerade inuti. Ifall slangen är deformerad på ett sådant sätt att 
material tar upp plats inuti slangen (minskar diametern) kan också detta vara en bidragande 
faktor till att difftrycket ökat och att inte flödet är tillräckligt.  

8. Möjliga förbättringar utav anläggning  

Med nu fastställda fel i systemet hade följande potentiella lösningar på problemet hittats. 

8.1 Rengöring utav rör  

Det motstånd som orsakas utav den omfattande korrosionen i rörledningarna tros vara en stor 
bidragande faktor till problemet i fråga, då diametern på rören blivit mindre och rörets 
inneryta orsakar extra friktion och oönskad turbulens. Även ifall korrosionen i sig kanske inte 
har orsakat totalt stopp i kretsen tros fortfarande detta vara en stor del utav orsaken då 
korrosionen är utbredd i så gott som hela cirkulationskretsen. Detta problem går att lösa 
genom både en kombinerad kemisk rening och med manuell rensning utav de rörledningar 
som går att komma åt med rengöringsverktyg. Kemisk rening görs genom att fosforsyra 
pumpas igenom ledningarna tills korrosionen lösts upp. Syran i fråga kommer sedan att 
neutraliseras utav det företag som utför arbetet. 

Efter att ha konsulterat företaget BEGAB som har specialiserat sig inom denna typ utav 
rengöring har Varberg Energi fått ett kostnadsförslag på 50.000 kr + moms (plus ca 4-6 kr per 
liter syra i neutraliseringskostnad) för kemisk rengöring (pris då räknat per panna). De 
ledningar som går att rengöra för hand kommer rengöras utav driftpersonal och uppskattas ta 
en ungefär en arbetsdag per panna och kylkrets. 

8.2 Byte utav cirkulationspump  

Ifall lösningsbeskrivningen för rengöring utav rör tillämpas är det även lämpligt att byta den 
cirkulationspump som sitter på rostersidan. Detta då för att motverka att samma problem 
skulle uppstå igen i framtiden. I och med att allt tyder på att den befintliga pumpen är 
feldimensionerad, då den inte levererar i närheten utav vad som kretsen enligt principschemat 
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ska göra, så finns risk att en rengöring utav rörsystemet endast löser problemet tillfälligt 
eftersom det fortfarande finns risk att kretsen löser på övertemperatur då flödet är för lågt (se 
resonemang i kap. 6.1 Temperaturlogg, VVX). 

Efter att ha konsulterat Grundfos (tillverkaren utav befintlig pump) har Varberg Energi fått 
prisuppgift på en pump med samma byggmått, men med högre, mer lämplig prestanda. Pris 
på denna uppgår till 10.055 kr + moms. Ordinarie driftpersonal klarar själva av att byta denna 
pump och arbetstiden uppskattas till ungefär en timme. 

8.3 Byte utav slangar  

Det anses även lämpligt att byta de slangar som sitter emellan rosteraxlarna, för att försäkra 
sig om att de deformationer som uppkommit inte stryper flödet utav kylvatten.  

Efter att ha konsulterat Hydraulik & Industriservice i Varberg AB har prisuppgift på 9940kr + 
moms lämnats till Varberg Energi. Detta är då en annan typ av slang som har likvärdig tryck- 
och temperaturklassning, dock utan stålarmering för att undvika att samma problem uppstår 
ännu en gång. 

Montage utav dessa slangar kan ordinarie driftpersonal utföra, arbetstiden uppskattas till en 
timme.  

9. Resultat  

För att lösa problemet tillämpades alla tre lösningar på en utav pannorna, för att se kunna 
utvärdera eventuella resultat utav dessa (se Kap. 8 Möjliga förbättringar utav anläggning). 
Problemet har efter detta ännu inte kommit tillbaka utan kan betraktas som löst, detta efter att 
pannan varit i drift 5 dagar utan fel.  Dessa tre lösningar uppgick till en totalkostnad utav ca 
80.000 kr + moms. 

Efter driftsättning utav pannan har en ny temperaturlogg gjorts (se bilaga 2). I jämförelse med 
föregående temperaturlogg (bilaga 1) kan det tydligt ses vilken skillnad åtgärderna 
åstadkommit. Under den tid som den senare temperaturloggen utförts har inte 
nödkylningsanordningen behövts användas alls, detta syns då temperaturlinjerna inte dyker 
drastiskt någonstans under loggtiden, vilket däremot tydligt kan ses på den ursprungliga 
temperaturloggen. Den senare loggen visar också på att skillnaden i temperatur på kylvattnet 
på fjärrvärmesidan är betydligt högre än i ursprungsloggen. Detta visar i sin tur på att 
kylsystemet fungerar mer effektivt, då detta vatten nu värms upp utav rosterkylvattnet i 
betydligt högre utsträckning än förut. Detta innebär att mer effekt kyls av ifrån rosteraxlarna, 
utan att temperaturen på kylvattnet på rostersidan ökar succesivt. 

Flödesmätning resulterade i ett flöde på 0,6 l/s, vilket är en klar förbättring jämt emot 
föregående flöde (0,35 l/s). Flödet har dock inte ökat så mycket att det kommit upp till den 
nivå som det dimensionerats för enligt principskissen, då detta flöde i så fall skulle vara    
0,95 l/s. Då det inte gjort någon flödesmätning vid driftsättning utav kylkretsen är det svårt att 
säga hur det varit förut, dock kan det antas att flödet aldrig varit det som dimensionerats för i 
början eftersom kylkretsen nu har bättre förutsättningar (i och med en kraftigare pump) än vad 
som fanns innan.  

Beträffande den beräknade kyleffekten (då beräknat med hjälp utav formeln ! = !!"Δ!  
(Energiteknik, Formler och tabeller 1996)) ligger den för tillfället på endast ca. 45% utav vad 
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det  den ursprungligen dimensionerats för enligt principskissen (55 kW jämfört med 120 kW). 
Detta då både ∆! (skillnaden i temperatur) och ! (flödet) på rostersidan är lägre än vad som 
principskissen visar. Dock verkar det inte längre generera direkta driftproblem, eventuellt kan 
det antas att konstruktören som ritat kylkretsen har tagit höjd när kretsen dimensionerats för 
120 kW, då 55 kW nu tydligen är tillräckligt. Det finns dock risk för att ändringar utav 
driftfall eller optimering kommer att resultera i ett större kylbehov och då att kylkretsen även i 
nuläget kommer att vara otillräcklig.  

10. Diskussion 

Då syftet med examensarbetet var att felsöka det driftproblem som funnits på 
rosterkylkretsen, anser jag att arbetet har varit lyckat, då i och med att driftproblemet nu 
åtgärdats tillräckligt för att inte resultera i några driftproblem. Jag anser även att den 
arbetsgång som jag använt mig utav har varit bra, då jag hela tiden arbetat mig framåt genom 
att med hjälp utav försök eller observationer kunnat motivera nästa steg i felsöknings-
processen, utan att helt blint gissa mig fram till potentiella anledningar till problemet. Detta 
tillvägagångssätt anser jag har resulterat i en effektiv felsökning.  

Om det dock skulle visa sig att de slutsatser som jag dragit varit felaktiga ser jag mätningarna 
som en trolig felkälla. 

10.1 Felaktiga mätningar 

10.1.1 Felaktig flödesmätning 
Då det instrument som används under flödesmätning över reglerventilen i kylkretsen inte var 
gjort för det fabrikat som ventilen var av, kan detta ha resulterat i en felaktig mätning. Dock 
gjordes mätningen genom att läsa av tryckfallet över ventilen i instrumentet för att sedan läsa 
av flödet i tabell som ventiltillverkaren tillhandahållit. Då dessa tabeller vanligtvis finns 
digitalt inprogrammerade i instrumentet finns det en viss risk för fel, då tabellen i detta fall 
lästs av manuellt. 

10.1.2 Felaktig temperaturlogg 
När temperaturloggen gjorts över värmeväxlardelen fanns det en viss risk att givartrådarna på 
instrumentet inte anslutits på rätt sätt på mätpunkterna, då dessa endast tejpas fast på de rör 
som mäts, det finns alltså risk att dessa inte ligger an röret ordentligt. Mätningen blir inte 
heller helt exakt, då man inte mäter temperaturen på mediet i kretsen, utan endast det rör där 
mediet går igenom, detta skulle då kunna göra att man fått några graders felvisning. Detta är 
dock ett marginellt problem, då det egentligen är mest intressant hur de olika temperaturerna 
förhåller sig till varandra, och inte den absoluta temperaturen. Rimligtvis bör även dessa 
temperaturer ha liknande felvisning, då alla mätpunkter monterats på samma sätt. 

11. Slutsats 

Arbetets syfte, att reda ut vad som orsakat driftproblem med rosterkylkretsen anser jag nu 
vara löst, då problemet inte längre finns kvar. Dock har det skapat nya frågeställningar. Man 
kan fråga sig varför inte anläggningen matchar de specifikationer som finns i principritningen. 
Detta kan man bara spekulera i, dock så kan det mycket väl vara så att det orsakats utav ett 
beräkningsfel redan i konstruktionsstadiet. Det kan också bero på att den aktör som vunnit 
upphandlingen och byggt rosterkylkretsen, använt sig utav komponenter vars specifikationer 
varit i underkant, för att i sin tur hålla ned kostnaderna, då för större ekonomisk vinning. 
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Ifall driftfallen någon gång i framtiden kommer att resultera i en högre effekt i pannan, så är 
det även vettigt att bygga ut befintlig rosterkylanläggning, då för att inte få problem med 
övertemperatur igen, detta är dock inte nödvändigt i nuläget. 
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1/1Instrumentnamn: 2016-04-12 21:26:02 Sida
Starttid: 2016-04-06 09:03:56
Sluttid: 2016-04-11 08:58:44
Mätkanaler: 4
Mätvärden: 215845

no name [°C]

SN 40711882

no name [°C]
no name [°C]
no name [°C]

Minimum Maximum Medelvärde
21,60
20,80
21,10
21,50

111,80
56,50
56,90
64,40

57,815
29,997
54,248
55,719

Gränsvärden
0,0/150,0

0,0/150,0

0,0/150,0

0,0/150,0

Bilaga 1 Temperaturloggning värmeväxlare, innan åtgärd 



 
 

1/1Instrumentnamn: 2016-05-12 07:56:11 Sida
Starttid: 2016-05-09 11:51:00

Sluttid: 2016-05-12 07:54:46

Mätkanaler: 4

Mätvärden: 122514

no name [°C]

C1: SN 40711882

no name [°C]

no name [°C]

no name [°C]

Minimum Maximum Medelvärde
81,30

54,20

49,40

61,20

86,00

61,00

56,60

66,00

83,78

57,84

53,49

64,30

Gränsvärden
0,0/150,0

0,0/150,0

0,0/150,0

0,0/150,0

Bilaga 2 Temperaturloggning värmeväxlare, efter åtgärd 
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Bilaga 3 Principskiss rosterkylsystem (Varberg Energi 2016e) 



 

 

Bilaga 4 Cirkulationspump i Rosterkylskrets, Rosterkylsystem (Varberg Energi 2016f)  1(3) 



 

  

Bilaga 4 Cirkulationspump i Rosterkylskrets, Rosterkylsystem (Varberg Energi 2016f)  2(3) 



 

  

Bilaga 4 Cirkulationspump i Rosterkylskrets, Rosterkylsystem (Varberg Energi 2016f)  3(3) 


