i indu

av Göran Wall, Chalmers lekr,
Exergibegreppellillämpas for
beskrivningen av en m~- och
pappersindustri och eU stål- och
valsverk. Syftel med denna
rapport är att visa enkelheten i
och värdet av aU använda exergibegreppel vid analys av industrieUa processer samt aU utveckla
konventioner och standarder på
detta område. De stora förluster
som avslöjas vid en exergibetraktelse aven process skall ses
som en utmaning Iilllekniska ror
bäUringar inte som eU oöverstigligl hinder. SIUllien är finansierad av STU.

kommer in te fram av sig självt. Exergibegreppet ger genom en ökad insik t om
processen ett bättre underlag för vad
som bör förbäuras och hur sto ra resursbesparingar som kan väntas. Exergikalkyler som e tt komple me nt till nuva ra nde material· och e nergibalanser kan
ge en ökad och fördjupad insikt om processen samt nya oanade i d~er tiU förbättringar, vilket är speciellt värdefu llt
vid lå ngsiktig planering av t ex fo rskningsinsatse r fö r a lt effekti visera rcsursanvändningen. Det är dock viktigt

att standarder på detta område utformas snarast (ör att underlätta använda ndet ino m industrin och vid t ex e ne rgiplanering.

Exergi
Energi a nges ofta som a rbete e ller för·
måga till a rbete. D e lla är rel. Energi
bör i stä lle t a nges som rtirelse eller [tirmdga till rärelse. En visserligen mindre
specifik men riktig definition . E ne rgi
är hä rigenom oftast e ll alltrö r o tillräck-

Inledning
Ofta begränsas våra möj lighe te r att se
nya lösningar av den råda nde tekniken .
Vi överskattar ofta dagens teknik i förhå llande till gårdagens teknik och framtidens möjlighe te r. Så är t ex dagens
mest sofi stikerade datamas kiner re na
tröskverke n vid minsta jä mfö re lse med
den enklaste biologiska cell e ller fram tide ns datore r, vilket också återspeglas
i den snabba utvecklingen på dataområdet. Det är viktigt att defini e ra siu
problem sk ilt från rådande tekniska
begränsningar. En sådan beskrivning
måste baseras på naturvetenskapliga
begrepp som exergi , a nnars blir vår
bild av verkligheten fe laktig och kan
därför i ställe t utgöra e tt hinde r för viktiga tekniska framsteg.
Användningen av exergibegre ppet
ö kar kraftigt i den internationella litteraturen . De senaste å re n har det publicerats e tt fle rta l läroböcker, konferensrapporte r och vete nska pliga art iklar.
Trots de tta a nvänds de t fortfa ra nde lite
i Sverige . Jag anser de tta beklagligt då
jag är he lt övertygad om att begreppet
ko mmer a ll vara standard vid a ll processanalys ino m e n nära fra mtid. Exergibegre ppe t är både e nke lt all förstå
och atl a nvända. D e nna a rtikel ka n
förhoppningsvis bidra till att fö rdjupa
förståelsen av exergibegreppet samt
öka dess a nvändning särskilt vid studie r av ind ustriella processer.
Exer.gibegreppet medger e n berä kning av de t teore tiskt minimala resursbehovet (be hov av e ne rgi och materia l)
för en process. Detta ger i sin tur uppgifter om de maximala besparingar
som kan uppnås med ny teknik och nya
processer. Ny te knik och nya processer
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Llstriella processer

tekniska högskola, Göteborg
Hg! begrepp. Exergin kan på liknande

sätt formul eras: Exergi är arbete eller
[örmdga till arbete. (Se Energiteknik ,
nr 3, 1982.) Låt oss nu tillä mpa della på
två viktiga industri processer.

Ett massa- och pappellibruk
De nna beskrivning är baserad på e n
e nergistudie av SCA-Nordliner i
Munksund av Jan Fors och Börje Nord
1980 (STU information nr 174-1980)
samt kontakt med driftchef Bo Häge r

vid bruket. Vid bruket producerades
årligen 265 000 lon oblekt kraftliner,
frå n 210 000 ton oble kt sulfatmassa och
55 000 to n returpapper, vilket huvudsakligen används som råvara för well pappkartonger. Bruket som består av
sulfatfabriken och pappersbruket återges schematiskt i Figur l. Efte r re nsning , barkning och fli sning av den
inkommande veden kokas fli sen i en
kontinuerlig kokare till sulfatmassa .
De n avskilda barke n eldas tillsamma ns
med olja för prod uktion av ånga och

u sig uv inom e'l Ql'(m cerud ind l.slri. FOlo: T I O FOTO, SIO(.kholm.

elektricitet vilket används i processen.
Eher kokningen avskiljs kokke mikalie rna med avd ragslute n. Via fl ashtankar, indunstning, sodapanna och
mesaugn å tervinns me rparten av ko kkemikalierna samtidigt som lute n
a nvänds för produktion av å nga. D e n
tvättade sulfatmassan gå r sedan till
pappersbruket där de n forma s , avvattnas, pressas, torkas, tillskäres och rullas upp på e n s k ta mbur för leverans.
Figur 2 är e ll exergiflöde över hela
processen . A ödena a nges i exergi per
ton producerat papper (MJ/ tp). Observera dock atl i pappersbruke t tillfö rs
fibre r via re turpapper varför den
egentliga produktione n av pappersmassa i massafa brike n mo tsvarar e n
produktion av ca 0 .78 ton pappe r. ( För
att i ställe t få värdena i to n per ton
massa multipliceras alltså med 1.22.)
U tbyte t vid processen a ngivet som
mängden torr ved (fibre r) som å te rfinn s i pappere t är 57%. Della di ågram
kan med förd eljämföras med energiflöde t (Fors & Nord 1980). De mest exergiförb ruk ande processerna är lä Ila att
urskilja. Intressant är också all stora
mängder exergi cirkulerar runt processen som lut och tjocklut. Kretsloppet
av kokke mikalier i avdragslut , blandIut , tjocklut , grönlut och vitlut är också
lätta a tt urskilja. ( I e nergifalle t utgör
de ej nyttjade utflöde na 57% av de totala förlust e rna men i exergifalle t bara
7%. De ej nyttjade utflödena utgör alltså egentligen e n betydligt mindre
resurs än vad en energikalkyl ge r vid
ha nde n.)

Ett stål- och valsverk
Halmstads järnverk hade 1976 e n
å rskapacite t av ca 280 000 ton anneringsstål. I stålve rket smälts råvarorna i
två ele ktrostålugnar om varde ra 50 ton
och gjulS sedan i två strä nggjutningsmaskiner med va rdera tre strängar. I
två valsve rk (verk 5 och verk 6) valsas
ämne n till stänge r och tråd i rundd imensioner från 6 till 32 mm . ( Data är
baserade på må nadsproduktione n i
mars 1976, se STU information nr
88-1978 av Ja n Fors och Rune H ardell. )
I Figur 3 visas processen schem atiskt.
Exergiflödet a nges per ton producerat
armeringståJ (MJlta) , se Figur 4. Totalt
inflöde är ca 12700 MJlta och utflöde t
av arme ringsst1U är ca 6 800 MJ/ta. De
ej nyttjade utflödena motsvarar ca 1000
MJ/ta vilket ger e n exergive rkningsgrad av 54%. De tta diagram ge r också
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en god helhetsbild över resursflödena
av elektricitet , olja, värme och stål i
ve rket .
Vid en energikalkyl framst år förlusterna i de ej nyttjade utflödena som viktigast vid sidan av direkta förlust er i
själva processerna. En viktig skillnad
är att i exergikalkylen utgör omvandlingsförlusterna i stället den helt dominerande förlusten. De ej nyttjade utflödena som spillvärme och avsvavlingsförlusterna är av mindre betydelse.

Ais

Slutsatser
I de processer som studerats avslöjar
exe rgiflödet fra mför allt uppvärmningsprocessema som ineffektiva. Detta gäller ofta vid exergibetraktelser och
beror på att exergivärdet för värme
ofta är mycket lägre än energivärdet
särskilt vid tempera turer nära omgivningen . Sålunda är också processer
med högre temperatur som smältning
av stål bättre då ju exergivärdet ö kar
med temperatu ren över omgivningen.
Spillvatten med några enstaka grade rs
temperatur över omgivningen innehåller praktiskt taget inge n exergi.
Industriella processer framstår dock
som effektiva jämfört med processer
som husuppvärmning där ju effektiviteten endast är mellan 1,5 och 5 %, se

-

Svag1",

Vallen

Figur J. MQ$SlJ· och papfHrsbruktt mtd "ikrigart IUXitll .

A'.

"""

KOKERI
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EXERGlFLÖDE FÖR SCA·MUNKSUND I JANUARI 1979
Figur 2. utrgif/lJdtl gtllQm massa· och poPfHrsbruktl.
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Energiteknik nr 3, 1982. En förklaring
kan vara all man inom ind ustrin på
grund av konkurrens och lö nsamhetskrav måste eftersträva en bällre hushållning med resurserna . Lönsamhetskrav är oft a mindre uttalade i icke industriella processer.
Avslutningsvis skall också nämnas
all ti llämpningen av exergibegreppet
framfö r allt ger information för en långsiktig planering mot resurshållning. l
dag finns god kompetens och erfarenhet fö r en kOrlsiktig planering. Tyvärr
har della tillsammans med bristen på
kompetens rör en mer långsiktig planering ibland hindrat utvecklingen av ny
effekti v te lc.nik . Exergibegreppet är här
ell värdefullt komplement.
I dokto rsavhand lingen, Exergy·
a Uselu! COllcept, som kan beställas
från författaren (330 sidor, 100 kr)
beskrivs bl a della mer full ständi gt med
datorprogram.
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