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Sammandrag 
 
Detta examensarbete utförs i samarbete med företaget Componenta Wirsbo AB. Componenta 
smider detaljer till den tunga fordonsindustrin. Företaget använder sig av sänksmide där 
materialet formas genom slag från två rörliga verktyg. Smitt material har mycket goda 
hållfasthets egenskaper samt en mycket homogen struktur. 
   Företaget har som miljömål att minska sin uppvärmningsenergi med 5 %. Componenta 
arbetar även med ett Leanprojekt som ska leda till en mer kontinuerlig produktion. Det 
föreslagna värmeåtervinningssystemet kommer även att avsevärt korta avkylningstiden för 
detaljerna och på så sätt bidra till en mer störningsfri produktion. Detta projekt går ut på att 
dimensionera en anläggning för värmeåtervinning av kylvattnet från de färdigsmidda 
detaljerna. Det uppvärmda vattnet kan sedan användas till att  värma tappvarmvatten och 
lokaluppvärmning. För dimensionering av anläggningen genomfördes praktiska test. I dessa 
test nedsänktes korgar med de smidda detaljerna i vatten och temperaturändringen på 
detaljerna och vattnet uppmättes. Resultatet av testerna visade att det går att utvinna ca 65 
kWh energi ur varje korg med detaljer. Med värmeåtervinning av detaljerna från den 
mekaniska pressen kan i stort sett endast företagets varmvattenbehov täckas. Om hela 
produktionen värmeåtervinns kan utöver tappvarmvattenbehovet, ca 50 % av 
lokaluppvärmningsbehovet tillgodoses. De praktiska testerna visade att korgarna behöver ca  
4 - 6 minuter i vattenbadet för att uppnå önskad avkylning. Det beräknade massflödet som 
pump och värmeväxlare dimensionerats efter är 2 - 9 kg/s. 
   Återbetalningstiden för den investering som behövs för att bygga systemet har beräknats. 
Om detaljerna från den mekaniska pressen värmeåtervinns återbetalar sig systemet på ca 20 
månader. Värmeåtervinning från hela produktionen resulterar i en återbetalningstid på ca 7 
månader. 
 
 
Nyckelord: Componenta Wirsbo AB, Smide, Värmeåtervinning, Dimensionering, Ekonomi. 
 



Abstract 
 
This diploma work is performed in cooperation with Componenta Wirsbo AB. Componenta 
are a company specialized in forging parts for the vehicle industry. The company uses drop 
forging where the material is moulded through hammering by two separated tools. Forged 
material has very good tensile properties and a very homogenous structure. The 
environmental goal for the company is to reduce their heating energy with 5%. Componenta 
are also involved in a Lean project to obtain a more continuous production. The suggested 
heat recycling system will also shorten the cooling time for the products and thereby 
contribute to a more non-stop production. The goal of this diploma work is to dimension a 
system for heat recycling of the cooling water from the forged details. The heated water can 
then be used for hot water and heating.  
   For dimensioning the system practically testing was performed. In these test's baskets with 
forged details was dipped in water and the temperature changes on the details and the water 
was measured. The results from these testes showed that it is possible to extract 
approximately 65 kWh of energy from each basket. With heat recycling of the details from 
the mechanical press it is possible to cover the total need of hot water for the company. If the 
Componenta decides to heat recycle the total production it is possible to cover the hot water 
need and about 50 % of the heating. The practical testing showed that the baskets needed 
about 4 – 6 minutes in the water to obtain the desired cooling effect. The pump and the heat 
exchanger are dimensioned for a flow of 2-9 kg/s. 
   The payoff time for this investment has been calculated. If the company heat recycles the 
details from the mechanical press the payoff time will be approximately 20 months. Heat 
recycling of the whole productions will reduce the payoff time too approximately 7 months.  
 
 
Keywords: Componenta Wirsbo AB, Forging, Heat recycling, Dimensioning, Economy. 
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Enhetsförteckning 
 
E = Energi [kWh] 
P = Effekt [kW] 
m&= Massflöde [kg/s] 
V& = Volymflöde [m3/h] 
B = Besparing [kr] 
I = Investering [kr] 
x = Andel av ett år 
V = volym [m3] 
B = Bredd [m] 
L = Längd [m] 
D = Djup [m] 
M = Massa [kg] 
ρ = Densitet [kr/m3] 
T = Temperatur [°C] 
ΔT = Temperaturändring [°C] 
cp = Specifik värmekapacitet [kJ/kg,K] 
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Inledning 
 
Detta examensarbete utförs i samarbete med Componenta Wirsbo AB, ett företag som 
tillverkar detaljer till den tunga fordonsindustrin. De smider bl.a. transmissionsdelar till 
växellådor och delar till bakaxlar. Företaget har som miljömål att de ska effektivisera sin 
energianvändning. Componenta Wirsbo AB genomgår även ett Leanprojekt för att optimera 
hela produktionen. Detta examensarbete kommer att positivt påverka både energi-
användningen och Leanprojektet. 
 

Bakgrund 
 
Componenta Wirsbo AB använder idag stora mängder energi i sin tillverkning. Detta är dock 
nödvändigt då metallen måste upphettas till höga temperaturer för att lättare kunna formas. 
Smidesmaskinerna förbrukar även stora mängder energi vid bearbetningen av materialet. Det 
finns möjligheter till energibesparingar och effektivisering av energianvändningen. Företaget 
har som miljömål att fabriken i Virsbo ska minska sin uppvärmningsenergi med 5 %. Detta 
examensarbete är ett led i Componenta Wirsbo AB: s arbete för att nå sina miljömål. 
   Idag när detaljerna är färdigsmidda håller de en temperatur på över 600°C. Temperaturen 
varierar lite beroende på smidesmetod och detaljens utformning. Vidare bearbetning av 
detaljerna kräver temperaturer under 40°C, för att sänka temperaturen placeras detaljerna 
utomhus för avkylning. Detta examensarbete går ut på att undersöka möjligheterna att 
tillvarata denna energi som kyls bort utomhus. Idén bygger på att detaljerna nedsänks i vatten 
istället för att luftkylas utomhus. Detta varmvatten kan sedan användas till tappvarmvatten 
och lokaluppvärmning.  
   Componenta Wirsbo AB genomgår även ett Leanprojekt som går ut på att optimera 
produktionen genom att producera högre kvalitet i varje led och att arbeta med ständiga 
förbättringar. Projektet går även ut på att minimera hanteringen i flödet, i detta fall först och 
främst trucktransporterna. Detta för att slippa flytta saker i onödan, en förflyttning ska 
medföra att produkten hamnar på nästa station inte i mellanförvaring. Produktionen ska vara 
så resurseffektiv som möjligt och lagarbete och engagemang ska främjas. Detta 
examensarbete kommer att leda till en mer flytande produktion. Avkylning i vatten är mycket 
mer effektivt än avkylning i luft, vilket kommer att drastiskt minska tiden för att tillverka en 
färdig detalj. 
 

Syfte 
 
Detta examensarbete går ut på att dimensionera en anläggning för värmeåtervinning åt 
Componenta Wirsbo AB. Syftet med anläggningen är att minska företagets 
uppvärmningskostnader, vilket är en del av företagets miljömål. Den planerade anläggningen 
kommer inte enbart att bidra till minskade uppvärmningskostnader utan även till en mer 
kontinuerlig produktion. Tiden för att producera en färdig detalj kommer att minskas avsevärt, 
då vattenkylning tar väsentligt kortare tid än luftkylning. Dagens luftkylning kan ta upp till 
två dygn. 
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Syftet med examensarbetet är att beräkna hur mycket energi det finns att tillvarata i de färdig 
smidda detaljerna. Därefter ska storleken på pumpar, värmeväxlare och liknande beräknas. En 
ekonomisk kalkyl för anläggningen ska utföras, där investering, besparing och 
återbetalningstid ska framgå. I första steget av arbetet ska detaljer från den mekaniska 
pressen, vilken står för ca en fjärdedel av produktionen, värmeåtervinnas. Steg två av 
projektet är att värmeåtervinna detaljer från hela produktionen. 
 

Frågeformulering 
 
För att specificera och strukturera arbetet har ett antal frågeställningar arbetets fram. Dessa 
kommer att fungera som grundpelare för innehållet i denna rapport. 
 
• Hur mycket värme kan utvinnas? 
• Täcker denna anläggning hela varmvattenbehovet? 
• Vilket vattenflöde behövs? 
• Hur lång tid behöver korgarna i vattenbadet? 
• Dimensionera anläggningen. 
• Vad kostar anläggningen? 
• Vilken besparing gör företaget?  
• Hur lång återbetalningstid har investeringen?  
 

Avgränsning 
 
Denna rapport innehåller begränsningar på grund av att omfånget på arbetet måste definieras. 
En annan faktor som begränsar rapporten är att vissa områden ligger utanför ämnesområdet 
för arbetet. Dessa aspekter behandlas av personer med andra kunskaper. Ett av dessa områden 
är materiallära, och alla aspekter avseende vad som händer med materialet när det kyls snabbt. 
De materialmässiga egenskaperna har lett till att det ej är alla av företagets smidda detaljer 
som kan kylas på detta vis, men flertalet ska klara av den snabba avkylningen. Det kommer ej 
att fördjupas i VVS tekniska aspekter, på grund av att de ligger utanför ämnesområdet för 
detta examensarbete. Projektet omfattar initialt bara fabriken i Virsbo. Men det finns inget 
som hindrar att ett lyckat resultat av arbetet kan användas på alla fabriker inom företaget.  
 

Metod och Material 
 
För att genomföra och sammanställa detta arbete kommer flera olika metoder att tillämpas. En 
litteraturstudie kommer genomföras för att ge information och kunskap för att utföra 
nödvändiga beräkningar. För att kunna dimensionera anläggningen kommer tester att 
genomföras, där de varma detaljerna nedsänks i vatten och temperatur ändringen i vattnet och 
på detaljerna mäts. Utifrån detta kan det beräknas hur mycket värme det finns att tillvarata 
och anläggningen kan dimensioneras. Resultatet av testerna, beräkningarna och 
litteraturstudien kommer att sammanställas i denna rapport. 
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Värmeåtervinning från smidesprocess 
 
I detta examensarbete ska möjligheten att utvinna värme från färdig smidda detaljer 
undersökas. Detaljerna ska kylas i vatten och det uppvärmda vattnet ska sedan användas till 
företagets varmvattenbehov. Detta kommer att minska Componenta Wirsbo AB: s kostnader 
för värmeenergi. 
 

Smidesprocessen 
 
Smide är en tillvekningsmetod där metall formas genom plastisk bearbetning. Med smide 
menas att produkterna formas genom tryck eller slag. Smitt material har mycket goda 
hållfasthetsegenskaper samt är homogent, dvs. utan porositeter och håligheter. Smitt material 
får även en fiberliknade struktur som kallas för tågen, som bidrar till dess goda hållfasthets 
egenskaper. 
   Smide ger stor frihet i den geometriska utformningen av produkten genom att det finns ett 
flertal olika smidesmetoder att välja mellan. Smide kan delas upp i två huvudmetoder, varm- 
och kallsmide. Vid varmsmide är metallen upphettad, vanligt vis till mycket höga 
temperaturer och kallsmide sker vid rumstemperatur. Fördelen med varmsmide är att det är 
mycket lättare att forma metallen, kallsmide sker endast i mycket liten utsträckning. 
   Skänksmide är en av de vanligaste varmsmidesmetoderna. Där formas metallen genom slag 
från två rörliga verktyg. Verktygen består av hålrum som metallen ska, genom slag, fylla ut. 
Metoden utförs i mekaniska pressar eller s.k. hejare. Stuksmidning är en variant av 
skänksmide där materialet formas med hjälp av ett tredelat verktyg. Metoden är speciellt 
lämpad för detaljer som är långa och cylindriska där den ena änden ska formas. 
Friformssmide är en annan vanlig metod. Här formas produkterna successivt genom ett flertal 
slag eller pressningar. Verktygen är inte omslutande i denna metod, utan ofta platta, v-
formade eller cylindriska. Vid sprutsmidning pressas materialet genom ett verktyg vilket ger 
ihåliga detaljer. (Bodin, 2003) 
   På Componenta Wirsbo AB används skänksmide och företaget har tre hejare i olika 
storlekar och en mekanisk press. Företaget har egen tillverkning av alla de verktyg som 
används i de olika smidesmaskinerna. 
 

Tester 
 
Som underlag för dimensioneringen av anläggningen har praktiska tester genomförts. Tester 
genomfördes vid fyra olika tillfällen. Varje test innefattade tre till fyra olika försök med en 
korg med detaljer åt gången. De resultat som testerna ger kommer att användas för att beräkna 
storleken på den planerade anläggningen. 
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Genomförande 
 
Först mättes temperaturen på detaljerna innan vattenbadet, dels för att kontrollera att 
temperaturen ej överskred 600°C, samt för att kunna beräkna temperaturändringen i 
detaljerna. Temperaturen på detaljerna får ej överstiga 600°C före snabbkylning, av 
materialmässiga skäl. Om temperaturen är högre sker oönskade förändringar i materialet vid 
den snabba nedkylningen. En korg fylld med nysmidda detaljer nedsänktes i ett vattenbad 
med stillastående vatten. Temperaturen på vattnet mättes före samt under testet. När 
temperaturen stabiliserat sig eller började sjunka togs detaljerna upp. Temperaturen på 
detaljerna mättes. 
 

Analys av testen 
 
De första tre testtillfällena visade att mer energi kundes tas ut med hjälp av vattnet än vad som 
tillfördes av de smidda detaljerna. Detta ledde till att ett fjärde test blev nödvändigt att utföras 
för att felsöka och se vilken parameter som felat i de tidigare testerna. En parameter som 
skulle kunna fela är att vatten har förmåga att lätt skikta sig i ett varmare och ett kallare skikt. 
Därför genomförs ett fjärde test med omrörning i karet för att motverka detta. Även korgarna 
med detaljer vägdes mer noggrant för att få en mer exakt vikt. Efter det fjärde testet kunde det 
konstateras att det var vikten på korgarna som hade felat med ca 100 till 300 kg. När vikten 
korrigerats blev resultatet mer trovärdigt. I beräkningarna nedan framgår hur mycket energi 
som finns att tillvarata. 
 
Värmeåtervinning från pressen 
 
Det fjärde testtillfället resulterade i att varje korg i genomsnitt överför 65 kWh till vattnet, för 
fullständiga beräkningar se bilaga 1. Pressen producerar ca 40 korgar med färdiga detaljer per 
dygn. Antalet produktionsdygn är satt till 240 dygn, då är helgerna samt 6 veckor för 
underhåll borträknade. Detta resulterar i följande beräkningar: 
 

dygnkWhE pressen /600240*65 ==  
 

årkWhårdygnproduktionEE pressenårpressen /000624240*6002/*/ ===  
 
Componenta Wirsbo: s tappvarmvatten behov 2006 uppgick till 427 050 kWh/år och 
lokaluppvärmningsbehovet uppgår till 2 852 000 kWh/år. Detta medför att den värme som 
kan återvinnas från pressen täcker hela tappvarmvattenbehovet. Det som blir över till 
uppvärmning är följande: 
 

årkWhEEE mvattentappårpressenpressenuppv /950196050427000624var/. =−=−=  
 

årkWhEEE pressenuppvguppvärmninsakanspressenuppv /05065529501960008522.. =−=−=  

%93100*
0008522
0506552.

. ===
guppvärmnin

saknaspressenuppv
saknaspressenuppv E

E
E  
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Detta innebär att värmeåtervinning från pressen kan täcka hela tappvarmvatten behovet men 
endas en liten del av uppvärmningsbehovet. Närmare bestämt ca 7 % av behovet kan förses 
med denna värmeåtervinning. 
 
Värmeåtervinning från hela produktionen 
 
Företagets totala dygns produktion av färdig smidda detaljer är ca 170 korgar. Det är samma 
mängd energi som går att ta ut ur varje korg, 65 kWh. 
 

dygnkWhEtotalt /05011170*65 ==  
 

årkWhEE totaltårtotalt /0006522240*05011240*/ ===  
 
Tappvarmvatten- och lokaluppvärmningsbehovet är samma som i beräkningen för pressen. 
Detta medför att den värme som kan återvinnas från hela produktionen täcker hela 
tappvarmvattenbehovet. Det som blir över till lokaluppvärmning är följande: 
 

årkWhEEE mvattentappårtotalttotaltuppv /95022420504270006522var/. =−=−=  
 

årkWhEEE totaltuppvguppvärmninsakanstotaltuppv /05062795022420008522.. =−=−=  

%22100*
0008522

050627.
. ===

guppvärmnin

saknastotaltuppv
saknastotaltuppv E

E
E  

 
Detta innebär att värmeåtervinning från hela produktionen täcker hela tappvarmvatten 
behovet samt en stor del av uppvärmningsbehovet, dock inte hela. Ca 630 MWh, ca 22 % av 
det totala behovet energi, måste komma från annat håll. 
 
Beräkningarna för hur stor del av uppvärmningsbehovet som kan förses vid värmeåtervinning 
är dock endast teoretiska. Beräkningarna förutsätter att det finns ett uppvärmningsbehov året 
runt, vilket det inte gör. Uppvärmningsbehovet och dess fördelning över året är lättast att 
beskriva med ett varaktighetsdiagram. 
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Varaktighetsdiagram 
 
För att åskådliggöra hur mycket av värmen som Componenta kan utnyttja har 
varaktighetsdiagram ritas upp. I varaktighetsdiagrammet ges en tydlig bild av hur mycket av 
värmen som går att nyttja. Linjen för varmvattenbehovet avser både tappvarmvatten och 
lokaluppvärmning. På sommaren är det endas tappvarmvatten som behövs. 
Om linjen för värmebehovet ligger ovanför linjen för ”Energi utvunnen ur produktionen” 
betyder detta att denna värme saknas och måste komma från annat håll. Det omvända 
förhållandet betyder att det finns mer värme att tillgå än vad som behövs. Denna värme måste 
då kylas bort eller säljas. Figur 1 visar varaktighetsdiagrammet för pressen och figur 2 för 
hela produktionen. 
 

Varaktighetsdiagram för pressen
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Figur 1: Diagram med värmebehovet och den producerade energin fördelat över årets månader. 
 
I figur 1 åskådliggörs att det är mer än de teoretiskt beräknade 93 % av uppvärmningsenergin 
som saknas. Detta beror på att den största delen av energibehovet finns på vintern. 
Värmeåtervinning från pressen kan förse tappvarmvattenbehovet för hela året. 
 

Varaktighetsdiagram för hela produktionen
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Figur 2: Diagrammet åskådliggör värmebehovet och produktionen fördelat över året. 
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Figur 2 visar att det är större andel än de teoretiskt beräknade 22 % uppvärmningsenergi som 
saknas. En uppskattning ur figuren är att ca 50 % av uppvärmningsbehovet går att förse med 
denna anläggning. I fallet med värmeåtervinning från hela produktionen kommer problemet 
med vad som ska göras med överskotts värmen. De förslag som finns idag är att kyla bort det 
eller mer aktuellt att sälja den till närliggande företag. 
 
Tid 
 
Eftersom testerna utfördes med stillastående vatten i vattenbadet så gav dessa ingen tydlig 
indikation på nödvändig tid i badet. Det stillastående vattnet ledde till att starttemperaturen för 
varje test blev högre och högre. Vilket i sin tur ledde till att detaljerna behövde längre 
nedkylningstid i vattnet för att uppnå önskad temperaturnivå. I tabell 1 följer en förteckning 
över den tid som korgarna var i vattenbadet vid de tre olika försöken utförda den 4 december 
2007. 
 
 Tid 

[s] 
Tid 

[min, s] 
Tdetalj, före 

[˚C] 
Tdetalj, efter 

[˚C] 
Tvatten, före 

[˚C] 
Tvatten, efter 

[˚C] 
Försök 1 242 4 min 2 s 530 55 21,3 50,1 
Försök 2 563 9 min 23 s 530 64 38,2 62,1 
Försök 3 343 5 min 34 s 560 58 27,5 57 
Tabell 1: Tabell över tiden för de olika testerna. 
 
Det är svårt att dra någon exakt slutsats från dessa testresultat då alla tester utfördes med 
stillastående vatten. Den planerade anläggningen kommer att ha cirkulerande vatten för att det 
ger bättre avkylning. Anläggningen kräver även cirkulerande vatten för att kunna tillgodogöra 
sig värmen genom en värmeväxlare. Det enklaste är nog att testa sig fram när anläggningen är 
installerad eftersom det cirkulerade vattnet leder till en effektivare avkylning än det 
stillastående. Tiden beror också på hur snabbt efter avsvalningsugnen som korgarna nedsänks 
i vattnet. Om temperaturen på detaljerna är lägre vid nedsänkning i vattenbadet kommer 
avkylningstiden att förkortas. Ett antagande är att den nödvändiga avkylningstiden i 
vattenbadet kommer att ligga runt 4-6 minuter. Under testerna var även detaljernas temperatur 
efter vattenbadet något lägre än önskat. Temperaturen efter nedkylning önskas ligga runt    
70-80 ˚C för att underlätta avdunstning av kvarvarande vatten från detaljerna. När detaljerna 
ska till nästa steg i produktionen, sandblästern, får det inte vara något vatten kvar. Detta för att 
vatten och fukt kan förstöra sandblästern och dess funktion. 
 

Dimensionering av anläggningen 
 
Dimensioneringen av anläggningen har gjorts utifrån praktiska tester. Tester utfördes vid fyra 
olika tillfällen. Dock gav endast ett av tillfällena rimliga värden, därför har anläggningen 
dimensionerats utifrån testerna gjorda den 4 december 2007. För fullständiga mätvärden och 
beräkningar se bilaga 1. 
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Pump 
 
Medelvärdet av den upptagna effekten för de tre testerna är, Puppt. medel = 659 kW. Erforderligt 
massflöde för pumpen kan nu beräknas med följande samband: 
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Den temperatur skillnad om önskas i karet styr storleken på pumpen. Därför har flödet 
beräknats för två olika temperaturskillnader nedan. 
 
Temperaturskillnad 30°C till 75°C i karet 
 
I denna ekvation är ΔT den temperaturskillnad som önskas i vattenkaret. 
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Inom pumpbranschen är det vanligare att dimensionera pumpar utifrån volymflödet istället för 
utifrån massflödet. Därför räknas massflödet om till volymflöde: 
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Temperaturskillnad 50°C till 75°C i karet 
 
ΔT avser önskad temperaturskillnad i vattenkaret. 
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Tid i vattenkaret 
 
Om korgen kyls med det dimensionerade flödet kan erforderlig tid i vattenbadet beräknas. 
Detta beräknas genom att den energi som finns i en korg divideras med den effekt som kan 
utvinnas per korg. 
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Analys av dimensioneringen 
 
I bilaga 2 har effektuttaget samt erforderligt massflöde beräknats först för den första minuten 
och sedan för resterande tid. Detta påvisar att en stor del av energiuttaget sker i början av 
testet för att sedan minska kraftigt. Ovan har erforderligt medelflöde beräknats. För att klara 
av dessa skillnader i effektuttag måste pumpen dimensioneras för att klara av ett spann mellan 
ca 2 till 9 kg/s. För att kunna ta tillvara på energi på ett effektivt sätt rekommenderas att 
pumpen regleras med hjälp av temperaturen i vattenkaret. På det viset kan flödes styras så att 
energiuttaget blir jämt fördelat. Det verkliga flödesspannet, som finns beräknat i bilaga 2, 
ligger mellan 25 och 1 kg/s. Systemet kommer dock att klara sig med ett flöde mellan 2 och   
9 kg/s på grund av trögheten i vattnet. Korgen kommer att nedsänkas i ett kar med minst 2 m3 
vatten, vilket medför att det finns mer vatten än endast massflödet för att kyla detaljerna. 
 
Om temperaturskillnaden i karet ligger mellan 50°C och 75°C blir erforderligt medelflöde ca 
6 kg/s. Detta temperaturområde är anpassat för Boverkets standard för temperaturer i 
radiatorkretsar. Med detta temperaturområde kräver en större pump än den som är beräknad i 
det tidigare fallet. Denna pump är ej med i de ekonomiska beräkningarna, utan där är 
kostnaden beräknad för en pump med flödesområde på 2-9 kg/s. Temperaturområdet          
50° - 75°C kräver en pump som kan arbeta i området 5 - 12 kg/s. Det verkliga flödesspannet 
för denna temperaturskillnad ligger mellan 1 och 45 kg/s. 
 
Anläggningen är ritad för att värmeåtervinna två korgar med material samtidigt. Detta 
kommer dock ej att fungera med det dimensionerade systemet. Ska två korgar nedsänkas 
samtidigt måste pump, värmeväxlare och filter dimensioneras efter dubbelt så stort flöde 
vilket leder till kraftigt ökade kostnader. Det dimensionerade flödet medför att systemet klarar 
av maximalt 10 korgar/h. Dagens produktion ligger på ca 7 korgar/h. Vilket betyder att det 
finns marginaler för ökad produktion i det dimensionerade systemet. 
 

Värmeväxlare 
 
Värmeväxlaren är dimensionerad med hjälp från Per Ejefors och Mattias Westermark som 
arbetar på Processor AB. Offerten och fullständigt resultat av deras dimensionering finns i 
bilaga 5 och 6. Värmeväxlarens varma sida är dimensionerad utifrån samma temperatur 
område som pumpen. Detta betyder att korgarna värmer vattnet från ca 30°C till ca 75°C och 
värmeväxlaren ska då kyla vattnet från 75°C till 30°C. Det flöde som fanns givet att 
dimensionera värmeväxlaren utifrån är pumpens dimensionerade flöde på 2-9 kg/s. På den 
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kalla sidan av växlaren, den sida som ska värmas, är det färskvatten från nätet som håller ca 
10°C. Det vattnet ska värmas så mycket som möjligt, uppemot ca 70°C. 
Ett förslag som framkommit senare under projektet är att använda en värmeväxlare där både 
tappvarmvatten och lokaluppvärmningsvatten kan växlas i samma värmeväxlare. Dessa 
värmeväxlare är uppbyggda så att ett medie kan överföra värme till två olika medier. Detta 
utan att något av medierna blandas med varandra. Denna typ av värmeväxlare är inte med i de 
ekonomiska beräkningarna. Den värmeväxlare som finns specificerad där är den växlare som 
dimensionerats med hjälp från processor AB. 
 

Ackumulatortank 
 
Det finns ett förslag att använda företagets befintliga varmvatten beredare som 
ackumulatortank.  Det är idag tre beredare med en volym på vardera 1 m3 vilket betyder att 
det sammanlagt finns 3 m3 tank att tillgå. Dessa varmvattenberedare värmer idag 
tappvarmvatten med hjälp av el-patroner. I det nya systemet kommer varmvattenberedarna att 
fungera som ackumulatortank för buffert och förvaring av det varmvatten som kommer från 
värmeåtervinningssystemet. 
 

Systembeskrivning 
 
De grundläggande komponenterna för detta system är en värmeväxlare och en pump. Hur 
dessa komponenter sedan placeras i systemet kan lösas på ett flertal olika sätt. Nedan följer ett 
förslag för hur systemet kan utformas. 
 

Tappvarmvattensystem 
 

 
Figur 3: En skiss över den föreslagna systemuppställningen för tappvarmvatten. 
 
I vattenkaret kommer korgarna med de färdig smidda detaljerna att nedsänkas. För att kunna 
ta reda på värmen kommer vatten först att pumpas genom karet och sedan till en 
värmeväxlare. I denna växlas värmen över till färskvatten, som sedan kan användas till 
tappvarmvatten. Vattnet cirkuleras sedan tillbaka till karet för att kyla fler korgar. Mellan 
vattenkaret och värmeväxlaren måste ett filter placeras som tar han om den smuts och 
partiklar som finns i vattnet. Dessa partiklar förorenar annars värmeväxlaren så att dess 
effektivitet sjunker kraftigt.  
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Viss mängd av vattnet i vattenkaret kommer att dunsta genom förångning när korgarna sänks 
ner. Därför måste vatten tillsättas i karet för att hålla en jämn vattennivå. I eller strax efter 
vattenkaret kommer en temperaturgivare att placeras. Givarens temperatur kommer att styra 
flödet på pumpen så att energiuttaget alltid ligger på samma nivå. Detta medför att flödet 
behöver vara högre den första tiden som korgen är i vattnet för att mest värme avges då. 
Flödet kommer sedan att sjunka för att hålla en jämn temperatur och ett konstant effektuttag. 
   När värmen har växlats över från vattenkaret till färskvattnet i värmeväxlaren kommer 
tappvattnet att gå, via en cirkulationsslinga, till ackumulatortanken. Cirkulationsslingan 
behövs för att ladda ackumulatorn med varmvatten. Vatten tas från botten av tanken och går 
genom värmeväxlaren och tillbaka till toppen av tanken. Utan cirkulationsslingan skulle 
systemet stå still när ingen tappning av varmvatten sker. Cirkulationsslingan gör så att det blir 
en konstant påfyllnad av varmvatten i ackumulatortanken. Efter ackumulatortanken sitter en 
trevägsventil där vattnet från tanken blandas med kallvatten till lämplig tappvarmvatten-
temperatur. 
 
Detta system är aktuellt i steg ett av projektet då endast materialet från pressen ska 
värmeåtervinnas. Den energi som går att utvinna täcker hela varmvattenbehovet och en liten 
del av uppvärmningsbehovet. Därför är det först och främst aktuellt med 
tappvarmvattensystemet. 
 

Tappvarmvatten och lokaluppvärmningssystem 
 

 
Figur 4: En skiss över det tänkta systemet för tappvarmvatten och uppvärmning med två värmeväxlare. 
 
Utformningen av systemet beror på vad som ska göras med värmen för uppvärmningsbehovet, 
uppställningen i figur 4 är ett förslag. 
Detta system är till stor del samma som för tappvarmvattnet men här tillkommer en del för 
lokaluppvärmningsbehovet. När vattnet värmeväxlats i tappvarmvattenväxlaren går det till 
värmeväxlaren för lokaluppvärmning. När det vattnet lämnat ifrån sig sin värme går det 
tillbaka till cirkulationsslingan för att värmas igen. Det vatten som blivit uppvärmt i 
uppvärmningsväxlaren kan användas i en radiatorkrets eller säljas som en typ av fjärrvärme. 
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Figur 5: Systemskiss med en trevägs värmeväxlare. 
 
Skillnaden mellan figur 4 och 5 ligger i värmeväxlaren för lokaluppvärmningsbehovet. I   
figur 5 växlas både tappvarmvatten och lokaluppvärmningsvatten i en trevägsvärmeväxlare. I 
denna värmeväxlare kan ett medie överföra värme till två olika medier helt utan att de 
blandas. Det finns dock ingen offert på denna typ av värmeväxlare i denna rapport då detta 
förslag framkom sent under projektet. 
 

Ekonomi 
 
Ekonomin är alltid en viktig och intressant aspekt vid projektering av projekt av detta slag. En 
investering i denna storlek bör vara lönsam för att vara intressant. Nedan följer en 
sammanställning av investerings kostnaderna för komponenterna till systemet, besparingar 
som systemet bidrar till och återbetalningstiden för systemet är beräknad. 
 

Investering 
 
Investeringskalkylen för denna anläggning är endast grovt beräknad. Detta för att projektet 
kräver lite mer arbete innan det är helt klart för genomförande. Under detta arbete kan det 
framkomma ytterligare komponenter som behövs till systemet. Nedan följer en 
investeringskalkyl på de största och viktigaste komponenterna för systemet. 
 
Värmeväxlare 
Eftersom systemet innehåller förorenat vatten är det till stor fördel att använda två stycken 
parallellkopplade värmeväxlare. Endast en av växlarna behövs för värmeåtervinningssytemet, 
men denna uppställning medför att en smutsig värmeväxlare inte behöver leda till driftstopp. 
Medans den ena växlaren är i drift kan den andra enkelt rengöras. Detta medför en dubbel 
kostnad men den lönas sig genom minskade driftstopp. De föreslagna värmeväxlarna kommer 
från Processor AB och kostar 34 100 kr/st. Mer information om Värmeväxlarna finns i    
bilaga 6 och 7. 
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Pump 
För att kunna styra pumpen utifrån utgående temperatur i vattenkaret krävs en pump som är 
frekvensstyrd. Den valda pumpen till systemet är en Grundfos TPE80-70-4 som kostar ca 
19 000 kr. Pumpens produktblad finns att tillgå i sin helhet i bilaga 4. 
 
Reglersystem och temperaturgivare 
Som reglersystem till pumpen har Carrigo E från Regin AB valts. Detta system ska styra 
pumpen utifrån utgående temperatur från vattenbadet. Detta för att få ett jämt temperaturuttag 
vilket leder till ett jämt energiuttag. Som temperaturgivare har en dykgivare av typ             
TG-DHW/PT1000 valts, även denna kommer från Regin AB. Reglersystemet kostar 4185 
kronor och dykgivaren 475 kronor. Mer information om reglersystemet finns att tillgå i   
bilaga 11. 
 
Ackumulatortank 
Som ackumulatortank i systemet finns ett förslag att använda företagets befintliga 
varmvattenberedare. Dessa används idag för att värma vatten med hjälp av elektricitet till 
tappvarmvattensystemet. Varmvattenberedaren består av tre separata beredare där vattnet 
värms i tre steg. Beredarna är isolerade och bör därmed att fungera för lagring av varmvatten i 
det nya systemet. 
 
Installations och konstruktionskostnader  
Detta är en uppskattad kostnadspost där flertalet komponenter ingår. Först och främst avser 
kostnaden den hisskonstruktion som ska lyfta korgarna i och ur vattenbadet samt ett rullband 
före och efter badet. Även kostnaden för den rördragning som systemet kräver ingår i denna 
post. De ventiler som systemet kräver kan även de hamna under denna post. Den uppskattade 
kostnaden ligger på ca 1 miljon kronor. 
 
Filter 
För att skydda värmeväxlaren från smuts och partiklar som finns på detaljerna och övergår till 
vattnet i vattenbadet måste ett filter installeras före värmeväxlaren. Som filter har      
Processor AB föreslagit en cyklonseparator. Filtret separerar effektivt bort tunga partiklar ur 
vattnet. Eftersom systemet ska förses med två värmeväxlare är det att föredra ett filter till 
varje växlare, dvs. två stycken. Detta för att underlätta rengöringen av både värmeväxlare och 
filter. För att klara av det stora flödesspann som anläggningen är dimensionerad efter, 2-9 
kg/s, föreslås att cyklonseparatorn seriekopplas med ett diskfilter.  
   Uppställningen med parallellkopplade värmeväxlare gör att de partiklar som går igenom 
filtret kan avlägsnas utan driftstopp. Till varje separator behövs en automatisk spolventil för 
regelbunden och automatisk rengöring och uttömning av bortfiltrerat material. En 
cyklonseparator kostar ca 46 900 kronor och mer information finns i bilaga 8 och 9, 
tillhörande spolventil kostar ca 7 800 kronor styck. Diskfiltret kostar 6 100 kronor styck och 
mer information om filtret finns att tillgå i bilaga 10. 
 
Cirkulationspump och värmeväxlare till uppvärmningssystemet 
Detta system är ej helt klart hur det ska utformas. Därför tillkommer här en uppskattad 
kostnad på ca 100 000 kr. Här har inga offerter begärts in på grund av att 
systemuppställningen ej är helt klar. Om dessa komponenter behövs eller ej är fortfarande 
osäkert. Men de finns med i de ekonomiska beräkningarna för att ge en mer realistisk bild av 
var investeringskostnaden kan sluta. 
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Sammanställning 
Tabell 2 innehåller en sammanställning av en stor del av de investeringskostnader som krävs 
för att bygga det planerade värmeåtervinningssystemet. Investeringskostnaden blir den samma 
för de två olika systemen. Detta beror på att systemet är dimensionerat för att värmeåtervinna 
en korg med detaljer var sjätte minut. 
 
Område Investering Pressen 

[kr] 
Investering Hela Produktionen 

[kr] 
Värmeväxlare 68 200 68 200 
Pump 19 000 19 000 
Regulator 4 185 4 185 
Temperaturgivare 475 475 
Ackumulatortank 0 0 
Installationskostnader 1 000 000 1 000 000 
Cyklonseparator 93 800 93 800 
Spolventil till separator 15 600 15 600 
Diskfilter 12 200 12 200 
Cirkulationspump och 
värmeväxlare 

100 000 100 000 

   
Summa, I 1 313 460 1 313 460 
Tabell 2: Tabell över investeringskostnaderna för systemet. 
 

Besparing 
 
De olika besparingsposterna som detta värmeåtervinningssytem ger finns listade och samman 
ställda i tabell 3. Besparingen för uppvärmningen är beräknad utifrån värdena på hur mycket 
energi räcker till som är uppskattade ur varaktighetsdiagrammet. För pressen går endast 
tappvarmvattenbehovet att föres och för hela produktionen kan ca 50 % av 
uppvärmningsbehovet förses. Detta medför att 50 % av kostnaden kan besparas. 
 
Område Dagens 

kostnad 
[kr/år] 

Besparing 
Pressen 
[kr/år] 

Besparing Hela 
Produktion 

[kr/år] 
Truck 375 000/st 375 000 750 000 
Energi, tappvarmvatten 250 000 250 000 250 000 
Energi uppvärmning 2 255 836 0 1 127 918 
Minskad lagerhållning 150 000 150 000 150 000 
    
Summa, B  775 000 2 277 918 
Tabell 3: Tabell över de besparingar som det nya systemet leder till. 
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Återbetalningstid 
 
Begreppet återbetalningstid, eller pay-off avser den tid det tar för en investering att avbetala 
sig själv. Återbetalningstiden beräknas genom kvoten mellan investeringen och besparingen 
enligt följande formel: (Andersson, 2001) 
 

B
IxIxB =⇒=*  

 
Denna formel ger en andel av ett år, x, och för att få kvoten i månader måste den multipliceras 
med 12, antalet månader per år.  
 

12*
B
Ix =  

 
Pressen 
 
I = 1 313 460 kronor 
B = 775 000 kronor 
 

månaderx 3,2012*
000775
4603131

==  

 
En investering i detta system för värmeåtervinningen endast av detaljerna från pressen, skulle 
medföra en pay-off tid på ca 20 månader. Detta för att pressen endast står för ca en fjärdedel 
av den totala produktionen. Även om systemet endast används på pressen blir det samma 
storlek på pump, filter och värmeväxlare. 
 
Hela produktionen 
 
I = 1 313 460 
B = 2 277 918 
 

månaderx 9,612*
9182772
4603131

==  

 
Här fås en återbetalningstid på ca 7 månader vilket måste anses som mycket bra. 
Investeringskostnaden för värmeåtervinning av pressen och hela produktionen är den samma. 
Men för hela produktionen är besparingspotentialen mycket högre. 
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Resultat 
 
Dimensionerings beräkningarna resulterade i att pumpen och värmeväxlaren ska 
dimensioneras för ett flöde på 2 - 9 kg/s. Den stora variationen i flödet beror på att det största 
energiuttaget sker den första minuten av avkylningen. Sedan sjunker energiuttaget till lägre 
nivåer under de sista minuterarna av avkylningen. Det genomsnittliga massflödet är beräknat 
till 3,5 kg/s. Om pump och värmeväxlare skulle dimensioneras efter detta flöde skulle det 
medföra att all värme inte skulle gå att tillvarata. Om temperaturområdet mellan 50° och 75°C 
väljs ska pumpen dimensioneras efter 6,3 kg/s. Detta medelflöde medför att pumpen borde ha 
ett flödesspann mellan ca 5 och 12 kg/s. 
   Beräkningarna grundande på mätvärden från de praktiska testerna resulterade i att det finns 
ca 65 kWh energi att utvinna ur varje korg med färdigsmitt material. Denna energi räcker i 
stort sett till att förse endas tappvarmvattenbehovet då pressen värmeåtervinns. Vid 
värmeåtervinning från hela produktionen kan även ca hälften av uppvärmningsbehovet förses. 
 
De praktiska testerna skulle även resultera i en uppskattning på hur lång tid detaljerna behöver 
i vattenbadet för att kylas till önskade nivåer. Eftersom testerna utfördes med stillastående 
vatten gav testerna ingen tydlig indikation på hur lång tid som behövdes. En uppskattning är 
att nödvändig tid ligger inom intervallet 4-6 minuter. 
 
De ekonomiska beräkningarna för investeringar och besparingar som det nya systemet ger 
möjlighet till finns listade tabell 4. Det är en sammanställning av alla investeringskostnader 
och besparingsposter för systemet samt återbetalningstiden. 
 
 Pressen Hela produktionen 
Investering 1 313 460 1 313 460 
Besparing 775 000 2 277 918 
Återbetalningstid 20,3 månader 6,9 månader 
Tabell 4: Ekonomisk sammanställning 
 

Diskussion 
 
Innan de första testerna genomfördes trodde jag att detaljerna inte skulle bli helt genomkylda i 
vattenbadet. Om detaljerna hade varit varmare i centrum än på ytan när de tagits upp ur 
vattenbadet hade även yttemperaturen stigit något. Detta visade sig dock vara fel då ingen 
temperaturökning på detaljerna skedde efter upptagning ur vattenbadet. 
   Vid det första testet den 20 september 2007 visade detaljerna en lägre temperatur än vattnet 
vid upptagning. Detta kan bero på att vattnet och detaljernas temperaturer mättes med olika 
givare. Vattnet mättes med en givare i vattnet och detaljernas temperatur mättes med en 
värmekamera. 
   De praktiska testerna var bra för dimensioneringen av anläggningen då de ger ett mer 
rättvisande värde, än vad endast teoretiska beräkningar gör. Endast teoretiska beräkningar kan 
leda till en överdimensionerad anläggning som inte arbetar optimalt och blir mycket kostsam. 
Detta för att i teoretiska beräkningar är förlusterna oftast inte med räknade. 
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Att testerna genomfördes med stillastående vatten ledde till att det var svårt att uppskatta den 
tid som detaljerna behövde i vattenbadet. Eftersom ett flertal försök utfördes på samma dag 
ledde detta till att starttemeraturen i vattnet blev högre. Vilket i sin tur ledde till en sämre 
avkylning och längre tid i vattnet. Den planerade anläggningen ska ha cirkulerande vatten i 
vattenkaret vilket gör att avkylningstiden kortas något. 
 
Det planerade systemet med värmeåtervinning från hela produktionen leder till att företaget 
kan förse ca 50 % av sitt värmebehov. Men detta system ska fungera kräver det en produktion 
utan driftstopp. Ett annat förslag är att sälja värmen för uppvärmningsbehovet för att sedan 
köpa tillbaka den. Detta medför ett mer stabilt system som kan leverera värme även vid 
eventuella driftstopp. 
 
Det finns onekligen mycket energi att tillvarata. Energin kan jämföras med en normalstor villa 
som förbrukar ca 20 000 kWh/år i värme (www.markryd.se, 2008-03-09). Detta betyder att 
energin som går att återvinna från Componentas totala produktion räcker till uppvärmning av 
133 villor per år. 
 
En återbetalningstid på 7 månader får anses som mycket bra, för en anläggning av denna 
storlek. Den korta avbetalningstiden gör att det finns mycket pengar att spara i längden. Även 
värmeåtervinningssystemet från endast pressen betalar tillbaka sig på ca 20 månader. 
Denna anläggning effektiviserar produktionen drastiskt, dagens luftkylning kan ta upp till två 
dagar. Den nya anläggningen leder till att de färdiga detaljerna kan gå från maskin till 
nedkylda torra detaljer på under en timme.  
 
Dagens stigande el och värmepriser gör anläggningar av denna typ mer och mer intressanta. 
Ändå ses inte många liknade projekt i branschen, företag verkar inte riktigt villiga att satsa på 
dessa typer av lösningar. Inom stålbranschen finns potentialen för liknande 
värmeåtervinningssystem på många olika ställen. Då bearbetning av stål oftast kräver höga 
temperaturer. Men ändå är det få företag som satsar på lösningar av denna typ. Ett problem 
kan dock vara oönskade förändringar i materialet vid den snabba nedkylningen. 
 

Slutsatser 
 
Detta projekt har visat att det finns mycket energi att ta reda på, ur en korg med varmt 
material kan ca 65 kWh energi återvinnas. Totalt finns det 624 000 kWh/år att återvinna med 
detaljerna från pressen och samma siffra för den totala produktionen är 2 652 000 kWh/år.  
 
Att täcka tappvarmvattenbehovet med denna anläggning är inget problem. Värmeåtervinning 
från pressen medför att endast tappvarmvattenbehovet kan förses. Vid återvinning från hela 
produktionen kan även en del av lokaluppvärmningsbehovet förses. Hur stor denna andel är 
kan uppskattas från varaktighetsdiagrammet och ligger runt ca 50 %. 
 
Största delen av energiuttaget från detaljerna sker den första minuten i vattenbadet. Detta 
medför att pumpen måste vara dimensionerad för ett stort flödesspann. Pumpen till detta 
system har dimensionerats för flödesspannet 2-9 kg/s. Det beräknade medelflödet är 3,5 kg/s. 
Om pumpen dimensionerades efter detta flöde skulle det medföra att all energi inte skulle gå 
att tillvarata. Om temperaturskillnaden i karet väljs till 25°C blir pumpens medelflöde ca 6 
kg/s. För att få ett jämt energiuttag bör pumpen dimensioneras för ett spann på ca 5-12 kg/s. 
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De praktiska testerna gav ingen tydlig indikation på hur lång tid korgarna behövde i 
vattenbadet för att uppnå önskad avkylning. En uppskattning utifrån testerna är att intervallet 
ligger runt 4 – 6 minuter. 
 
Den totala investeringskostnaden för systemet är ca 1 313 000 kronor. Denna kostnad är den 
samma för värmeåtervinning av pressen och hela produktionen. Det är på 
besparingspotentialen som de två skiljer sig åt. På pressen kan denna anläggning ge upphov 
till 775 000 kronor i besparingar. Samma siffra för hela produktionen är betydligt högre, 
2 278 000 kronor går att spara. Detta leder till en återbetalningstid för pressen på ca 20 
månader och för hela produktionen ca 7 månader. 
 

Förslag och tips vid fortsatt arbete 
 
Nedan följer några punkter som kan vara bra att tänka på vid fortsatt arbete med projektet: 
 

• Hur ska värmen tas om hand sommartid? Ska systemet stängas av och kylningen ske 
utomhus eller ska ett kyltorn använda? Kan värmen säljas för andra företags 
tappvarmvattenbehov? 

 
• Hur fungerar det att använda de tre separata varmvattenberedarna som 

ackumulatortank? Går det tekniskt att lösa eller är det billigare och enklare att köpa en 
ny större tank? 

 
• En djupare VVS-tekniks analys krävs. Detta arbete är mer inriktat på den 

energitekniska delen. 
 

• Behövs tillsatser i vattnet för att undvika bakterietillväxt så som legionella och 
liknande? 

 
• Hur ska lokaluppvärmningssystemet se ut? Ska värmen säljas och köpas tillbaka eller 

ska Componenta ha ett eget system? 
 

• Om ett separat system byggs på Componenta måste någon typ av backup finnas. 
Annars står företaget utan varmvatten vid längre driftstopp. 

 
• Blir det mycket ångbildning i vattenkaret? Behövs någon typ av lock för att inte 

försämra arbetsmiljö i fabriken? 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete utförs i samarbete med Componenta Wirsbo AB. De smider bl.a. 
transmissionsdelar till den tunga fordonsindustrin. Smide är en metod där materialet formas 
genom plastisk bearbetning. Smitt material får en homogen struktur med goda hållfasthets 
egenskaper. Componenta använder sig av sänksmide där materialet bearbetas i en s.k. hejare 
och en mekanisk press. Sänksmide innebär att materialet formas mellan två rörliga verktyg. 
Företaget har som miljömål att minska sin uppvärmningsenergi med 5 %. De ingår även i ett 
Leanprojekt som går ut på att få en mer kontinuerlig och effektiv produktion utan onödiga 
förflyttningar.  
   Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheten att värmeåtervinna företagets färdig 
smidda produkter. Idag när detaljerna är färdigsmidda håller de en temperatur på ca 600°C. 
För att kyla ner detaljerna för vidare steg i processen luftkyls de utomhus, vilket kan ta upp 
till 2 dagar. Idén till den nya anläggningen är att detaljerna ska snabbkylas i vatten. Det varma 
vattnet ska sedan användas till uppvärmning och tappvarmvatten. Praktiska tester har utförts 
för att kunna dimensionera pumpar, värmeväxlare och liknande till anläggningen. De 
praktiska testerna innefattade att en korg med nysmidda detaljer nedsänktes i ett kar med 
stillastående vatten. Temperaturändringen på både detaljerna och i vattnet uppmättes före och 
efter vattenbadet. Testerna resulterade i att det går att tillvarata ca 65 kWh energi ur varje 
korg med material. För pressen innebär detta att det sammanlagt finns 620 MWh energi per år 
att ta tillvara på. Detta medför att i stort sett endast tappvarmvattenbehovet kan förses. För 
hela produktionen finns det ca 2 650 MWh energi per år att återvinna. Ur 
varaktighetsdiagrammet går det att utläsa att ca 50 % av uppvärmningsbehovet kan förses. De 
utförda testerna gav ingen tydlig indikation på den tid som korgarna behöver i vattnet för att 
uppnå önskad avkylning. Detta berodde dels på att testerna utfördes med stillastående vatten 
samt att temperaturen på detaljerna efter vattenbadet var något lägre än önskat. En 
uppskattning är att korgarna behöver ca 4 – 6 minuter i vattenbadet för att uppnå den önskade 
avkylningen.  
   Det beräknade medelflödet för pumpen hamnade på 3,5 kg/s. För att kunna tillvarata all 
värme som avges måste pumpen dimensioneras för ett högre massflöde. Det dimensionerande 
flödet för pumpen har valts till 2 – 9 kg/s. Detta flöde har även använts för att dimensionera 
värmeväxlaren och filtret. Som ackumulatortank till anläggningen finns ett förslag att använda 
företagets befintliga varmvattenberedare. Det finns tre beredare på vardera 1 m3 som idag 
värmer tappvarmvattnet i tre steg med elektricitet. I den nya anläggningen kommer vattnet ej 
att behöva värmas i beredarna utan de fungerar endast som förvaring och buffert av 
varmvatten. 
 
Det nya systemet för tappvarmvatten kommer i huvudsak vara uppbyggt av ett vattenkar där 
detaljerna nedsänks. En värmeväxlare som växlar över värmen till färskvatten och en pump 
som cirkulerar vattnet. Systemet för tappvarmvatten och lokaluppvärmning kommer att kräva 
en ytterligare värmeväxlare eller en värmeväxlare där ett medi överför värme till två olika 
medier. Detta för att det är dyrt och onödigt att använda färskvatten i en radiatorkrets. 
 
Investeringskostnaden för det nya systemet är grovt beräknad och hamnade på ca 1 300 000 
kronor. Den kostnaden blir den samma för värmeåtervinning från pressen och för hela 
produktionen. Besparingspotentialen varierar dock mellan pressen och hela produktionen.  
För pressen hamnar den på ca 775 000 kronor och för hela produktionen på ca 2 277 000 
kronor. Återbetalningstiden för anläggningen för värmeåtervinning på detaljerna från pressen 
hamnar på ca 20 månader. För hela produktionen hamnar återbetalningstiden på ca 7 månader. 
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Bilaga 1: Mätdata och Beräkningar 
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De värden som används för att rita varaktighetsdiagram för pressen samt hela 
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Bilaga 1. Mätdata och beräkningar 
 
Först beräknandes volymen på det vattenkar som användes i testerna. Detta gjordes med hjälp 
av formeln för volymen av en kub: 
 

DLBV **=  
 
För att beräkna vikten av vattnet i karet multipliceras vattnets volym med densiteten för 
vattnet som i detta fall är taget vid 40°C och har då ett värde av 992 kg/m3. 
 

ρ*VM =  
 
  Försök 1 Försök 2 Försök 3 
Bredd [m] 1,5 1,5 1,5
Längd [m] 2 2 2
Djup [m] 0,7 0,67 0,7
Volym [m3] 2,1 2,01 2,1
Vikt Vatten [kg] 2 083,2 1 993,92 2 083,2

 
Vikt korg [kg] 1 107,5 1130 1064

 
Först beräknad Delta T för vattnet respektive detaljerna. 
 

efteraljförealjalj TTT ,det,detdet −=Δ  

förevatteneftervattenvatten TTT ,, −=Δ  
 
Nu kan upptagen och avgiven effekt beräknas med hjälp av de följande formlerna: 
 

tid
TcM

P aljpstål
avg

stål det** Δ
=  

 

tid
TcM

P vattenpvatten
uppt

vatten
Δ

=
**

 

 
Även upptagen och avgiven energi kan beräknas: 
 

aljpstålavg TcME
stål det** Δ=  

 
vattenpvattenuppt TcME

vatten
Δ= **  

 
cp, stål = 622 J/kg,K 
cp, vatten = 4179 J/kg,K 
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Sedan kan andelen energi som försvinner som förluster beräknas genom följande samband: 
 

upptagenavgivenförlust PPP −=  
 

100*
avgiven

förlust

P
P

Förlust =  

 

Försök 1 
 
Nedan följer mätdata och beräknade värden för de tre olika testen som utfördes en 4 december 
2007. 
 
Mät data 
Detalj temp före 530 °C 
Detalj temp efter 55 °C 
Tid 242 sek 
Vatten temp före 21,3 °C 
Vatten temp 1 min 47 °C 
Vatten temp 2 min 55,2 °C 
Vatten temp 3 min 52,6 °C 
Vatten temp 4 min 50,1 °C 
Vatten temp upptagning 50,1 °C 

Tabell 1: De uppmätta värdena vid första försöket. 
 
Beräkningar 
ΔTvatten 28,8 °C    
ΔTdetaljer 475 °C    
Effekt   Energi   
Pavgivven,medel 1 352,11 kW Eavgivven,medel 90,89 kWh 
Pupptagen,medel 1 036,05 kW Eupptagen,medel 69,65 kWh 
Pförlust 316,06 kW Eförlust 21,25 kWh 
Förlust 23,4 % Förlust 23,4 % 

Tabell 2: De beräknade värdena utifrån mätdata från försök 1. 
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Försök 2 
 
Mät data 
Detalj temp före 530 °C 
Detalj temp efter 64 °C 
Tid 563 sek 
Vatten temp före 38,2 °C 
Vatten temp 1 min 65 °C 
Vatten temp 2 min 69,1 °C 
Vatten temp 3 min 68,3 °C 
Vatten temp 4 min 65,8 °C 
Vatten temp 5 min 65 °C 
Vatten temp 6 min 62,8 °C 
Vatten temp 7 min 62,4 °C 
Vatten temp 8 min 62 °C 
Vatten temp upptagning 62,1 °C 

Tabell 3: De uppmätta värdena vid andra försöket. 
 
Beräkningar 
ΔTvatten 23,9 °C    
ΔTdetaljer 466 °C    
Effekt   Energi   
Pavgivven,medel 581,76 kW Eavgivven,medel 90,98 kWh 
Pupptagen,medel 353,73 kW Eupptagen,medel 55,32 kWh 
Pförlust 228,04 kW Eförlust 35,66 kWh 
Förlust 39,2 % Förlust 39,2 % 

Tabell 4: De beräknade värdena utifrån mätdata från försök 2. 
 

Försök 3 
 
Mät data 
Detalj temp före 560 °C 
Detalj temp efter 58 °C 
Tid 343 sek 
Vatten temp före 27,5 °C 
Vatten temp 1 min 60 °C 
Vatten temp 2 min 62,7 °C 
Vatten temp 3 min 62,8 °C 
Vatten temp 4 min 62,6 °C 
Vatten temp 5 min 58 °C 
Vatten temp upptagning 57 °C 

Tabell 5: De uppmätta värdena vid tredje försöket. 
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Beräkningar 
ΔTvatten 29,5 °C    
ΔTdetaljer 502 °C    
Effekt   Energi   
Pavgivven,medel 968,59 kW Eavgivven,medel 92,29 kWh 
Pupptagen,medel 748,74 kW Eupptagen,medel 71,34 kWh 
Pförlust 219,85 kW Eförlust 20,95 kWh 
Förlust 22,7 % Förlust 22,7 % 

Tabell 6: De beräknade värdena utifrån mätdata från försök 3. 
 

Medelvärden för de tre testen 
 
Pavgivven,medel 727,50 kW 
Pupptagen,medel 658,93 kW 
Pförlust 68,57 kW 
Förlust 9,43 % 
Energi 65,434 kwh/korg 

Tabell 7: Medel effekt och medel energi för de tre testerna. 
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Bilaga 2. Dimensionering av pump 
 
I tabell 1 är värdena beräknade med samma formler som i bilaga 1. I denna tabell är upptagen 
effekt, massflöde och volymflöde beräknat för första minuten och sedan resten av försöket. 
Detta för att påvisa den stora skillnaden i effektuttag den första minuten jämfört med de sista 
minuterarna av testet. Detta leder till att pumpen måste dimensioneras för ett stort 
flödesspann. 
 
ΔT = 30° -75°C 

04-dec   
ΔTvatten 
[°C] 

Pupptagen 
[kW] 

Massflöde
[kg/s] 

Volymflöde
[m3/h] 

Försök 1 1 min 25,7 3 728,94 19,83 71,38
  Resten 3,1 148,28 0,79 2,84
  Totalt 28,8 1 036,05 5,51 19,83
Försök 2 1 min 26,8 3 888,54 20,68 74,44
  Resten -2,9 -138,72 -0,74 -2,66
  Totalt 23,9 859,78 4,57 16,46
Försök 3 1 min 32,5 4 715,58 25,08 90,27
  Resten -3 -143,50 -0,76 -2,75
  Totalt 29,5 1 061,23 5,64 20,32
Försök 4 Totalt 25,7 924,53 4,92 17,70

Tabell 1: Beräknat flöde för olika tidpunkter i testet. 
 
ΔT = 50° -75°C 

04-dec   
ΔTvatten 
[ °C] 

Pupptagen 
[kW] 

Massflöde
[kg/s] 

Volymflöde
[m3/h] 

Försök 1 1 min 25,7 3 728,94 35,69 128,49
  Resten 3,1 148,28 1,42 5,11
  Totalt 28,8 1 036,05 9,92 35,70
Försök 2 1 min 26,8 3 888,54 37,22 133,99
  Resten -2,9 -138,72 -1,33 -4,78
  Totalt 23,9 859,78 8,23 29,63
Försök 3 1 min 32,5 4 715,58 45,14 162,49
  Resten -3 -143,50 -1,37 -4,94
  Totalt 29,5 1 061,23 10,16 36,57
Försök 4 Totalt 25,7 924,53 8,85 31,86

Tabell 2: Beräknat flöde för olika tidpunkter i testet. 
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