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SAMMANFATTNING 

CTS Engineering Oy: Använding av en gasdriven dieselmotor för tillverkning av raffinör
(TMP) och slipmassa (PGW) 

Kouvola 1988 
77 sidor, 23 bilder, 18 bilagor 

Nyckelord: gasdiesel, mekanisk massatillverkning, tillverkning av TMP, 
tillverkning av tryckslipmassa, energibesparing 

Mekanisk massatillverkning är i ständig tillväxt i Finland, vilket leder till 
växande elbehov. Växten kan förminskas genom att använda gasdiesel
motor som kraftkälla för slipning och malning. 

I undersökningen noterades att dieseldriften varken förminskar massapro
duktionen eller sänker massakvaliteten jämfört med eldrift. I själva verket 
kan både produktionen öka och kvaliteten förbättras lite i slipningspro
cessen om det används en varvtalsreglerbar motor. 

TMP-ANIÄGGNING 

Ett idealfall med hänseende till energikostnaderna är en situation, i vilken 
man tänker samtidigt ombygga både kraftverket och TMP-anläggningen. 
I detta fall skulle användningen av ätervinnact värme inte förminska 
mottrycksproduktionen. 

I idealfallet sänkte gasdieseldriften kostnaderna för YMP-tillverkningen 
t o m med 130 mk/t jämfört med eldrift, med nuvarande energipris 
räknat. Det noterades att i exempelobjektet förminskades kostnaderna för 
massatillverkningen med 40 .. .45 mk/t. Återbetalningstiden varierar från 
idealobjektets 4 år till exempelobjektets 6 är. 

PGW-ANLÄGGNING 

I ett förmånligt objekt sänkte gasdieseldriften kostnaderna för tillverk
ningen av slipmassa med 17 mk/t jämfört med eldrift, med nuvarande 
energipris räknat. I exempelobjektet steg tillverkningskostnaderna med 
16 ... 23 mk/t. Återbetalningstiden varierar från idealobjektets 7 år till 
exempelobjektets 12 år. Det blir således förmånligare att bygga ett sepa
rat gasdrivet kraftverk än att använda en gasdieselmotor i ett trycksliperi, 
om man inte har satt just varvtalsreglering som mål. 

10 



ANlÄGG-
NING 

TMP 

PGW 

Land 

INVERKAN PÅ ENERGIHUsHÅLLNING 

Att använda raffinörer med direkt gasdieseldrift i termomekanisk massa
beredning är nationalekonomiskt rentabelt och möjligt vanligtvis alltid, 
när anläggningen ligger inom naturgasnätets område. Dc specifika kost
naderna för användningen av dieselmotorer är med ca 12 mk/MWh lägre 
än de specifika kostnaderna för ett separat 60!78 MW naturgaskombik
raftverk och med ca 46 mk/MWh lägre än för ett 2 x 500 MW kolkraft
verk. 

Gasdieseldriften förminskar den erforderliga eleffektcn med ca 70 %. El 
förbrukas vidare för sortering, och till det resterande 30 % har räknats 
också eventuell sänkning av anläggningens egen elproduktion. Den totala 
elbespamingspotentialen har uppskattats till 120 ... 180 MW till år 2000. 

Uppgifterna gäller i Finland. Motsvarande uppgifter för andra nordiska 
länder har visats i följ ande tabell. 

Återbetalningstid Produktion Förminskning 
[a l i är 1990 av effektbe-

[t/a] hovets växt 
Exempel- Ideal- [MW] 
fabrik fallet 

SVERIGE 5 3 2191000 270 

DANMARK 6 3 --- -

FINLAND 6 4 1480000 180 

NORGE - 18 958000 120 

SVERIGE 12 7 762000 50 

FINLAND 12 7 1813000 120 

DANMARK 20 9 --- -

NORGE - - 376000 25 

En motsvarande rapport har gjorts för användning av gasturbin för 
tillverkning av raffinör- (TMP) och slipmassa (PGW). 
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ABSTRACT 

ers Engineering Oy: The use of gas driven diesel motor at the productian of 
thennomechanical pulp (TMP) and pressure groundwood (PGW). 

Kouvola 1988 
77 pages, 23 figures, 18 appcndices 

Key words: gas diesel, mechanical pulping, TMP production, PGW 
production, saving of energy 

Mechanical pulping keeps on increasing in Finland which leads to 
growing power demand. The growth can be decreased by using gas 
diesel motors as power source at grinding and refining. 

It was found in the study that diesel drive neither reduces pulp 
productian nor deteriorates the pulp quality campared with electric drive. 
As a matter of fact it is possible that both the productian increases and 
the quality improves a little in the grinding process, if a variable-speed 
motor is used. 

TMPPLANT 

An ideal case as to energy costs would be a situation in which it is 
proposed to rebuild both the power station and the TMP plant at the 
same time. In such a case the use of recovered heat would not decrease 
back-pressure production. 

In the ideal case the gas diesel drive lowered the costs of TMP 
production as much as 130 FIM/t compared with electric drive, when 
calculated with present energy prices. It was observed that the costs of 
pulp preparation were reduced by 40 .. .45 FIM/t in the exarupie case. 
Repayment period varics from 4 years in the ideal case to 6 years in the 
example case. 

PGW PLANT 

In an ideal case the gas diesel drive cut down the costs of groundwood 
preparation by 17 FIM/t compared with electric drive, when calculatcd 
with present energy prices. In the example case the production costs 
incrcased by 16 ... 23 FIM/t. Repayment period varies from 7 years in the 
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PLANT 

TMP 

PGW 

ideal case to 12 years in the example case. It will thus be more profitablc 
to build a separate gas driven power station than to use a gas diesel 
motor in the pressure groundwood plant, if variable speed is not the on! y 
tar get. 

EFFECf ON ENEROY ECONOMY 

It is profitable to national economy to use refiners with direct gas diesel 
drive in thermomechanical pulping, and it is usually always possible, if 
the plant is situated within the range of natural gas network. Specific 
costs for the use of diesel motors are appr. 12 FIM!MWh lower than 
those for a separate 60178 MW combined natural gas power station, and 
appr. 46 flM/MWh lower than those for a 2 x 500 MW coal-fired 
power plant. 

Gas diesel drive decreases the required electric effect by appr. 70 %. 
Electric power is still used at screening, and possible decrease in the 
plant's own electric energy production has been counted among the 
remaining 30 %. Total attainable saving in electric power was estimated 
at 120 ... 180 MW by the year 2000. 

This information is available in Finland. Corresponding information 
about other Scandinavian countries is given in the following table. 

Country Repayment period Productian Rcducing of 
[a] in year the electric 

Example Ideal 
1990 [t/a] power demand 

[MW] 
case casc 

SWEDEN 5 3 2191000 270 

DENMARK 6 3 --- -
flNLAND 6 4 1480000 180 

NORWAY - 18 958000 120 

SWEDEN 12 7 762000 50 

flNLAND 12 7 1813000 120 

DENMARK 20 9 --- -
NORWAY - - 376000 25 
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l 
INLEDNING 

1.1 
Mekanisk massaberedning ökar: 
clbehovet växer 

1.2 

I Finland var den mekaniska massabcredningens andel av clenergiförb
rukningen ca 8 % år 1986 /1/. Det är sannolikt att dess andel växer, för 
enligt prognoserna ökar användningen av mekanisk massa ytterligare 
kraftigt och samtidigt koncentrerar sig fabrikerna till pappcrskvalitet, som 
kräver ännu finare massa /2/. 

Den snabba växten av elbchovet förorsakar förhöjningstryck mot elpriset, 
i synnerhet om det inte byggs ny atomkraft. /3/. 

Möjlig förhöjning av elpriset försämrar hela industrins konkurrenskraft. 

Gasdriven dieselmotor en dellösning till problemet? 

Gasdieselmotorn är en till naturgasdriven förvandlad dieselmotor. Gas
dieselmotorerna täcker åtminstone effektområdet 2 - 30 MW. Deras 
verkningsgrad är god och deras spillvärme kan användas till utveckling 
av lägtrycksånga. 

Den av ers Engineering Oy utförda förundersökningen om använd
ningen av gasdieselmotor för tillverkning av mekanisk massa /4/ visade 
att gasdieselmotorernas idrifttagning var både företagsekonomiskt och i 
synnerhet nationalekonomiskt rentabel. 

Mäl med denna undersökning är att söka tekniskt och ekonomiskt real
iserbara kopplingar för en gasdieseldriven raffinör och slipmaskin. Sam
tidigt görs layouten för en gasdieseldriven TMP-anläggning och sliperi, 
varmed man får reda på de tilläggsinvesteringskostnader som använd
ningen av en gasdieselmotor medför. 

I del I behandlas en gasdriven 1MP-anläggning och i del II ett gasdrivet 
sliperi. De granskade anläggningarna är inte sinsemellan jämförbara i alla 
avseenden. Utredningsarbetets ändarnål har ju varit att jämföra sätt att 
använda raffinörer och slipmaskiner, icke kostnaderna för malning och 
slipning. 

I del III granskas inverkan av gasdriven mekanisk massabcredning på 
energihushållningen på riksplan. 

12 



1.3 
Information för uppdatering 

1.3.1 
Raffinör 

1.3.2 
Tryckslipmaskin 

1.3.3 
Gasdiesel 

1.3.4 
Emissionsgränser 

Prisen för utrustningsanskaffningarna uppdaterades, så att de motsvarar 
prisnivån i april 1991 i Finland. Beträffande de övriga nordiska länderna 
användes dc finska utrustningsprisema. 

Enligt raffinörleverantören /6/ finns det inte skäl att uppdatera den 
tekniska information, som kommit från dem. Nuförtiden används större 
raffinörer, 20 MW:s raffinörer är vanliga. Om dessa uppgifter korrigeras, 
blir arbetet en ny undersökning. 

Raffinörpriserna indexreglerades. /13/ 

Leverantören för tryckslipmaskiner /12/ preciserade uppgifterna 
beträffande tryckslipmaskinens effektbehov, vikt och största tillåtna 
vridmoment. 

Priserna för tryckslipmaskinerna indexreglerades. /13/ 

Gasdieselleverantören n! korrigerade de genomsnittliga 
energiströmmarna för dieselmotorerna i sliperiet och kontrollerade deras 
effekter. 

Priserna indexreglerades. /13/ 

Dieselleverantören uppgav följande avgasemissioner för dieselmotorer, då 
naturgas och lätt brännolja används som bränsle och då inga avgas
katalysatorer används: 

Partikelemissioner 
so, 
NO, 

12 mg!Nm3 

< 0.1 g!kWh 
11 g!kWh 

NO~ -emissions gränserna för gasdrivna dieselmotorer har inte definierats i 
Finland. ni 

I Sverige är rekommendationerna för gasdrivna dieselmotorers NO~
emissioner i större än 10 MW:s anläggningar /14/: 

NO, -emissioner > 300 t/a: 0.05-0.1 gNO,/MJ, 
NO, -emissioner < 300 t/a: 0.1-0.2 gNOJMJ. 

13 



1.3.5 
Avgaskatalysatorer 

1.3.6 
Energipriser 

Norge har inte definierat emissionsgränsema, utan varje fall behandlas 
skilt för sig med hänsyn till anläggningens inverkningar på luftkvalitetcn. 
/14/ 

Danmark /15/: 
NO :o; -emissions gränser för nya anläggningar: 

flytande bränsle 
gasartat bränsle 

450 mg!Nm3 

350 mg!Nm3 

För att emissionerna av Wärtsilä dieselmotorer skulle vara lägre än 350 
mg/Nm3

, skall rengöringsapparatens separationsgrad vara 93.5 %. 

SCR-investeringama räknades med i anskaffningskostnaderna endast för 
de länder, var emissionsgränserna förutsätter användning av 
rengöringsapparater. Investering i rengöringsapparater och deras höga 
driftkostnader minskar lönsamheten av användning av gasdrivna 
dieselmotorer. 

Apparaterna kräver ca. 3500 m3 (252 m2_} tilläggsutrymme. 

För total dieseldrift är anskaffningskostnaderna för apparaterna 
beträffande sliperiet 19,5 milj. mk och beträffande 1MP-anläggningen 
20,5 milj. mk. För 3/4 dieseldrift är anskaffningskostnaderna beträffande 
sliperiet 14,6 milj. mk och beträffande 1MP-anläggningen 15,4 milj. mk. 

För total dieseldrift är driftkostnaderna beträffande sliperiet 8,5 milj. 
mk/a och beträffande 1MP-anläggningen 9,2 milj. mk/a. För 3/4 
dieseldrift är driftkostnaderna 6,4 milj. mk/a och 6,9 milj.mk/a. 171 

Då energipriserna utreddes hänvände man sig till de nordiska 
pappersfabrikerna, elverken och naturgasleverantörema. Även statistiska 
uppgifter utnyttjades. 

Naturgaspriset i Finland är ett genomsnittspris av vad alla konsumenter 
betalar, vilket innebär att det är litet högre än priset som industrin 
betalar. 
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1.3.7 
Räämnekostnader/16/ 

1.3.8 
Lönekostnader 

1.3.9 
Övriga rörliga kostnader 

Priset för inhemsk granmassaved var år 1990 ca. 270 mk/m3 (exkl. 
allmänna utgifter), priset inkl. allmänna utgifter är ca. 290 mk/m3

• Priset 
för år 1991 har beräknats vara ca. 260-270 mk/m3 (inkl. allmänna 
utgifter). 

Priset för granmassaved är i Norge 3-5 % billigare och i Sverige ca. 10 
% billigare än i Finland. Ä ven i Sverige är avsikten att sänka priserna år 
1991. 

För Danmarks del har den svenska prisnivån använts som pris för 
granmassav ed. 

Lönekostnaderna har indexreglerats./17/ 

För alla de nordiska länderna användes samrna lönekostnader. 

Övriga rörliga kostnader är bl.a. bleknings-, avfallsvatten-, sten-, blad
och övriga underhållskostnader. Dessa uppgifter uppdaterades med hjälp 
av ers Engineering Oy:s arkiv. 
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DEL I 

ANVÄNDNING AV EN GASDIESELMOTOR FÖR 
TILLVERKNING AV RAFFINÖRMASSA 

16 



2 
TERMOMEKANISK MASSABEREDNING 

Termomekaniska massaberedningen är ett mekaniskt massatillverknings
sätt, varmed raffinörmassan defibreras i en raffinör i övertryck. För den
na metod används även förkortningen TMP, som kommer från dess eng
elskt namn thcrmo mechanical pulping. 

Termomekaniska massatillverkningens fördelar är hög massakvalitet och 
noggran utnyttjning av råmaterial. Metodens nackdel är stor elförbruk
ning; en stor del av elenergin ätervinnes visserligen som lågtrycksånga. 

Malningen sker vanligtvis i två faser, i de båda faserna under tryck. Den 
höga temperaturen i raffinören, försedd med tryck, mjukar bindningar 
mellan fibrer, vilket för sin del gör det möjligt att fibrerna lösgjörs från 
varandra mera enhetliga än vid traditionella metoder. Övertrycket möj
liggör även återvinning av lågtrycksånga. 

Figur l Ett typiskt TMP-system 

Den i malningen beredda massan, raffinörmassan, sorteras och sorte
ringsutskottet mals ännu i rejcktraffinörcn. Den sorterade raffinörmassan 
förtjocks, lagras i kar och doseras som råämne till pappersfabriken /5, 6/. 
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3 
VALD RAFFINÖR /6/ 

l. Matarskruv 
2. Malningsskivor 
3. Accelerationsdetektor 
4. Mekanisk tätning 

Raffinörerna monteras vanligtvis i 2 serier. Som raffinör av fas l behö
ver den för undersökningen valda raffinörtypen en motor på ca 8 MW 
och som raffinör av fas 2 en motor på ca 6,5 MW. 

Raffinören har visats i Figur 2. 

+ 

8. Sändare för rotorns ställningsmätning 
9. Inmatning av spolningsvatten 

10. Kopplingar för tätningsvatten och -luft 
11. Returoljerör 

5. Tryckmätare/inmatning av färskånga 12. Inmatning av cirkulationsolja 

6. Rullager 13. Elektromekanisk belastningsorgan 
7. Axiallager 14. Lokala styranordningar 

15. Tandkoppling 

Figur 2 Undersökt raffinör 
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3.1 
Raffinörens effektbehov och dess varaktighet 

p 

kW 
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o 

Raffinörens effektbehov är nästan konstant. Det ligger mellan 
7800 ... 8200 kW. 

Om anläggningen är mycket överdimensionerad, är det skäl att överlägga, 
om det lönar sig att lämna en linje som eldriven även i en gasdieseldri
ven TMP-anläggning. I detta fall fungerar den eldrivna linjen som rc
servkapacitet. 

- l l 

l 
l 
! 
l 
l 

·- l 
l 

O 1000 2000 3000 .ilOOO 5000 6000 7000 8000 8760 

Figur 3 

LWC/SC -PAPPER 
TIDNINGSPAPPER 

h 

Ungefärlig årlig varaktighetskurva för effektbehovet av 
exempelanläggningens raffinör. 
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3.2 
Raffinörens utrymmesbehov och vikt 

3.3 

Raffinörens längd med inmatningsanordningarna är ca 6 m, bredd ca 2,60 
m och höjd ca 3,30 m. 

Raffinören väger med inmatningsanordningarna ca 27,5 t. Elmotorn ställs 
vanligtvis på samma underlag som raffinören. Högspänningselmotorn på 
8,5 MW väger 20,5 t och det gemensamma underlaget för motorn och 
raffinören ca l 00 t. 

Uppgifterna för att uppskatta torsionssvängning 

Motortillverkaren behövde för dimensioneringen en mängd uppgifter om 
raffinören. Dess viktigaste egenskaper har uppräknats i nedanstående 
tabell. 

Tabell l 

Effekt 
variation 

Rotationshastighet 

Långsamhetsmoment 
mellanaxel 
raffinör 

Fjäderkonstanter 
mellanaxel 
raffinör 

Beräknad vridmoment 
för axelfog 

8 MW 
± 200 kW 

1500 r/min 

24 kg m2 

1152 kg m2 

126 ·106 

' N m/rad 
208·106 

' N m/rad 

240 kNm 

I en avvikande situation kan motorn överbelastas litet, men raffinören 
fastnar aldrig helt. De av raffinören till motorn givna impulserna är 
mycket högfrekventa. 

På basen av de givna utgångsdata kunde motortillverkaren dimensionera 
tilläggskomponenterna, varmed man beslöt sig för att låta bli att utföra 
de planerade torsionssvängningsmätningarna. 
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4 
DIESELMOTORNS VAL 171 

4.1 
Motorn 

4.2 
Övriga komponenter 

4.2.1 
Svänghjul 

4.2.2 
Flexibel koppling 

4.2.3 
Högvarvsväxel 

Motortillverkaren valde en koppling, vanned gasdieselmotorn driver raf
finören genom elastisk kopplingsanordning, högvarvsväxel och tand
koppling. 

Den första fasens motorer är 18-cylindriska och andra fasens 14-cylind
riska medelsnabba gasdiesclmotorer. Cylinderdiametern är 400 mm och 
kompressionsförhållandet 10,4. 

Motorernas dimensionerade effekter är 8,1 och 6,3 MW som uppnås vid 
ett maximivarvhastighet på 520 r/min. 

Motorerna förses med torsionssvängningsdämpare. 

Den första fasens motor väger ca 100 t, fundamentet ca 110 t och de 
förstärkande stålkonstruktionerna 7 t. 

Motorn är 9,3 m lång, dess största bredd 3,7 m och höjd utan fundamen
tet 3,35 m. I fartyg rekommenderas ett avstånd på 4,1 m mellan moto
rernas mittlinjer. 

I varje motors vevaxel fästs ett svänghjul som används för att avstämma 
torsionssvängningssystemet och förminska växling, förorsakad av tor
sionssvängning. 

Det ansågs att en flexibel koppling är nödvändig. Till kopplingsanord
ning valdes en gummikoppling med god verkningsgrad. Kopplingen fästs 
direkt på svänghjulet. 

Till systemet kopplas en högvarvsväxel med ett reduktionsförhållande 
1:2,909. Växeln har en separat smörjningsenhet med oljebehållare, elmo
tordriven vattenpump med reservpump, 2 tryckreläer, vattenkylare för 
olja, oljefilter mm. 
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4.2.4 
Tandkoppling Systemet kopplas till raffinören genom tandkoppling. 

L RAFFINÖR 5. FLEXIBEL KOPPLING 
2. ELMOTOR 6. SV ÄNGHJUL 
3. TANDKOPPLING 7. DIESELMOTOR MED GASDRIFT 
4. VÄXEL 

Figur 4 En elmotordriven och gasdieseldriven raffinör 
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4.2.5 
Avgaskatalysator Efter gasdieselaggregaten före avgaspannorna placeras SCR-anordning

arna för förminskning av avgasernas NO x -halt. En motor på 7 MW be
höver en katalysator på 6 m • 3,5 m * 3,5 m. Med katalysatorn kan 
uppnås över 90 procents reningsgrad. Det behövs dessutom en 
lagringsbehållare för ammoniak för katalysatorernas behov. 

23 



5 
LAYOUT A V EN GASDIESELDRIVEN TMP-ANLÄGGNING 

5.1 

Layouten för en gasdieseldriven TMP-anläggning ritades på basen av ett 
förprojekt för en eldriven TMP-anläggning. Originalritningen och den 
ändrade layouten har visats i bilagorna l och 2. I det följande har gran
skats skillnaderna mellan dem. 

Dieselmotorernas placering och utrymmesbehov 

5.2 

De gasdrivna dieselmotorerna placeras i TMP-anläggningen på 4 m niYå 
på elmotoremas plats. 

Vid elmotordrift var avståndet mellan raffinörernas mittlinjer 6 m, vilket 
är tillräckligt även vid gasdieseldrift I längdriktningen kräver motorcma 
däremot ett tilläggsutrymme på ett pelaravstånd. Utbyggnaden ökar 
byggnadsvolymen med ca 9200 m3

• 

För att bullernivån i TMP-anläggningen kunde hållas rimlig, isoleras 
motorerna och kopplingarna med en mellanvägg i en separat maskinsaL 

Placering av dieselmotorernas tilläggsutrustning, 
tilläggsutrustningens utrymmesbehov 

5.2.1 
Rökgaspannor Rökgaspannorna placeras i en för dem avsedd separat flygel i omedelbar 

närhet av motorerna. I flygeln placeras också andra hjälpanordningar. 
Flygelns totalvolym är ca 7100 m3• 

Det installeras 2 pannor per en motor- i detta fall tillsammans 16 pan
nor. Då motorerna har separata rökgaspannor, kan de drivas oberoende 
av varandra. Den senare av pannparets pannor kan passeras vid behov. 

Pannornas diameter är ca 2300 mm, höjd ca 5000 mm och vikt ca 8,5 t. 

Matningsvattenbehållare för pannorna placeras i pannflygcln. 
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5.2.2 
Motoms avkylningSanordningar 

5.2.3 
Avgaskatalysatorer 

5.2.4 
Övriga hjälpanordningar 

5.3 
Utrymmesbesparing 

5.4 
Övriga ändringar 

Anordningarna för återvinning av cylinder- och smörjoljevärme samt 
vånneväxlarna för sekundär avkylning placeras i samma byggnad med 
rökgaspannoma. 

Avgaskatalysatorerna och lagringsbehållaren för ammoniak placeras i 
pannflygeln. 

De för startningen nödvändiga tryckluftskompressorerna och -behållarna 
placeras i pannflygeln. 

El-, korskopplings- och transformatorutrymmena kan minskas. Total 
utrymmesbesparing är 830m3

. 

El-, korskopplings-, transformator- och kontrollutrymmena skall flyttas. 
I pannflygcln placeras en 40 m hög skorsten. Mellan TMP-anläggningen 
och pappersfabriken monteras ett nytt ångrör. Rörets kapacitet är 46 t/h 4 
bara ånga (0 ca 900 mm med isolering). Utanför placeras en lättoljebe
hållare på ca 1000 m3

• 

Det är inte nödvändigt att flytta lyftanordningar. Dieselmotorerna dras in 
i byggnadens gavel med hjälpskenor innan man börjar bygga pannfly
geln. 
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6 
ANVÄNDNING A V EN GASDIESELDR!VEN TMP-ANIÄGGNING 

6.1 
startning och effektreglering 

Dieselmotorerna startas från anläggningens kontrollrum. Raffinören är 
tung att starta, men motoms effekt befanns vara tillräcklig. 

Motorn startas obelastad med tryckluft. Först bränns endast lätt bränn
olja. Maskinen börjar använda naturgas, då den uppvärmts till att mottaga 
en last på 25 %. m 

Det tar ca 20 min av en kall motor att starta raffinören och ca 10 min av 
en motor som hållits varm. Flisinmatningen påbörjas då maskinen upp
värmts i ovannämnd tid. Motoms effekt regleras automatiskt med bräns
lemängd. Den kan lätt hålla raffinörens varvtal i riktvärdet 1500 r/min 
för förändringarna i raffinörens effektbehov är små. 

Eftersom varvhastigheten kan hållas densamma som vid eldrift, är också 
raffinörmassans kvalitet alldeles densamma. 

BELASTNING 
% 

100~------------~~~~----~~T/7ZT,~~-. 

50 

10. 20 

TID FRÅ.N STARTNING ( min 

Figur 5 Gasdieselmotorns belastning efter startning 
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6.2 
Driftpersonals uppgifter 

6.3 

Driftpersonalen skall dagligen göra ett kontrollbesök i maskinsalcn. 
Dessutom skall den föra bok över maskinernas användning. Motorerna 
startas och stoppas från kontrollrum med fjärrstyrning. 

Underhåll och reparationer 

Tabell 2 

Drifttimmar 1000 h 

Stopp h 

Underhållspersonal 

Arbetstimmarna, 
totalt 

Med motorleverantören kan slutas ett underhållsavtaL Anläggningen 
behöver således ingen underhållspersonal för dieselmotorerna. 

I nedanstående tabell har visats motoms normativa underhåll/7/. 

Gasdieselmotorns underhåll 

1,5 3 6 9 12 15 18 21 24 

2 20 34 40 90 20 34 34 150 

2 6 6 6 10 6 6 6 10 

4 120 204 240 900 120 204 204 1000 

Efter 24 000 drifttimmar börjar underhållsprogrammet från böljan med ca 
3000 timmars mellanrum som förr. Större underhållsåtgärder utförs med 
ca 1,5 års mellanrum, bäst under jul- och midsommarstopp. 

Motorernas cylinderfoder byts efter ca 100 000 drifttimmar. Bytet hör till 
det normala underhållsprogrammet. Dieselmotorernas tekniska använd
ningstid är nästan obegränsad; den ekonomiska användningstiden är san
nolikt densamma som TMP-anläggningens användningstid. 

Man kan använda de uppehållstider, som förorsakas av motorundcrhåll, 
för skivbyte. 

Underhållet tar endast ca 150 .. .220 h per maskin under året. Eftersom det 
finns två motorer i en linje, tar underhållet 330 .. .440 h under året för det 
är sannolikt att det inte räcker till personal för deras samtidiga underhåll. 
Underhållsstoppen har ingen inverkan på TMP-anläggningens årspro
duktion för dess överkapacitet är avsevärd. 
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7 
ENERGIBALANs A V EN GASDIESELDRIVEN 
TMP-ANLÄGGNING 

7.1 
Energiflöden per massaproduktion 

Energiflöden per massaproduktion av en eldriven och gasdieseldriven 
lMP-anläggning har visats i Figur 6. 

EL FOR 
RAFFINERING 
2,1...2,7 MWh/t 

V Å V = värmeätervinning 

EL 

Figur 6 

VÅV-ÅNGA 

ÅNGA UR 
AVGASPANNA 
1,4 ... 1,8 MWh/t 

CYLINDER
AVKYLNING 80 °C 

~2~;:;;;; 0,6 ... 0,7 MWh/t 

Energiflöden per massaproduktion av en eldriven och gas
dieseldriven TMP-anläggning 
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7.2 
Årliga varaktighetsvärden 
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Summavaraktighetskurvorna för axeleffekter av TMP-anläggningens 
dieselmotorer har visats i figurerna 7 och 8. Dc har ritats utgående från 
pappersfabrikens planerade TMP-förbrukning och varaktigheten av en 
enskild raffinörs effektbehov (Figur 3). 

r-· 

o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 8760 

Figur 7 

h 

Alla linjer gasdieseldrivna 
3 gasdiesellinjer, l eldriven linje 

En gasdieseldriven TMP-anläggning, varaktighet av 
motorernas effektbehov, papperskvalitet LWC/SC. 

TMPn används i huvudsak på pappersmaskinen, som framställer L WC
och SC-papper. Anläggningens kapacitet är 520 t/d, för L WC-produk
tion används ca 280 t/d (5700 h/a) TMP och för SC-produktion 350 t/d 
(1900 h/a). TMP används dessutom på en annan pappersmaskin ca 100 
t/d (7600 h/a). 
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Figur 8 

h 

Alla linjer gasdieseldrivna 
3 gasdiesellinjer, 1 eldriven linje 

En gasdieseldriven 1MP-anläggning, varaktighet av 
motorernas effektbehov, papperskvalitet tidningspapper. 

TMPn används i huvudsak på pappersmaskinen, som framställer tid
ningspapper. Anläggningens kapacitet är 670 t/d och pappersmaskinen 
förbrukar ca 550 t/d (7800 h/a) TMP. 

I alternativen med 3 dieselmotordrivna linjer och l eldriven linje har 
man försökt att maximalt utnyttja motorerna. Elmotorlinjen kopplas på 
endast under produktionstoppar eller de gasdrivna linjernas underhåll. 

Då det tillverkades raffinörmassa för LWC- och SC-papperskvaliteter, 
var spetsbelastningstiden hos motorerna i fyra linjer 5800 h och i tre 
linjer 7000 h. Vid tillverkning av raffinörmassa för tidningspapper upp
nåddes litet bättre siffror: hos fyra linjer 6400 h och hos tre linjer 7500 
h. 
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7.3 

Effektvaraktighetskurvorna för lågtrycksånga från motorernas avgaspan
nor, hett vatten (80°C) som uppvärms med avkylningsvatten och vatten 
(60°C) som uppvärms med smörjolja ser ungefär likadana ut som dc 
motsvarande varaktighetskurvorna för axeleffekten. Toppeffekten av Unga 
är 9,9 MW, av 80-gradigt vatten 4,2 MW och av 60-gradigt vatten 1,8 
MW per en dieselmotordriven linje. I ängeffekten har medräknats att 
även värme som utvecklas i mellanavkylning av komprimerad luft kan 
användas för ångproduktion, för vid den av raffinören krävda motoref
fekten stiger avkylningsvattnets temperatur upp till 160°C. 

Användning av återvunnen värme 

Som exempelfall valdes ett alternativ med tre dieselmotordrivna raffinör
linjer och en eldriven linje. 

All ånga som producerats med avgaspannor används i fabriken för att 
ersätta med naturgaspanna genererad mottrycksånga. 

Cylindrarnas avkylningsvatten kan användas i flera punkter: förvännning 
av TMP's spritsvatten, uppvänTining av luft för papperstorkning, virke
supptining, barkeriets uppvärmning och uppvärmning av lokal värmenät 
Om den nya pappermaskinen tillverkar LWC- och SC-papper är surn
maeffekten av de ovannämnda användningspunktema 90 % av cylinde
ravkylningseffekten och av energi kan användas 69 %. Vid tillverkning
en av tidningspapper är de motsvarande siffrorna 84 % och 59 %. 

Smörjoljas kylvatten kan användas till TMP-anläggningens uppvärmning. 
Uppvärmningen behöver endast 7 % av kylenergi. 

Effekter som skall ersättas och de årliga energimängderna i återvinnigs
punkterna har visats i följande tabell. 
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o 

VA V-punkt 

Avgaspannorna 

Förbättring av 
TMP-anläggning-
ens VÅV1) 

Hett vatten 
80°C 

Hett vatten 
60°C 

Totalt 

Tabell 3 Användningspunktema för återvinnact värme (V Å V) 

Användningspunkt Maximieffekt Besparad Besparad Elförlust 
MW energi bränsle GWh 

GWh GWh 

Pappersmaskinerna 
- LWC/SC 30,0 210,0 283,9 37,8 
- tidningspapper 30,0 225,0 304,1 40,5 

Pappersmaskinerna 
- LWC/SC 0,7 4,1 5,5 0,7 
- tidningspapper 0,7 4,5 6,1 0,8 

Förvärmning av (1,0)' 
spritsvatten (1,0)' 

PM1s torkningsluft 
- gamla maskiner 2,3 17,6 23,8 3,2 
- LWC/SC 1,8 13,9 18,8 2,5 
- tidningspapper 1,1 8,5 11,5 1,5 

Barkeri 
upptining 
- LWC/SC 2,3 9,9 13,3 1,7 
- tidningspapper 2,3 10,3 13,9 1,8 

- uppvärmning 2,7 6,4 8,7 1,2 

Lokal uppvänn-
ning2 1,5 8,5 - -

TMP-anläggning-
ens ventilation och 0,5 2,5 3,4 0,5 
driftvatten 

LWC/SC 42,1 272,9 357,4 47,6 
Tidningspapper 41,4 283,3 371,5 49,5 

1) Spritsvattenuppvärmningen har beaktats som förbättring av TMP
anläggningens värmeåtervinning. I själva verket höjs temperaturen i 
bakvattentanken med hett vatten. Spritsvattnet kan dessutom upp
värmas med smutsigt kondensat. 

2) För idrifttagningen behövs en ny stamlinje på ca l km. 
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8 
ENERGIHUSHÅLLNING A V EN GASDIESELDRIVEN 
TMP-ANLÄGGNING 

8.1 
Investeringskostnaderna 

8.2 

Investeringskostnaderna för exempelanläggningen (520 t/d frccncss 50 
mi) är 252 mill. mk vid total cldrift, 376 mill. mk vid total dieselmotor
drift och 350 mill. mk vid kombinerad drift med 3 dieselmotordrivna och 
en eldriven linje. Om man behöver SCR-anläggningar investerings
kostnaderna är 400 mill. mk vid total dieselmotordrift och 367 mill. mk 
vid kombinerad drift med 3 dieselmotordrivna och en eldriven linje. 

Tilläggsinvesteringskostnaderna är 2210 .. .2320 mk/k:W per anläggningens 
mekaniska effekt. Ca 50 % av dem är förknippade med själva dieselag
gregaten och 36 % med anordningar och rör som kopplats till motorn. 
Resterande 14 % utgjörs närmast av skillnaden mellan byggkostnaderna, 
de indirekta kostnaderna, räntehöjningen under byggnadstid och sänk
ningen av ciaoordningarnas priser. Kostnadsspecifikationen har bifogats 
som bilaga 6. 

I det följande granskas endast ett alternativ med tre dieselmotordrivna 
TMP-linjer. 

Underhålls-, reparations- och 
smörjämneskostnaderna 

Pappersfabriken kan med motorleverantören sluta ett omfattande under
hållsavtal, i vilket har medräknats alla reparationer och underhåll. Avtalet 
kostar ca 7 mk per en MWh mekanisk energi /7/. Dessutom behövs till
sammans ca 200 000 mk per år för reservdelar av motorernas hjälp
anordningar. Motorerna höjer anläggningens underhålls- och reparation
skostnader med 19 .. .26 mk per producerad ton raffinörmassa, dvs med 
35 .. .47 %. 

Motorerna förbrukar smörjolja ca 0,8 kg per en MWh mekanisk energi. 
Priset på smörjolja är ca 5 mk/kg /7/. Smörjämneskostnaderna blir såle
des ca 4 mk/MWh, dvs 8 ... 11 mk per ton raffinörmassa. 

Underhålls-, reparations- och smörjämneskostnaderna för exempelan
läggningens raffinörmotorer är inalles ca 3 500 000 mk per år vid till
verkningen av LWC/SC-kvalitet och vid tillverkningen av tidningspapper 
ca 3 700 000 mk per år. Dc motsvarande kostnaderna för en helt eldriven 
anläggning är ca 350 000 mk per år. 
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8.3 
Driftpersonalskostnaderna 

8.4 
Energikostnaderna 

I en vanlig eldriven TMP-anläggning arbetar 2 processövervakare i fem 
skift och dessutom 4 arbetsledare, inalles 14 personer. Lönekostnaderna 
per år är ca 2 700 000 mk, dvs 15 ... 21 mk per ton raffinörmassa. /8/ 

En dieselmotordriven anläggning behöver dessutom 2 utbildade skötare 
för dieselmotorerna som arbetar i dagskift. Detta medför ca 390 000 mk 
tilläggskostnader per år, dvs 2 .. .3 mk per ton raffinörmassa. 

Energikostnaderna har beräknats utgående från energipris utan omsätt
ningsskatt: el 145 mk/MWh /9/, naturgas 49 mk/MWh /10/, lätt brännolja 
123 mk/MWH /9/. Energipriser använda för Sverige, Norge och Danmark 
har visats i bilaga 14. 

I vår exempelanläggning förminskar användningen av naturgasdrivna 
dieselmotorer de årliga energikostnaderna för tillverkning av raffinör
massa för LWC/SC-papper med 40 % från 51,4 mil!. mk till 30,7 mil!. 
mk. Besparingen blir 165 mk/t räknad per produktion. 

De årliga energikostnaderna för tillverkningen av raffinörmassa för 
tidningspapper förminskas med 38 % från 57,8 mil!. till 35,6 mil!. rnk. 
Besparingen blir 124 mk!t räknad per produktion. 

Energikostnaderna skulle förminskas i betydligt större utsträckning, om 
användningen av återvinnact värme inte skar ned mottrycksproduktion. 
Kostnadssänkningen kunde bli möjlig i en situation, när man tänker sam
tidigt ombygga både kraftverk och TMP-anläggning. I ett idealfall kunde 
energikostnaderna förminskas med 249mk/t vid tillverkningen av raffi
nörmassa för LWC/SC-papper; för tidningspapprets del skulle motsva
rande sänkning bli 188 mk/t. Utgångspunkten för beräkningarna är nuva
rande energipris. 

• De specificerade energikostnaderna har visats i följande tabell. Arliga 
energikostnader för Sverige, Norge och Danmark har visats i bilaga 15. 
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Tabell 4 

El för malning 

Annan el 

Energikostnaderna per år för en el- och gasdriven TMP-anläggning. El 
145 mk/MWh /9/, naturgas 49 mk/MWh /10/, lätt brännolja 123 
mkJMWh /9/, besparad bränsle 49 mk/MWh, marginalpris på egen el 59 
mk/MWh. 

1000 mk/a 

LWC/SC Tidningspapper 

El Dieselmotor El Dieselmotor 

3 motordrivna, 3 motordrivna, 
l eldriven linje l eldriven linje 

50 850 4 830 56190 6 800 

9 140 10 360 10 640 11 940 

Naturgas och lätt brännolja o 38 360 o 41 190 
o 

Atervinning 1 

Totalt 

8.5 

-8 560 -22 850 -9 030 -24 360 

51 430 30 700 57 800 35 570 

1 Anläggningens egen värmeåtervinning och de i tabell 3 visade bränsle
besparingarna. 

Ändring av massaproduktionskostnaderna 
och gasdriftens äterbetalningstid 

I exempelanläggningen förminskades produktionskostnaderna för raffi
nörmassa för LWC/SC-papper med 2,7 % från 1642 till 1597 mk per 
ton. För tidningspappersmassans del var minskningen 2,8 % från 1391 
till 1352 rnk per ton. Kapitalkostnaderna har beräknats med 10 % ränta 
och en hålltid på 20 år. 

Gasdriftens äterbetalningstid i vår exempelanläggning var 5,7 är vid 
tillverkning av raffinörmassa för LWC/SC-papper och 5,2 är vid till
verkning av massa för tidningspapper. 

I exempelanläggningen förminskas gasdriftens lönsamhet framför allt 
genom reducering av anläggningens egen mottrycksproduktion. Om den
samma dieselmotordrivna 1MP-anläggning omplacerades i en fabrik med 
ett kraftverk som borde orobyggas och om denna fabrik låg vid en pas
sande objekt som utnyttjar fjärrvärme, skulle lönsamheten förbättras 
väsentligt. Priset på TMP för L WC-papper skulle sänka till 1512 mk per 
ton, dvs besparingen skulle stiga ända till 130 mk/t. I ett optimalt fall var 
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EXEMPELFABRIKEN 1-IDEALFALLET 

l= KAPJTALKOSTNADERNA FÖR VEDHANTERING 
2 = KAPITALKOSTNADERNA FÖR KRAFTMASKINER 
3 =ANDRA KAPITALKOSTNADER 
4 =ANDRA FASfA KOSTNADER 
S =RÅÄMNE 
6 =ENERGI 
7 =ANDRA RÖRLIGA KOSTNADER 

Figur 9 Raffinörmassans kostnadsstruktur 

rasta kostnader 

rörliga kostnader 

TIDNINGSPAPPER 

6 23"' e t6 '!lo 

.... IS 158 'lo 15 69 'IIi 

Av ovanstående figur framgår kostnadsfördelningen för el- och gasdriven 
TMP-tillverkning i exempelfabriken och i en fabrik där fast all spillvär
me kan utnyttjas utan att anläggningens egen clproduktion nedskärs. 

Raffinörmassans kostnadstruktur i Sverige, Norge och Danmark har visats i bilaga 16. 
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Figur 10 

130 140 150 160 170 180 

40 mk!MWh ERSATI BRÄNSLE 40mk/MWh 
40 mk/MWh 36 mk!MWh 
50 mk!MWh 50 mk/MWh 
50 mk!MWh 45 mk/MWh 
60 mk!MWh 60 mk/MWh 
60 mk!MWh 54 mk/MWh 

Dieseldriftens inverkan på TMP1S pris 

190 

elpriset 
mk/MWh 

200 

I figur 10 visas sänkningskänslighet av produktionskostnaderna för TM:P 
i exempelfabrikcn, räknad efter genomsnittspriset pä naturgas, el och 
bränsle som skall ersättas med VÅV (vid tillverkning av LWC-papper). 
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9 
SAMMANDRAG Det är tekniskt fullt möjligt och också tämligen räntabelt att köra raffi

nörer med gasdrivna dieselmotorer. TMP's kvalitet och produktions
mängd hålls likadana som vid elmotordrift 

Varje raffinör behöver en separat dieselmotor som driver den genom en 
flexibel koppling, växel och tandkoppling. 

Då man tänker bygga en dieselmotordriven TMP-anläggning, är det skäl 
att fästa avseende vid följande punkter: (l) Anläggningen skall dimen
sioneras så att varje motor drivs så mycket som möjligt, helst över 7000 
h per år. Erforderlig överkapacitet kan produceras med eldrivna raffinör
er. (2) Direkt motordrift är speciellt förmånlig, ifall det är nödvändigt att 
ombygga kraftverket samtidigt med ombyggningen av själva TMP-an
läggningen. (3) Räntabiliteten förbättras, om motorernas spilivänne kan 
försäljas till närliggande bostadsområde. 

Med nuvarande energipris är det möjligt att i en förmånlig objekt sänka 
kostnaderna för TMP-produktion t o m med 130 mk/t. 

I exempelfabriken kan av energikostnaderna besparas 124 ... 164 mk/t, av 
de totala produktionskostnaderna 39 .. .45 mk/t. 
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ANVÄNDNING A V EN GASDRIVEN DIESBLMOTOR FÖR 
TILLVERKNING AV SLIPMASSA 
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lO 
TRYCKSLIPNING Tryckslipningen är en mekanisk massatillvcrkningsmetod. Metoden in

nebär att barkade stammar av fastställt mått dcfibrcras i en slipmaskin 
under tryck. För metoden används också dess engelsk förkortning PGW, 
pressure groundwood. 

Tryckslipningens fördelar är hög massakvalitet och noggran utnyttjning 
av råämne. Metoden kräver mycket elenergi, dock inte så mycket som 
termomekanisk massaberedning. En del av elenergin kan återvinnas som 
lägtrycksänga. 

TRYCKSLIPMAsKIN SYKLON 

SPRITSV ATIEN 

PGW
MASSA 

Figur 11 

EVAPORATOR 

AVSKIUARE 

Processchema för trycksliperi 
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11 

Ved slips i trycksliperiets ugnar, dit den mats med tryckluft genom m.:tt
ningskammare, försedd med tryck. Slipmaskinens höga temperatur mju
kar bindningar mellan fibrer som lösgjörs därför från \'arandra mera 
enhetliga än vid traditionella metoder. Övertrycket möjliggör även åter
vinning av lågtrycksånga. 

Den med slipning tillverkade massan, slipmassan, förtjocks i tryckförtj
ockare och återvunnet hett vatten återleds i spritsvattenbehållare för att 
användas på nytt. Slipmassan silas och silerirejektct mals i rejekt
raffinören. Slipmassan lagras och doseras till pappersfabriken som råäm
ne. /11, 12/ 

VALD TRYCKSLIPMASKIN 

11.1 
Direkt drift eller linjcdrift? 

Med direkt drift avser man att en tryckslipmaskin drivs av en egen mo
tor; vid linjedrift har två maskiner alltid en gemensam motor. I Finland 
används linjedrift i dag tydligt mera än direkt drift. 

Fördelen med direkt drift är att slipmaskinerna är sinsemellan oavhän
giga. Detta möjliggör att med motoms rotationshastighet reglera slipmas
sans kvalitet. 

Figur 12 Undersökt tryckslipmaskin 

41 



11.2 

Fördelen med linjedrift är däremot de lägre investeringskostnaderna. 
Dessutom balanserar en annan slipmaskin något växlingar i effektbcho
vet, vilket kan ha sin inverkan på motoms dimensionering. 

Slipmaskintillverkaren valde direkt drift till forskningsobjekt Det ön
skade rotationshastighetsområdet var 250 ... 350 r/min. 

Den undersökta maskinen har visats i figur 12. 

Effektbehov och dess varaktighet 

6500 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

o 

Effektbehovet av den undersökta maskinen är 6,5 MW vid en rotations
hastighet på 300 r/min; vid 350 r/min behövs redan 7,6 MW. 

I nedanstäende figur har visats en ungefärlig varaktighetskurva för ef
fektbehovet av en eldriven tryckslipmaskin för ett års tid. Maskinens 
spetsbelastningstid påverkas på ett avgörande sätt av sliperiets överkapa
citet, som i exempelfallet är ~vsevärd. 

P, kW 

~ 

··~·~··. 

~·· .... 

~·. 
~·· 

~···· .... 

o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 8760 

Figur 13 

h 
- LWC/SC -papper --- --- -- tidningspapper 

En ungefärlig varaktighetskurva för årligt effektbehov av en 
eldriven tryckslipmaskin 
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11.3 
Tryckslipmaskinens utrymmesbehov 
och vikt 

11.4 

Tryckslipmaskinen är 9,6 m bred, 4,55 m lång och 3,18 m hög. Den 
väger vattenfylld ca 122 t. 

Uppgifterna för att uppskatta 
torsionssvängning 

Slipmaskintillverkaren gav följande uppgifter för uppskattningen av tor
sionssvängning: 

Tabell 5 Uppgifterna över tryckslipmaskinen för dimensionering av 
dieselmotor 

Dimensioneringseffekt 6,5 MW 
variationsområde 2 ... 6,5 MW 

Rotationshastighet ca 300 r/min 

Tröghetsmoment 22000 kg m2 

Torsionsfjäderkonstant 110 · 106 N m/rad 

Torsionsmoment vid idriftgång 40 kNm 

Störst tillåten torsionsmoment 380 kNm 

Axialrörelse i axelända 

Radialrörelse 

Krängningsvinkel 
i axelända 

högst 1,0 mm 

högst 1,0 mm 

högst 0,048° 

Rotationshastigheten får avvika högst ± 5 % från hörvärde. 

11.5 
Torsionssvängningsmätningarna 

Man beslöt att undersöka de av slipmaskinen till motorn givna torsions
svängningsimpulserna genom mätning. 

Mätningsuppställningen har visats i följande figur. 
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MÄTIA STORHETER: 
l = VRIDMOMENT 

B: TANDKOPPLING 2 = VINKELFÖRSKJU1NING 
C: SLIPMASKINENS SLIPSTEN MED AXEL 
D• MÄTNINGSFLÄNS 

3 = HORISONTAL RADIALFÖRSKJUTNING 
AV MÄTNINGSFlÄNS 

E: PASSTAPP 

Figur 14 

4 = VERTIKAL RADIALFÖRSKJUTNING 
A V MÄ TNINGSFLÄNS 

5 = AXIALFÖRSKJUTNING A V MÄ TNINGSFLÄNS 

Mätningsuppställning 

För mätningen lösgjordes axeln mellan slipmaskinparet och tandkopp
lingen i slipmaskinens fria ända stöddes med mätningsfläns och passtapp. 

Det mättes följande storheter: vridmoment av elmotoms drivaxel, sväng
ningsvinkelförskjutning av slipmaskinaxels fria ända, radialförskjutning i 
horisontal- och vertikalriktning och axialrörelse. Därutöver mättes meka
nismens rotationshastighet samt pulsuppgifter för analysering av mät
ningsresultat. 

Svängning undersöktes med 9 olika prov: tomgång, standardeffekt vid 
30, 70 och 100 % effekt, standardavkastning vid 30, 70 och 100 % 
produktion, startning, då det finns stockar i ugnar, och stoppning, då 
ugnarna är tomma. 
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11.5.1 
Analyserade resultat av 
torsionssvängningsmätning /7 l 

Resultat av harmonisk analys av vridmoment, som mätts pä elmotorns 
drivaxel, har visats i bilaga 5. Resultaten presenterar dc under testema 
mätta maximivärdena för olika frckvenskomponenter. 

På sidan 6 i bilaga 5 har visats radialrörelser av slipmaskinaxels fria 
ända vid ugnpåfyllning. Rörelsen av axels mittpunkt är lika med avstån
det mellan cirklamas mittpunkter. Radiosen betecknar mätningsflänsens 
linjeringsfeL 

Mekanismens torsionssvängning i vinkelförskjutningsmätningarna syntes 
tydligast i transientsituationer. Detsamma gäller axialsvängningama. 
Eftersom dessa mätningsresultat kan ge endast föga tilläggsinformation, 
har de inte bifogats. 

Till lägsta specifika torsionssvängningsfrekvens av slipmaskininstallatio
nen utmättes 20,9 Hz. Före mätningarna gjordes teoretiska beräkningar 
som gav ett frekvensvärde på 20,0 Hz. 

I bilaga 5 ser man att den lägsta specifika torsionssvängningsfrekvensen 
uppstår i varje körsituation. Mätningarna kan inte ge något direkt svar, 
vilka de absoluta värdena för dämpningarna och torsionssvängningsim
pulserna från slipmaskinen är. Resultaten ger dock anledning till påstå
endet att det är tekniskt möjligt att bygga en slipmaskin som drivs med 
en gasdriven dieselmotor och att mätresultaten kan användas till dimen
sionering av de behövliga komponenterna. 
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12 
DIESELMOTORNS VAL /71 

12.1 
Motor 

12.2 
Övriga komponenter 

12.2.1 
Svänghjul 

12.2.2 
Flexibel koppling 

12.2.3 
Reduktionsväxel 

Motortillverkaren valde en koppling, varmed gasdieselmotorn driver slip
maskinen genom elastisk kopplingsanordning, reduktionsväxel och tand
koppling. 

Den valda motorn är en 16-cylindrisk medelsnabb gasdieselmotor. 

Vid motoms dimensionering har man beaktat användningen av föränder
lig rotationshastighet. Med ett varvtal på 485 r/min ger motorn en 6,70 
MW effekt. Maximivarvtalet är 520 r/min som ger en effekt på 7,20 
MW; vridmomentet hålls konstant. 

Slipmaskinens maximivarvtal var således ca 325 r/min och miniroivarvtal 
ca 275 r/min. Varvtalets växlingsområde är mindre än man önskat. 

Motorn väger ca 95 t, fundamentet ca 100 t och de förstärkande stålkon
struktionerna ca 6,5 t. 

I motoms vevaxel fästs ett svänghjul som används för att avstämma 
torsionssvängningssystemet och förminska vridmomentväxlingarna. 

Det ansågs att en flexibel koppling är nödvändig. Till kopplingsanord
ning valdes en gummikoppling med god verkningsgrad. Kopplingen fästs 
direkt på svänghjul. 

Till systemet kopplas en reduktionsväxel med ett reduktionsförhållande 
1,606 : l. Växeln har en separat smörjningsenhet med oljebehållare, 
elmotordriven vattenpump med reservpump, 2 tryckreläer, vattenkylare 
för olja och oljefilter. 
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12.2.4 
Tandkoppling Systemet kopplas till tryckslipmaskinen genom tandkoppling. 

l. TRYCKSLIPMASKIN 5. FLEXIDEL KOPPLING 
2. ELMOTOR 6. SV ÄNGHJUL 
3. TANDKOPPLING 7. DIESELMOTOR MED GASDRIFT 
4. VÄXEL 

Figur 15 En elmotordriven och gasdieseldriven tryckslipmaskin 
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12.2.5 
Avgaskatalysator Efter gasdieselaggregaten före avgaspannorna placeras SCR-anordning

arna för förminskning av avgasernas NO x -halt. En motor på 7 MW be
höver en katalysator på 6 m * 3,5 m * 3,5 m. Med katalysatom kan 
uppnås över 90 procents reningsgrad. Det behövs dessutom en 
lagringsbehållare för ammoniak för katalysatorernas behov. 
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13 
LAYOUT A V EIT GASDIESELDRIVET SLIPERI 

13.1 

Layouten för ett gasdieseldrivet sliperi ritades på basen av en förprojekt 
för ett eldrivet sliperi. Originalritningen och den ändrade layouten har 
visats i bilagorna 3 och 4. I det följande granskas de viktigaste frågorna 
angående layouten. 

Placering av maskinerna vid direkt drift 

13.2 

Slipmaskinerna konstrueras vanligtvis för linjedrift I linjedrift placeras 
mellan maskinerna en transportör, som för ved till maskinerna. 

Då man avstår från linjedrift, råkar man in i en valsituation. Vill man 
hålla transportörsystemet som sådant, måste dieselmotorerna placeras på 
båda sidor av transportören i rader med alltför stora mellanrum. Från 
byggnadens mitt skall det ledas relativt långa rökgasrör till panncentra
len. Montage av anordningar i slipmaskinernas nedre delar samt rörmon
tage blir därför mycket svär. 

Sätter man däremot på första plats det att motorerna och växelsystemen 
kan koncentreras på ett ställe, skall transportörsystemet ändras så att 
slipmaskinerna kan placeras växelvis i två rader. Varannan maskin drivs 
således med en 8 ... 9 m läng axel. Detta betyder dock att det behövs 
mycket mindre tilläggsutrymme än vid det förra alternativet. 

Det senare alternativet ansågs vara bättre. 

Dieselmotorernas placering och utrymmesbehov 

Man beslöt koncentrera motorerna pä ett ställe. Tryckslipmaskinerna kan 
inte monteras på bottennivå, utan de måste lämnas på nuvarande nivå 
och motorfundamenten höjas upp till samma nivå. 

Avståndet mellan motorernas mittlinjer är 6,50 m. Byggnaden skall både 
förlängas och breddas med ett pelaravstånd, vilket ökar bygg
nadsvolymen med ca 12300 m3

• 

För att bullernivån i sliperiet kunde hållas rimlig, isoleras motorerna och 
kopplingarna med en mellanvägg i en separat maskinsaL 
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13.3 
Placering av dieselmotorernas tilläggsutrustning, 
tilläggsutrustningens utrymmesbehov 

13.3.1 
Rökgaspannor 

13.3.2 

Rökgaspannorna placeras i en för dem avsedd separat flygel i omedelbar 
närhet av motorerna. I flygeln placeras också andra hjälpanordningar. 
Flygelns totalvolym är ca 7200 m3

• 

Det installeras 2 pannor per en motor - i detta fall tillsammans 16 pan
nor. Då motorerna har separata rökgaspannor, kan de drivas oberoende 
av varandra. Den senare av pannparets pannor kan passeras vid behov. 

Pannornas diameter är ca 2300 mm, höjd ca 5000 mm och vikt ca 8,5 t. 

Motoms avkylningsanordningar 

13.3.3 
Avgaskatalysatorer 

13.3.4 
Andra hjälpanordningar 

13.4 
Utrymmesbesparing 

13.5 
Andra ändringar 

Anordningarna för återvinning av cylinder- och smörjoljevänne samt 
värmeväxlarna för sekundär avkylning placeras i samma byggnad med 
rökgaspannoma. 

Avgaskatalysatorerna och lagringsbehållare för ammoniak placeras i 
pannfl ygeln. 

De för startningen nödvändiga tryckluftskompressorerna och -behållarna 
placeras i pannflygeln. 

El-, korskopplings- och transformatorutrymmena kan minskas. Total 
utrymmesbesparing är endast 60m3

• 

El-, korskopplings-, transformator- och kontrollutrymmena skall flyttas. 
I pannflygeln placeras en 40 m hög skorsten. Mellan TMP-anläggningcn 
och pappersfabriken monteras ett nytt ångrör. Rörets kapacitet är 25 t/h 4 
bara ånga (0 ca 700 mm med isolering). Utanför placeras en lättoljebe
hållare på ca 1000 m3

• 
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Det är inte nödvändigt att flytta lyftanordningar. Dieselmotorerna dras in 
i byggnadens gavel med hjälpskenor innan man börjar bygga pannfly
geln. 
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14 
ANVÄNDNING AV EIT GASDIESELDR!VET SLIPERI 

14.1 
startning och effektreglering 

Dieselmotorerna startas och varvtalets riktvärde ges från sliperiets kon
trollrum. 

Motorn startas obelastad med tryckluft. Först bränns endast lätt bränn
olja. Maskinen börjar använda naturgas, då den uppvärmts till att mottaga 
en last på 25 %. /71 

Det tar ca 20 min av en kall motor att starta raffinören och ca 1 O min av 
en motor som hållits varm. Vedinmatningen påbörjas då maskinen upp
värmts i ovannämnd tid. 

BELASTNING 
% 

1oor-----------~~~~~~~~T;'i77;~~"1 

so 

0~----------~------------.-----------~ 
o 10 20 30 

TID FRAN STARTNING { mi n 

Figur 16 Gasdieselmotorns belastning efter startning 

Automatiken reglerar bränsleinmatningen i motor så att den ställda varv
hastigheten (275 .. .325 r/min) hälls med 5 % marginal även vid snabba 
ändringar i belastning, t ex när en ny vedsats laddas in. 
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14.2 
Driftpersonals uppgifter 

14.3 

Eftersom varvhastigheten kan hållas i önskat värde, som kan väljas efter 
drivsituation, är slipmassans kvalitet densamma eller litet bättre än vid 
el drift. 

Driftpersonalen skall göra dagligen ett kontrollbesök i maskinsalen. 
Dessutom skall den föra bok över maskinernas användning. Motorerna 
startas och stoppas från kontrollrum med fjärrstyrning. 

Underhåll och reparationer 

Tabell 6 

Drifttimmar 1000 h 

Stopp h 

Underhållspersonal 

Arbetstimmama, 
totalt 

Med motorleverantören kan slutas ett underhållsavtaL Anläggningen 
behöver således ingen underhållspersonal för dieselmotorerna. 

I nedanstående tabell har visats motoms normativa underhåll /7/. 

Gasdieselmotorns underhåll. 

1,5 3 6 9 12 15 18 21 24 

2 20 34 40 90 20 34 34 150 

2 6 6 6 10 6 6 6 10 

4 120 240 204 900 120 204 204 1000 

Efter 24 000 drifttimmar böljar underhållsprogrammet från bötjan med ca 
3000 timmars mellanrum som förr. Större underhållsåtgärder utförs med 
ca 1,5 års mellanrum, bäst under jul- och midsommaruppehålL 

Motorernas cylinderfoder byts efter ca 100 000 drifttimmar. Bytet hör till 
det normala underhållsprogrammet Dieselmotorernas tekniska använd
ningstid är nästan obegränsad; den ekonomiska användningstiden är san
nolikt densamma som trycksliperiets användningstid. 

Underhållet tar endast ca 150 ... 220 h per maskin under året. Eftersom 
sliperiet har betydande överkapacitet, minskar inte de av underhåll för
orsakade uppehållstiderna sliperiets årsproduktion. 
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15 
ENERGIBALANs A V ETT GASDIESELDRIVET 
SLIPERI 

15.1 
Energiflöden per massaproduktion 

EL 

Energiflöden per massaproduktion av ett eldrivet och gasdieseldrivet 
sliperi har visats i Figur 17. 

V Å V = vänneätervinning 

Figur 17 

'!][!!!]lllJ[g]!P ÅNGA UR _;; AVGASPANNA 
0,7 ... 0,9 MWh/t 

CYLINDER
AVKYLNING 80 °C 
0,3 ... 0,35 MWh/t 

MELLANAVKYLNING AV 
====== KOMPRIMERAD LUFT 

~:;;~;;::;::::> 0,0 ... 0, 1 MWh/t 

Genomsnittliga energiflöden per massaproduktion av ett 
eldrivet och gasdieseldrivet sliperi. 
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15.2 
Årliga varaktighetsvärden 

p 

MW 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

Summavaraktighetskurvorna för axeleffekterna av sliperiets dieselmotorer 
har visats i figurerna 18 och 19. Kurvorna har ritats genom att förena 
statistiskt varaktighetskurvorna för en enskild sliprnaskins effektbehov 
(Figur 13). 

+--· 
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o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 8760 

Figur 18 

h 

Alla slipmaskiner har dieselmotorer 
6 gasdieseldrivna maskiner, 2 eldrivna rnaskiner 

Ett gasdieseldrivet sliperi, varaktighet av motorernas 
effektbehov, papperskvalitet LWC/SC. 

Slipmassan används i huvudsak på pappersmaskinen, som framställer 
LWC- och SC-papper. Sliperiets kapacitet är 520 t/d. För L WC-pro
duktion används ca 280 t/d (5700 h/a) slipmassa och för se-produktion 
350 t/d (1900 h/a). Slipmassan används dessutom på andra pappersmas
kiner ca 180 t/d (7600 h/a). 
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Alla slipmaskiner har dieselmotorer 
--~-- 6 gasdieseldrivna maskiner, 2 eldrivna maskiner 

Figur 19 Ett gasdieseldrivet sliperi, varaktighet av motorernas 
effektbehov, papperskvalitet tidningspapper. 

Slipmassan används på pappersmaskinen, som framställer tidningspapper. 
Sliperiets kapacitet är 800 t/d och pappersmaskinen förbrukar ca 680 t/d 
(7800 h/a) slipmassa. 

I alternativen med 6 gasdieseldrivna och 2 eldrivna maskiner, har man 
försökt att maximalt utnyttja motorerna. De eldrivna slipmaskinerna 
kopplas på endast under produktionstoppar och under dieselmotorernas 
underhåll. 

Då det tillverkades slipmassa för LWC- och SC-papperkvaliteter, var 
motorernas spetsbelastningstid 4000 h. Vid tillverkning av slipmassa för 
tidningspapper var motsvarande timantal 4400 h. Med 6 gasdieseldrivna 
slipmaskiner är det möjligt att i båda fall uppnå 5100 h. 
I alla tre fall har tiden då motorerna använder toppeffekt räknats efter 
tillgänglig 7,0 MW effekt. 

Slipmaskinens effektbehov varierar i området 2 ... 6,5 MW. Parallellt med 
ändringarna i effektbehov ändras också massflödet och temperaturen av 
motoms avgas samt cylindrarnas, smötjoljans och komprimerade luftens 
avkylningsbehov. Temperaturen på mellanavkylningsvatten av kompri
merad luft sänker brant då effekten sänker. 
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Figur 20 

AVGASPANNORNAS ÅNGA 
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SMÖRJQUA (60 •q 
MELLANAVKYLNING AV KOMPRIMERAD LUFT 

h 

De årliga varaktighetskurvorna för värmeåtervinning av ett 
gasdieseldrivet sliperi med 6 gasdrivna och 2 eldrivna slip
maskiner, papperskvaliteter LWC/SC och tidningspapper. 

57 



15.3 
Användning av återvinnact värme 

Som exempelfall valdes ett alternativ med sex dieselmotordrivna och två 
eldrivna slipmaskiner. 

All ånga som producerats med avgaspannorna används i fabriken för att 
ersätta med naturgaspanna genererad mottrycksånga. 

Cylindrarnas kylvatten kan användas i flera punkter: för·värmning av 
tilläggsvatten för slipmassans spritsvattcn, luftuppvärmning för 
papperstorkning, virkcsupptining, barkedets uppvärmning och uppvärm
ning av lokal värmenät Om den nya pappersmaskinen tillverkar LWC
och SC-pappcr är summaeffekten av de ovannämnda användningspunk
tema 86 % av cylinderavkylningseffekt och av energi kan användas 
75%. 

Smörjoljas kylvatten kan användas till sliperiets uppvärmning. Till upp
värmningen går endast 7 % av avkylningsenergi. 

Det tycks inte vara lönsamt att använda värme som bildas vid mellanav
kylning av komprimerad luft. Dess genomsnittliga temperatur varierar 
och stannar på en relativt låg nivå (50 ... 70 oc). Dessutom är dess 
effektandel inte heller särskilt stor. 

Effekterna som skall ersättas och de ärliga energimängderna i ätervin
ningspunkterna har visats i följande tabell. 
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V Å V-punkt 

A v gaspannorna 

Förbättring av 
sliperiets V Å V1) 

Hett vatten 
80°C 

Hett vatten 
60 oc 

Totalt 

Tabell 7 Användningspunktema för ätervinnact värme (V Å V) 

Användningspunkt Maximieffekt Besparad Besparad Elförlust 
MW energi bränsle GWh 

GWh GWh 

Pappersmaskinerna 
- LWC/SC 18,3 115,0 155,5 20,7 
- tidningspapper 18,3 115,0 155,5 20,7 

Pappersmaskinerna 
- LWC/SC 1,1 8,5 11,5 1,5 
- tidningspapper 1,5 13,3 17,9 2,4 

Förvärm. av till- (1,5)' 
läggsvatten för (2,1)' 
spritsvatten 

PM's torkningsluft 
- gamla maskiner 2,3 17,6 23,8 3,2 
-LWC/SC 2,7 20,5 27,7 3,7 
- tidningspapper 1,5 11,7 15,8 2,1 

Barked 
upptining 
- LWC/SC 2,5 11,0 14,8 2,0 
- tidningspapper 3,1 13,6 18,4 2,4 

- uppvärmning 2,7 6,4 8,7 1,2 

Lokal uppvärm-
ning2 1,5 8,5 - -

Sliperiets venti-
lation och drift- 0,5 2,5 3,4 0,5 
vatten 

LWC/SC 31,6 190,0 245,4 32,8 
Tidningspapper 31,4 188,6 243,5 31,5 

1) Spritsvattenuppvärmningen har beaktats som förbättring av sliperiets 
VÅV. Spritsvattenbehållaren kan dessutom uppvärmas med smutsigt 
kondensat. 

2) För idrifttagningen behövs en ny stamlinje på ca l km. 
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16 
ENERGIHUSHÅLLNING AV EIT GASDIESELDRIVET 
SLIPERI 

16.1 
Investeringskostnaderna 

16.2 

Investeringskostnaderna för exempelsliperiet (600 t/d freeness 50 mi) är 
229 mill. vid total eldrift, 360 mill. vid total dieselmotordrift och 333 
mill. vid kombinerad drift med 6 dieselmotordrivna och 2 eldrivna mas
kiner. Kostnaderna för tilläggsinvesteringar är 2660 .. .2820 mk/kW per 
sliperiets mekaniska effekt. 

Ca 45 % av tilläggskostnaderna är förknippade med själva dieselaggre
gaten och 32 % med anordningar och rör som kopplats till motorn. 
Resterande 23 % utgjörs närmast av skillnaden mellan byggkostnaderna, 
de indirekta kostnaderna, räntehöjningen under byggnadstiden och sänk
ningen danordningarnas priser. Kostnadsspecifikationen har bifogats som 
bilaga 7. 

I det följande granskas endast alternativet med sex dieselmotordrivna 
slipmaskiner. 

Underhålls-, reparations- och 
smörjämneskostnaderna 

Pappersfabriken kan med motorleverantören sluta ett omfattande undcr
hållsavtal, i vilket har medräknats alla reparationer och underhåll. Avtalet 
kostar ca 7 m k per en MWh mekanisk energi /7 l. Dessutom behövs till
sammans ca 200 000 mk per år för reservdelar av motorernas hjälp
anordningar. Motorerna höjer anläggningens underhålls- och reparation
skostnader med 10 ... 15 rnk per slipmassaton, dvs med 23 .. .35 %. 

Motorerna förbrukar smörjolja ca 0,8 kg per en genererad MWh meka
nisk energi. Priset på smörjolja är ca 5 mk!kg n!. Smörjämneskostnader
na är således ca 4 mk/MWh, dvs 4 ... 6 mk per producerad slipmassaton. 

Underhålls-, reparations- och smörjämneskostnaderna för exempelan
läggningens slipmaskinsmotorer är inalles ca 2 500 000 mk per år vid 
tillverkning av LWC/SC-kvalitet och vid tillverkning av tidningspapper 
ca 2 600 000 mk per år. De motsvarande kostnaderna för en helt eldriven 
anläggning är ca 350 000 mk per år. 
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16.3 
Driftpersonalskostnaderna 

16.4 
Energikostnaderna 

I ett vanligt eldrivet sliperi arbetar 3 processövervakare i fem skift och 
dessutom 4 arbetsledare, inalles 19 personer. Lönekostnaderna per är är 
ca 3 670 000 mk, dvs 16 .. .24 mk per tillverkad ton slipmassa. /8/ 

Ett dieselmotordrivet trycksliperi behöver dessutom 2 utbildade skötare 
för dieselmotorerna som arbetar i dagskift. Detta medför ca 390 000 mk 
tilläggskostnader per år, dvs 2 ... 3 mk per tillverkad ton slipmassa. 

Energikostnaderna har beräknats utgående från energipris utan omsätt
ningsskatt: el 145 mk!MWh /9/, naturgas 49 mk/MWh /10/ och lätt brän
nolja 123 mk!MWH /9/. Energipriser använd för Sverige, Norge och 
Danmark har visats i bilaga 14. 

I vår exempelanläggning förminskar användningen av naturgasdrivna 
dieselmotorer de årliga energikostnaderna för tillverkningen av slipmassa 
för LWC/SC-papper med 28 % från 38,3 milJ. mk till 27,4 milJ. mk. 
Besparingen är 72 mk/t räknad per produktion. 

De årliga energikostnaderna för tillverkningen av slipmassa för 
tidningspapper förminskas med 26 % från 41,5 mill. till 30,6 mill. mk. 
Besparingen är 49 mk/t räknad per produktion. 

Energikostnaderna skulle förminskas i betydligt större utsträckning, om 
användningen av återvinnad värme inte skar ned mottrycksproduktion. 
Kostnadssänkningen kunde bli möjlig i en situation, när man tänker sam
tidigt ombygga både kraftverk och sliperi. I ett idealfall - produktion av 
mottrycksel förminskas inte och största delen av heta vattnets värme kan 
återvinnas - kunde energikostnaderna sänka med 112 mk/t vid tillverk
ning av slipmassa för LWC/SC-papper; för tidningspapprets del skulle 
motsvarande sänkning bli 74 mk/t. Utgångspunkten för beräkningarna är 
nuvarande energipris. 

De specifiserade energikostnaderna har visats i följande tabell. Årliga 
energikostnader i Sverige, Norge och Danmark har visats i bilaga 17. 
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Tabell 8 

El för slipning 

Annan el 

Energikostnaderna per år för ett el- och gasdrivet sliperi. 
El 145 mk/MWH /9/, naturgas 49 mk/MWh /10/, lätt brännolja 
123 mk!MWH !9/, besparad bränsle 49 mk/MWh, marginalpris på egen 
el 59 mk/MWh. 

1000 mk/a 

LWC/SC Tidningspapper 

El Dieselmotor El Dieselmotor 

3 motordrivna, 3 motordrivna, 
l eldriven linje l eldriven linje 

31 810 l 300 33 340 4 030 

10 570 11 950 11 850 13160 

Naturgas och lätt brännolja o 28 190 o 26 830 

Återvinning 1 

Totalt 

16.5 

-4 060 -14 080 -3 740 -13 400 

38 320 27 360 41450 30 620 

1 Anläggningens egen värmeåtervinning och de i tabell 7 visade bränsle
besparingarna. 

Ändring av massaproduktionskostnaderna 
och gasdriftens återbetalningstid 

I exempelanläggningen steg produktionskostnaderna för slipmassa för 
LWC/SC-papper med 1,7 % från 1365 till 1388 mk per ton. För tid
ningspappersmassans del var höjningen 1,4% från 1177 till 1193 mk per 
ton. Kapitalkostnaderna har beräknats med 10 % ränta och en hålltid av 
20 år. 

Gasdriftens räntelösa äterbetalningstid i exempelanläggningen var över 12 
år vid tillverkning av slipmassa för LWC/SC-papper och ca 12 år för 
tidningspapprets del. Om sliperiet drivs alltså med dieselmotorer endast i 
syfte att skära ned kostnader, är investeringen alltför dyr. 

I exempelanläggningen förminskas gasdriftens lönsamhet genom reduce
ring av anläggningens egen mottrycksproduktion. Om detsamma diesel
motordrivna sliperiet omplacerades i en fabrik med ett kraftverk som 
borde orobyggas och om denna fabrik låg vid en passande objekt som 
skulle utnyttja fjärrvänne, skulle lönsamheten förbättras i någon mån. 
Priset på slipmassa för L WC-papper skulle sänka till 1348 mk per ton 
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dvs besparingen skulle stiga till 17 mk/t. Gasdriftens äterbetalningstid var 
även i ett optimalt fall 7,1 år. 

63 



L WC-PAPPER 

.... e 1a " 

. ... Il f!l8 'Il, 

l = KAPITALKOSTNADERNA. FÖR VEDUANTERING 
2:: KAPITALKOSTNADERNA FÖR KRAFTMASKINER 
3 = ÖVRIGA KAPITALKOSTNADER 
4 =ÖVRIGA FASl'A KOSTNADER 
s =RÅÄMNE 
6 =ENERGI 
7 = ÖVRIGA RÖRLIGA KOSTNADER 

Figur 21 Slipmassans kostnadsstruktur 
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Av ovanstående framgår kostnadsfördelningen av el- och gasdriven slip
massatillverkning i exempelfabriken och i en fabrik, där fast all spillvär
me kan utnyttjas utan att anläggningens egen elproduktion förminskas. 

Slipmassans kostnadsstruktur i Sverige, Norge och Danmark har visats i bilaga 18. 
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sänkning av 
slipmassans pris 
mk/t 
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40mk/MWh ERSAIT BRÄNSLE 40mk!MWh 
40mk/MWh 36 mk/MWh 
50mk/MWh 50 mk/MWh 
50 mk/MWh 45 mk/MWh 
60 mk/MWh 60 mk!MWh 
60 mk/MWh 54 mk!MWh 

Dieseldriftens inverkan på slipmassans pris 

190 

elpriset 
mk/MWh 

200 

Ovan beskrivs ändringskänsligheten av slipmassans produktionskostnader 
i exernpelfabriken, räknad efter genomsnittspriset på naturgas, el och 
bränsle som skall ersättas med värmeåtervinning (vid tillverkning av 
L WC-papper). 
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17 
SAMMANDRAG Det är tekniskt möjligt att driva en tryckslipmaskin med en gasdiesclmo

tor. Slipmassans kvalitet är densamma som vid eldriften eller förbättras 
genom varvhastighetsreglering. Reglering av varvhastighet kan även öka 
produktion. 

Varje slipmaskin skall ha sin egen dieselmotor, som driver den genom 
flexibel koppling, växel och tandkoppling. 

Med nuvarande energipris kan investeringen i gasdieseldrift inte motive
ras, om den utförs endast i syfte att sänka kostnader. Man måste också 
lägga vikt på varvhastighetsreglering, för i annat fall blir det lönsammare 
att t ex bygga ett separat gasdiesel- eller gasturbinkraftverk. En relativt 
god lönsamhet kan uppnås, om dieselmotorerna används så mycket som 
möjligt och nästan all spilivänne utnyttjas. Möjlig kvalitetsförbättring och 
produktionsökning har inte beaktats i lönsamhetsberäkningarna. 

Dieseldriftens inverkan på slipmassapriset är dels beroende av möjlig
heterna att använda spillvänne, dels av möjligheten att anläggningens 
egen elproduktion samtidigt sänker. Som förmånligast, dvs nybyggnation 
av massafabrik, kan dieseldriften med nuvarande energipris förminska 
slipmassans produktionskostnader med 17 mk/t. I exempelfabriken steg 
produktionskostnaderna 16 ... 23 mk/t. 

Om man valde en mindre motor utan varvhastighetsreglering, skulle 
investeringskostnaderna sänka och motoms genomsnittliga verkningsgrad 
förbättras något. Därigenom skulle totalkostnaderna för dieseldriven 
slipmassatillverkning förminskas med 5 ... 7 mk/t. 

Gasdieseldrivna tryckslipningens lönsamhet försämras betydligt av slip
ningsprocessens periodicitet. Lönsamheten kunde förbättras genom att 
installera i systemet även en generator. Motorerna skulle drivas med 
standardeffekt och generatom skulle använda den del av effekten som 
överskrider slipmaskinens behov. Enligt preliminär uppskattning skulle 
detta leda till en kostnadssänkning av 50 ... 70 mk per ton slipmassa till
verkad med dicsclmotordrift. Detta ämne kräver absolut närmare utred
nmg. 
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DEL III 

INVERKAN PÅ ENERGIHUSHÅLLNING 
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18 
INLEDNING Målet med del 3 är att på riksplanet jämföra de olika alternativen för 

energiproduktion för 1MP-anläggningens och trycksliperiets behov. 

Alternativen är direkt dieseldrift, fabrikens egen naturgaskombikraftverk 
(gasturbin + ångpanna + ångturbin) på 60/78 MW och 2 x 500 MW 
kolkraftverk. 
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19 
ALTERNATIVEN FÖR AIT TILLFREDSSTÄLLA 
KRAFTBEHOV AV MEKANISK MASSATILLVERKNING 

19.1 
Totalpriset på energi på raffinörens och 
slipmaskinens axel 

p 

MW 

Mekanisk massatillverkning förbrukar typiskt fast enbart grundenergi, 
såsom den definierats av Imatran Voimas effekttariff H/85. Detta åter
speglas i varaktighetskurvornas form, Figur 23. 

Det verkar sannolikt att nya sliperi och TMP-anläggningar måste till
fredsställa sitt kraftbehov genom kolkondensatkraft eller pappersfabriker
nas egen utökade kraftpotential. 

60 r:::===r----~------r-----~-----r-----r-----r----~~~ 

sot---~~--~----+----+----~--~----4-----~~ 

--

-20+----+----4-----~---+----+----+----~~-~~~ 
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0~--4---~---4----~--+---4---~--~~ 
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h 

----- TMP 1520 t/d fr••,..••• 50 •Il 
- f>GM (600 t/d fre•n••• 50 •Il 

Figur 23. Två typiska varaktighetskurvor, för ett sliperi och en TMP
anläggning 

69 



Tabell 9. 

19.2 

är 

I bilagorna 8 och 9 har priset på energi räknats på raffinörens och slip
maskinens axel vid fyra olika kraftproduktionssätt. I räkningarna har 
använts energipriser utan omsättningsskatt. De nuvarande genomsnitt
spriserna är: naturgas 49 mk/MWh, stenkol 35 mk/MWh och lätt brän
nolja 123 mk/MWh. Uppskattade priserna för år 2000 är: naturgas 
60 mk/MWh, stenkol 40 mk/MWh och lätt brännolja 140 mk/MWh. 
Resultaten har samlats i tabell 9. 

Priset på energi [mk/MWh] på raffinörens och slipmaskinens axel 
V Å V = vänTieåtervinning 

kolkondensat naturgaskom- direkt diesel-
2x500MW b ikraftverk drift 

60/78 

TMP/PGW TMP/PGW TMP PGW 

4700 4300 2200 

o 

VAV-
bonus 

1991 icke 166 194 160 173 
166 131 119 128 

2000 180 225 187 256 
180 148 137 202 

Utan V Å V -bonusen är totalkostnaderna för direkt dieselmotordrift av 
samma storlek som totalkostnaderna för kolkondensat, medan dc andra 
metoderna är något dyrare. Om priset på den del av värme, som ersätts, 
gottgörs, blir kolkondensatet tydligt dyrare än de andra kraftkällorna. 

Möjligheterna att öka kombinerad naturgasdriven 
kraft- och vånneproduktion i samband med byggning 
av sliperi eller TMP-anläggning 

Vid pappersfabrikernas egen kraftproduktion bildas värme som används 
för att ersätta inköpta bränslen. I denna undersökning utgår man ifrån att 
priset på denna vänne är baserar sig på energipriset på de inköpta bräns
learterna. För att kartlägga användningen av inköpsbränslen gjordes en 
förfrågan i de pappersfabriker som ligger inom naturgasnätets område. 
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Tabell 11. 

Enligt förfrågan är indelningen mellan de ersatta bränslena följande: 

Tabell 10. Inköpta bränslen (8 pappcrsfabriker) 

Bränsleart 

Naturgas 
Stenkol 
Tung brännolja 

Totalt 

Mängd 
GWh/a 

4450 
1290 

180 

5920 

Andel 
% 

75 
22 
3 

100 

Tung brännolja används ofta som stödbränsle för barkbränning och kan 
inte därför ersättas med återvinnact värme. 

Enligt de preliminära beräkningarna i bilagorna l O, 11 och 12 kan ett 
tillräckligt stort naturgaskombikraftverk byggas i samband med en TMP
anläggning endast i 2 ... 3 fabriker av de 8 undersökta fabrikerna. En be
gränsande faktor är den inköpsbränslemängden, som kan ersättas med 
återvinnact värme. Ett liknande kraftverk kan byggas i 3 ... 6 fabriker, när 
det gäller byggning av trycksliperi. 

Nästan i varje fabrik kan tillbyggas ett gasdiesel- eller gasturbinkraft
verk, även efter det att en TMP-anläggning eller ett sliperi har byggts. 
De producerar energi vars pris på raffinörens eller slipmaskinens axel är 
något högre än priset på energi producerad av en motsvarande anlägg
ning, som drivs direkt av en gasdieselmotor eller gasturbin. 

I tabellen nedan har visats, i vilken mån gasturbin- och gasdieseldriften 
kan tillämpas i de åtta pappersfabrikerna. 

Tillämpning av mekanisk kraftproduktion i TMP-anläggningar eller 
sliperi som byggs i åtta fabriker. Siffrorna betecknar fabrikernas antal. 

drift ny TMP-anläggning nytt sliperi 

helt mekanisk 4 6 

minst halvt mekanisk(1 2 .. .3 1...2 

mindre än halvt mekanisk 1...2 0 ... 1 

l) 4 ... 7 dieseldrivna maskiner, dc övriga eldrivna 
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20 
BYGGNING AV NY A TRYCKSLIPERI OCH YMP-ANLÄGGNINGAR 
INOM NATURGASNÄTETS OMRÅDE FÖRE ÅR 2000 

21 

Specialisterna har uppskattat att det före år 2000 skall byggas 3 .. .5 nya 
trycksliperi och TMP-anläggningar inom naturgasnätets område. Dessa 
antalen innehåller både byggning av ny kapacitet och ersättning av nuva
rande kapacitet med ny. 

GASDRIFTENS INVERKAN PÅ ELFÖRBRUKNING 
AV SLIPERI OCH TMP-ANLÄGGNING 

I punkt 2.1 konstaterades redan att ett sliperi och en TMP-anläggning 
förbrukar fast enbart grundenergi. Vid dieselmotordriften behöver dessa 
anläggningar bara en tredjedel av den eleffekt som motsvarande eldrivna 
anläggningar. I antalet ingår även mottrycksel som möjligtvis förloras. 

Av tabell 12 framgår inverkan av en gasdriven TMP-linjc och ett tryck
slipmaskinpar på riksnätet. 
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Tabell 12. Inverkan av en gasdriven 1MP-linje och ett tryckslipmaskinpar på riks
nätet (L WC-papper) 

TMP-Jinje slipmaskin-
par 

drift el diesel el diesel 

malnings/slipningseffekt 14,5 - 12,0 -
(MW] 

motorernas egen för- - 0,4 - 0,4 
brukning (MW] 

reducering av 2,0 4,0 1,0 2,5 
möjlig mottryckspro-
duktion (MW] 

sortering och 1,5 1,5 1,5 1,5 
rejektbchandling (MW] 

·· I·[M'{\f] ~:l.so ':_-, __ ~$-;~:! iif14A 
-

\4,1f tot~>r __ --~--'- :---- - __ i~~--_, 

andel av eldriftens 100 33 100 30 
effekt [%] 

Maximipotentialet som presenterats i avsnitt 20 motsvarar ca 20 TMP
linjer eller ca 15 tryckslipmaskinpar. 

Om alla maskiner, vars spillvärme kan utnyttjas, omvandlades till diesel
drivna, skulle effektbehovets växt förminskas med 120 ... 180 MW jämfört 
med eldrift. 
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Tabell 13. Förminskningen av det maximala effektbehovet till år 2000 vid gasdriven 
tillverkning av mekanisk massa (uppskattad storleksklass) 

TMP-anläggning sliperi 

nya linjers maximiantal [st] 20 15 

maskiner som kan omvandlas 15 12 
till gasdrivna [st] 

förminskning av effektbe- 180 120 
hovets växt [MW] 
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l 
SAMMANDRAG 

Att driva raffinörer direkt med gasdieselmotorer är nationalekonomiskt 
lönsamt och möjligt vanligtvis alltid, när 1MP-anläggningen ligger inom 
naturgasnätets område. De specifika kostnaderna för användningen av 
dieselmotorer är ca 12 mk/MWh lägre än dc specifika kostnaderna för ett 
separat 60/78 MW naturgaskombikraftverk och ca 47 mk/MWh lägre än 
de specifika kostnaderna för ett 2 x 500 MW kolkraftverk. 

Beträffande slipmaskiner lönar det sig att överväga direkt gasdieseldrift, 
om man tänker bygga ny kraftverkskapacitet i samband med ett nytt 
trycksliperi. De specifika kostnaderna för dieselmotordrift är lika höga 
som de specifika kostnaderna för ett separat 60/78 MW naturgaskom
bikraftverk och 38 mk!MWh lägre än de specifika kostnaderna för ett 2 x 
500 MW kolkondensatkraftverk 

Gasdieseldriften förminskar den erforderliga eleffekten med ca 70 %. El 
åtgår vidare bl a till sortering och i de resterande 30 % har medräknats 
dessutom eventuell sänkning av egen elproduktion. Bieffektens bespar
ingspotential har uppskattats stiga till 120 ... 180 MW till år 2000. 
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BILAGA 5 l (7) 

MÄTRESULTAT FÖR TRYCKSLIPMASKIN 

Mätningsprogramm 

Test l: 

Test 2: 

Test 3: 

Test 4: 

Test 5: 

Test 6: 

Test 7: 

Test 8: 

Test 9: 

tomgång, kamrama försedda med tryck 

körning med 100 % standardeffekt 

körning med 70 % standardeffekt 

körning med 30 % standardeffekt 

körning med 100 % standard produktionshastighet 
(2 x 2,5 t/h) 

körning med 70 % standard produktionshastighet 
(2 x 1,75 t/h) 

körning med 30 % standard produktionshastighet 
(2 x 0,75 t/h) 

Slipmaskinens startning: stockar i ugnen, drivcylindrarna icke försedda 
med tryck 

Slipmaskinens stoppning, ugnarna tomma 

Medan testema 2-7 gjordes, sliptes i de båda ugnarna minst en sats. 
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BILAGA 5 7 

Ovan beskrivs radialrörelser av slipmaskins axels fria ända. Mätningarna 
gjordes under olika tester. Grundcirkeln i bilderna presenterar mätflänsens 
linjeringsfeL När slipningen påbörjas, flyttar sig axeländan till en ny 
position. Denna flyttning syns på bilderna som flyttning av cirkelns mitt-

punkt. 





BILAGA 6 l (l) 

LU04615.002 

INVESTERINGSKOSTNADERNA FÖR EN ELDRIVEN OCH DIESELMOTORDRIVEN 
TMP-ANLÄGGNING (520 t/d) 
INVESTERINGSKOSTNADERNA 1000 MK (IV/91) 

Kostnadsart Total eldrift Total dieseldrift 3/4 dieseldrift 

Byggarbeten 42 700 56 300 56 300 
Raffinörernas elmotorer 13 200 o 3 300 
110 k V elanordningar; 110/10 
transformatorer och 10 kV mekanism 9 400 4 000 5 500 
Annan elektrifiering 16 100 16 500 16 500 
Motorpriset + SCR o 127 900 96 000 
Bränslerömät, rökgasanordningar och 
oljebehållare o 4 400 3 300 
Övriga maskiner och anordningar 95 000 95 000 95 000 
Processrörnät 17 400 17 400 17 400 
Processautomation 15 400 15 400 15 400 
vvs 5 600 6 900 6 600 
Processanordningarnas reservdelar 4 400 4 400 4 400 
Skydd 600 l 100 l 100 
Indirekta kostnader 17 600 27 900 25 700 
Räntor för byggtid 14 300 22 700 20 800 

Totalt 251 700 399 900 367 300 

De indirekta kostnaderna innehåller kostnaderna för tillfälliga konstruktioner och tjänster, 
projektering, projektadministration samt utbildning och igångkörning. 

Dieselmotorpriset specifiserat, 1000 mk (IV/91) 

Total dieseldrift 3/4 dieseldrift 

Motorerna med utrustning 62 900 47 200 
Hjälpanordningar 13 800 10 300 

o 
7 300 5 500 VAV 

Elanordningar 3 700 2 800 
Montage, byggnadens interna bränslerörnät 
och kablar 14 000 10 500 
Växelsystem och kopplingar 5 700 4 300 

Totalt 107 400 80 600 

SeR-investeringen 20 500 15 400 





BliAGA 7 

LU04615.002 

INVESTERINGSKOSTNADERNA FÖR EIT ELDRIVET OCH D!ESELMOTORDRIVET 
TRYCKSLIPERI (600 t/d) 
INVESTERINGSKOSTNADERNA 1000 MK (IV/91) 

Kostnadsart Total eldrift Total dieseldrift 3/4 dieseldrift 

Byggarbeten 37 600 53 800 53 800 
Tryckslipmaskinernas elmotorer 8 800 o 2 200 
110 kV elanordningar; 110/10 
transformatorer och 10 kV mekanism 5 400 3 900 4 400 
Annan elektrifiering 12 200 12 400 12 400 
Motorpriset + SCR o 121 000 90 700 
Bränslerörnät, rökgasanordningar och 
oljebehållare o 4 400 3 300 
Övriga maskiner och anordningar 95 700 95 700 95 700 
Processrörnät 13 200 13 800 13 800 
Processautomation 13 200 13 200 13 200 
vvs 5 100 6 400 6 100 
Processanordningarnas reservdelar 8 600 8 600 8 600 
Skydd 600 l 100 1100 
Indirekta kostnader 16 000 26 700 24 400 
Räntor för byggtid 13 000 21 700 19 800 

Totalt 229 400 382 700 349 500 

De indirekta kostnaderna innehåller kostnaderna för tillfälliga konstruktioner och tjänster, 
projektering, projektadministration samt utbildning och igångkörning. 

Dieselmotorpriset spccifiserat, 1000 mk (IV/91) 

[ Total dieseldrift l 3/4 dieseldrift 

Motorerna med utrustning 59 300 44 400 
Hjälpanordningar 13 000 9 800 
VÅV 6 800 5 100 
Elanordningar 3 500 2 600 
Montage, byggnadens interna bränslerörnät 
och kablar 13 200 9 900 
Växelsystem och kopplingar 5 700 4 300 

Totalt 101 500 76 100 

SeR-investeringen 19 500 14 600 

l (l) 
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LU04615.002 

PRISET PÅ ENERGI PÅ RAFFINÖRENs ELLER SLIPMASKJNENS AXEL, BRÄNSLEPRIS AV 
ÅR 1991 

Hålltid 25 a 
Räntefot 5 % 
Spetsbelastningstid 7000 h 

Priserna: 

Investering mk/kW 

kol 
naturgas 
lätt brännolja 

Kapitalkostnader mk/kW/a 
Kapitalkostnader mk/MWh 

Verkningsgraderna: 

Kraftproduktion 
Transmission 
Drivmotor 
Värmeproduktion 

Bränslepriserna mk/MWh 
Energikostnaderna mk/MWh 

Värmegottgörelse mk/MWh 
Drift och underhåll rnk/MWh 

A vialishantering rnk/MWh 

Energipriset på axeln mk/MWh 

35,0 rnk/MWh 
49,0 rnk/MWh 

123,0 rnk/MWh 

Kol 

2'500 MW 

4700,00 
333,48 

47,64 

0,38 
0,95 
0,97 
0,00 

35,00 
99,95 

0,00 
14,00 

4,00 

165,59 

Kombi Direkt drift med 
dieselmotor 

60!78 MW (fMP) 

4300,00 2200,00 
305,10 156,10 

43,59 22,30 

0,37 0,43 
0,98 0,99 
0,97 1,00 
0,45 0,33 

49,00 52,70 
139,31 123,80 

-62,69 -40,85 
11,00 14,00 

0,00 0,00 

131,21 119,24 
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LU04615.002 

PRISET PÅ ENERGI PÅ RAFFINÖRENs ELLER SLIPMASKINENS AXEL, UPPSKATTADE 
PRIS A V ÅR 2000 

Hålltid 25 a 
Räntefot 5 % 
Spetsbelastningstid 7000 h 

Priserna: 

Investering mk/k:W 

kol 
naturgas 
lätt brännolja 

Kapitalkostnader mk/kW/a 
Kapitalkostnader mk/MWh 

Verkningsgraderna: 

Kraftproduktion 
Transmission 
Drivmotor 
Vånneproduktion 

Bränslepriserna mk/MWh 
Energikostnaderna mk/MWh 

Värmegottgörelse mk/MWh 

Drift och underhåll mk/MWh 

A viailshantering mk/MWh 

Energipriset på axeln mk/MWh 

40,0 mk/MWh 
60,0 mk/MWh 

140,0 mk/MWh 

Kol 

2•5oo MW 

4700,00 
333,48 

47,64 

0,38 
0,95 
0,97 
0,00 

40,00 
114,23 

0,00 

14,00 

4,00 

179,87 

Kombi Direkt drift med 
dieselmotor 

6on8 MW (TMP) 

4300,00 2200,00 
305,10 156,10 

43,59 22,30 

0,37 0,43 
0,98 0,99 
0,97 1,00 
0,45 0,33 

60,00 64,00 
170,59 150,34 

-76,77 -49,61 

11,00 14,00 

0,00 0,00 

148,41 137,03 





Inköpt bränsleenergi år 1986 och 
uppskattad ersättbar maximivärmeeffekt 

Fabrik 
nr 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Totalt 

Energi 1986 GWh Genomsnittseffekt1 

MW 

1246 154 
1192 147 
1020 126 
689 85 
642 79 
487 60 
383 47 
258 32 

5917 730 

l energi delad per 8100 h 
2 90 % av föregående 
3 80 % av föregående 

BILAGA 10 LU04615.002 

Nyttoeffekt2 MW Fabriksånga3 MW Efter tillägg av 
TMP MW' 

139 111 83 ... 118 
132 105 77 ... 112 
113 91 63 ... 98 
77 62 34 ... 69 
71 57 29 ... 64 
54 43 15 .. .50 
42 34 6 .. .41 
27 22 0 ... 27 

655 525 307 ... 579 

4 det lägre marginalvärdet motsvarar endast ersättning av nuvarande kapacitet, 
det högre endast byggning av ny pappersproduktionskapacitet (L WC) 

Efter tillägg av 
PGW MW' i 

97 ... 134 
91 ... 128 
77 ... 114 
48 ... 85 
43 ... 80 
39 ... 76 
20 .. .57 

8 .. .45 

423 ... 719 





Teknisk fabriksvis potential för kombinerad 
kraft- och värmeproduktion i samband med byggning 
av en ny TMP-anläggning (500 t/d) 

BILAGA 11 

Sätt att producera kraft och värme 

Fabrik Effekt som ersätts Dieselmotordrivna1 TMP-
nr MW linjer st 

l 83 ... 118 4 
2 77 ... 112 4 
3 63 ... 98 4 
4 34 ... 69 2 .. .4 
5 29 ... 64 2 .. .4 
6 15 ... 50 1...3 
7 6 .. .41 0 .. .3 
8 0 .. .27 0 .. .2 

Naturgaskombikraftverk 
på minst 60/78 MW 

kan byggas 
kan byggas 
kan eventuellt byggas 
kan inte byggas 
kan inte byggas 
kan inte byggas 
kan inte byggas 
kan inte byggas 

l Maximalt 4 st. V Å V-effekt av linjens motorer är ca 13 MW. 

LU04615.002 





Teknisk fabriksvis potential för kombinerad 
kraft- och värmeproduktion i samband med byggning 
av ett nytt trycksliperi ( 600 t/d) 

Fabrik Effekt som ersätts 
nr MW 

l 97 ... 134 
2 91...128 
3 77 ... 114 
4 48 ... 85 
5 43 ... 80 
6 39 ... 76 
7 20 ... 57 
8 8 .. .45 

BliAGA 12 

Dieselmotordrivna1 tryck- Naturgaskombikraftverk 
slipmaskiner st på minst 60!78 MW 

8 kan byggas 
8 kan byggas 
8 kan byggas 
8 kan eventuellt byggas 
8 kan eventuellt byggas 
8 kan eventuellt byggas 

5 ... 8 kan inte byggas 
2 ... 8 kan inte byggas 

l Maximalt 8 st. Motorens V Å V -effekt är i genomsnitt 4 MW. 

LU04615.002 
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Finland 

Sverige 

Norge 

Danmark 

lAND 

Finland 

Sverige 

Norge 
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lAND 

Sverige 

Finland 

Danmark 

Norge 

lAND 

Sverige 

Finland 

Danmark 

Norge 

BilAGA 13 

UPPGIFTER FRÅN SAMMANFA1TNING 

1(1) 

TMP-ANlÄGGNING PGW-ANlÄGGNING 

TILlÄGGSINVESTERING TILlÄGGSINVESTERING 
[mill mk] [mill mk] 

96 102 

116 120 

96 102 

116 120 

TMP-ANlÄGGNING PGW-ANlÄGGNING 

TILlÄGSUffiYMME (m3
] TILlÄGGSUillYMME (m3

] 

15500 19500 

19000 23000 

15500 19500 

19000 23000 

TMP-ANlÄGGNING TMP-ANlÄGGNING 

FÖRMINSKNING AV KOSTNADER [mk/t] ÅTERBETALNINGSTID (a] 

Exempelfabrik Idealfallet Exempelfabrik Idealfallet 

66 ... 74 123 ... 124 5 

40 .. .45 103 .. .130 6 

36 .. .38 120 ... 145 6 

-79 ... -111 -33 ... -51 --

PGW-ANlÄGGNING PGW-ANlÄGGNING 

FÖRMINSKNING AV KOSTNADER [mk/t] ÅTERBETALNINGSTID (a] 

Exempelfabrik Idealfallet Exempelfabrik Idealfallet 

-20 ... -26 10 ... 20 12 

-16 ... -23 10 ... 17 12 

-37...-54 -3 ... -4 20 

-73 ... -110 -55 ... -81 --

3 

4 

3 

18 

7 

7 

9 

--





BILAGA 14 1(1) 

ENERGIFRISER ANVÄND FÖR FINLAND, SVERIGE, NORGE OCH DANMARK 

ENERGIFRISER FINLAND SVERIGE NORGE DANMARK 
mk/MWh 

El 145 /9/ 168 /18/ 104 /21/ 186 /22/ 

Gas 49/9/ 86 /20/ 80 50 /23/ 

Värmeåtervinning 59 156 96 60 

Lätt brännolja 123 /9/ 153 /20/ 124 /20/ 192 /20/ 





BilAGA 15 

ÅRLIGA ENERGIKOSTNADER I SVERIGE, NORGE OCH DANMARK FÖR EN EL- OCH GASDRIVEN 
TMP-ANLÄGGNING 

1(2) 

El 168 mk!MWH och naturgas 86 mk!MWh, lätt brännolja 153 mk/MWh, marginalpris på egen el 156 mk/MWh. 

1000 mk 

SVERIGE . . LWÖ/SC , Tidningspapper ·. 

et:> '. gasdiesel el gasdiesel • 

El för malning 58920 5600 65100 7880 
Annan el 10580 12000 12330 13840 
Naturgas - 65040 - 69810 
v Å v 29600 76280 31210 81320 

TOTALT 39900 6360 46220 10210 

El 104 mk/MWH och naturgas 80 mk!MWh, lätt brännolja 124 mk/MWh, marginalpris på egen el 86 mk/MWh. 

1000 mk 

NORGE 
'·";-'.· 

_ . LWC/SC .Tidriin·gspapper 

~l g:i'sdiesel · __ el gasdiesCJ·· · 

El för malning 36480 3470 40300 4880 
Annan el 6550 7430 7630 8570 
Naturgas - 59830 - 64220 
VÅV 18190 46890 19190 49990 

TOTALT 24840 23840 28740 27680 
--·· 





BILAGA 15 2 

El 186 mk/MWh och naturgas 50 mk!MWh, lätt brännolja 192 mk/MWh, marginalpris på egen el 60 mk/MWh. 

1000 mk 

DANMARK l ·. LWC!SC. • Tidningspapper . _ 

el gasdiesel . el • gasdiesd• 

El för malning 65230 6200 72080 8720 
Annan el 11720 13290 13650 15320 
Naturgas - 41570 - 44640 
VÅV 7460 20400 7870 21750 

TOTALT 69490 40660 77860 46930 





BILAGA 16 

RAFF!NÖRMASSANS KOSTNADSTRUKTUR l SVERIGE, NORGE OCH DANMARK 

SVERIGE 

L WC-PAPPER 

~1473 ·········~"~·. ·········~"::. T O% ··.::: :::::;;:: 

.... ···· •• 

11 .. e"' 15 o41) "' e 110 'lo 

... aa•m• 
ELDA1FT EXEMPELFABRIKEN IDEAlFALLET 

1 = KAPITALKOSTNADERNA FÖR VEDHANTERING 
2 = KAPIT ALKOSTNADERNA FÖR KRAFTMASKINER 
3 =ÖVRIGA KAPITALKOSTNADER 
4 =ÖVRIGA FASTA KOSTNADER 
5= RÅÄMNE 
6 =ENERGI 
7 = SCR'S DRIFfKOSTNADER 
8 = ÖVRIGA RÖRLIGA KOSTNADER 

·--· 

~ fasta kostnader 
D rörliga kostnader 

TIDNINGSPAPPER 

(:J ··.. "" 
T o• ····"··~a l ;~. 1 

...... ::,. l s "' 
.... ····· 

.... 15 871!, e eo 11o 

2 

1(3) 

•• 





NORGE 

L WC-PAPPER 

. , .. fl 13 "" 

Il 1!12 'llo 15 A$ 'llo Il 150 1lo 

,,.~l 
ELDAln EXEMPEL~ABAIKEN ltiEALFAl.L.IET 

l = KAPIT ALKOSTNADERNA FÖR VEDHANTERING 
2 = KAPIT ALKOSTNADERNA FÖR KRAFTMASKINER 
3 = ÖVRIGA KAPITALKOSTNADER 
4 =ÖVRIGA FASTA KOSTNADER 
5 =RÅÄMNE 
6 =ENERGI 
7 = SCR'S DRIFTKOSTNADER 
8 = ÖVRIGA RÖRLIGA KOSTNADER 

BILAGA 16 

fl 13 " 

Il 81'1•, 

IZ1 rasta kostnader 
0 rörliga kostnader 

TIDNINGSPAPPER 

1232 . ,,. 
!l 87"' 1!1 15$1 'llo 

•••••• •••••••••••••••• 
' ··•••••••••· ········· ELDAln EXEMPI!:LFABRIKEN IDEALFALLET 

2 





DANMARK 

15 40 "" 15 .111 " 15 .114 " 

2 1~ 

ELDA1FT EXI!!MPELFA8RIKEN IDI'!AL.FALLET 

l = KAPITALKOSTNADERNA FÖR VEDHANTERING 
2 = KAPITALKOSTNADERNA FÖR KRAFTMASKINER 
3 = ÖVRIGA KAPITALKOsTNADER 
4 = ÖVRIGA FASTA KOSTNADER 
5:: RÅÄMNE 
6 =ENERGI 
7 = SCR'S DRIFTKOSTNADER 
8 =ÖVRIGA RÖRLIGA KOSTNADER 

BILAGA 16 

..... 

• 
ELDRIFT 

8 .. g " 

I2J fasta kostnader 
O rörliga kostnader 

.... 

EXEMPELFABRIKEN IDEALFALLET 

3 





BILAGA 17 

ÅRLIGA ENERGIKOS1NADER I SVERIGE, NORGE OCH DANMARK FÖR EN EL- OCH GASDRIVEN 
PGW-ANLÄGGNING 

1(2) 

El 168 mk/MWH och naturgas 86 mk/MWh, lätt brännolja 153 mk/MWh, marginalpris på egen el 156 mk/MWh. 

1000 mk 

SVERIGE • .LWC/SC ..•. Tidningspapper C · 

el . l_· __ ;_:,:.- gasdiesel; · el \.:,:: gasdiesei ' 

El för slipning 36860 1510 38620 4670 
Annan el 12250 13840 13730 15250 
Naturgas - 46820 - 44740 
VÅV 14020 46220 12930 43960 

TOTALT 35090 15950 39420 20700 

El 104 mk/MWH och naturgas 80 mk/MWh, lätt brännolja 124 mk/MWh, marginalpris på egen el 96 mk/MWh. 

1000 mk 

NORGE LWC/SC 
.. 

•' Tldriingspapper 

el --,·gå-Sdiesef ---:., ,~ · el gasdiesel 

El för slipning 22820 940 23910 2890 
Annan el 7580 8570 8500 9440 
Naturgas - 42780 - 40940 
VÅV 8620 28420 7950 27030 

TOTALT 21780 23870 24460 26240 
---------------- ------ ,, ___ ...:.:._ ----





BILAGA 17 2 

El 186 mk/MWH och naturgas 50 mk/MWh, lätt brännolja 192 mk/MWh, marginalpris på egen el 60 mk/MWh. 

1000 mk 

DANMARK LWC/SC. 
•• •••• 

Tidniiigs~äpper ·. 

.· el gasdiesel ·· el. j,J _ __ gasdiesel •-·•· · 

El för slipning 40800 1670 42760 5170 
Annan el 13560 15320 15210 16880 
Naturgas - 31580 - 29850 
VÅV 3530 12710 3260 12100 

TOTALT 50830 35860 54710 39800 
-- -------- --------- ---- -





BilAGA 18 

SLIPMASSANS KOSTNADSTRUKTUR l SVERIGE, NORGE OCH DANMARK 

SVERIGE 

L WC-PAPPER 

7 ,.~"" ·········~"~'. .. ""' .. ····M· e 1e ~ .... ·· e e~ ::::::::· 
.. · 

e 84 w. 8 1!13" 15 1!115 .,. 

-/·· • ••••••••••••••••••••• •• ••••••• I!L.DRIFT ------ . ----···-·· ·--·· -··'-

l = KAPITALKOSTNADERNA FÖR VEDHANTERING 
2 = KAPITALKOsTNADERNA FÖR KRAFTMASKINER 
3 = ÖVRIGA KAPITALKOSTNADER 
4 = ÖVRIGA FASTA KOSTNADER 
5 =RÅÄMNE 
6 =ENERGI 
7 = SCR'S DRIFfKOSTNADER 
8 = ÖVRIGA RÖRLIGA KOSTNADER 

~ fasta kostnader 
0 rörliga kostnader 

TIDNINGSPAPPER 

1092 1112 1082 , .. ~•••·•····M~ 
15 fl2 .,. 1!1 81 " s es .,. 

• 
ELDRIFT EXEMPELFABRIKSN IDEALFALLET 

1(3) 





BILAGA 18 

SLIPMASSANS KOSTNADSTRUKTUR I SVERIGE, NORGE OCH DANMARK 

NORGE 

L WC-PAPPER 

.... 
. ... 1!1 84"' 1!1 158 "' 

·····m~ '''"""' ......... . 
ELDRIFT EXEMPELFABRIKEN IDEALFALLET 

l = KAPITALKOSTNADERNA FÖR VEDHANTERING 
2 = KAPITALKOSTNADERNA FÖR KRAFTMAsKINER 
3 = ÖVRIGA KAPIT ALKOSTNADER 
4 =ÖVRIGA FASTA KOSTNADER 
5 =RÅÄMNE 
6 =ENERGI 
7 = SCR'S DRIFfKOSTNADER 
8 = ÖVRIGA RÖRLIGA KOSTNADER 

' ' 

"'" 
• , .. 
• ... 

ELDRIFT 

[Zl rasta kostnader 
0 rörliga kostnader 

TIDNINGSPAPPER 

1144 .. ~~ 112ei 

• ... • .. 
• ... • • •• 

EXI!MPELFABRIKEN IDEALFALLET 

2 





BILAGA 18 

SLIPMASSANS KOSTNADSTRUKTUR I SVERIGE, NORGE OCH DANMARK 

DANMARK 

L WC-PAPPER 

1370 1424 

T 0 •l s 15 ~ 1:.::::::.1 e e" l ........ ~;=!~1;•T~·~;j "'""• t s" . ' l • 
·•••····. .. l 

.... t s,. : 
e ts" • 170 

8 2-4 'Wo 

.... 15 48"' 1!1 1!10"" 

-/·· 
2 1 •••••••••• •·••·•·•• ELDA1FT EXEMPELFABRIKEN IDEALFALLET 

l = KAPITALKOSTNADERNA FÖR VEDHANTERING 
2 = KAPIT ALKOSTNADERNA FÖR KRAFfMASKINER 
3 = ÖVRIGA KAPITALKOSTNADER 
4 = ÖVRIGA FASTA KOSTNADER 
5 =RÅÄMNE 
6 =ENERGI 
7 = SCR'S DRIFfKOSTNADER 
8 = ÖVRIGA RÖRLIGA KOSTNADER 

!Z! rasta kostnader 
0 rörliga kostnader 

TIDNINGSPAPPER 

neo __ ""r 1164 

T ••l ... l l ~ :: l l ~ H l . ... . " . . .,. 
.... 1!1 87 " 15 158 " 

2 

ELDA1FT EXI!MI'ELFA8RIKEN IDEALFALLET 

3 
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Forskning och utveckling inom naturgasanvändning 

Naturgas och milj0 
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