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Kapitel 1. 

1. 1 Bakgrund 

Naturgas har inte yarit tillgänglig för industrin i de 
nordiska länderna någon längre tid. Tidigast kom naturgasen 

till Finland, där man började använda den redan 1974. Gasen 

importeras från Sovjetunionen och under åren fram till so

talets mitt har den endast varit tillgänglig i en mindre del 

av östra Finland, där det framförallt varit ett antal större 

industrier inom stål- och pappersbranscherna som använt gas. 
En vidare utbyggnad väster över i Finland pågår och allt fler 
industribranscher kan därmed utnyttja gasen. 

I Sverige och Danmark användes naturgas som kommer från 
de danska nordsjöfälten. Danmark har använt naturgas sedan 

1982. Under de första åren endast i södra delarna av Jylland 

och då som importerad gas från Västtyskland. Nu är gasnätet 

väl utbyggt i Danmark och ett stort antal industrier från 

olika branscher är idag inkopplade på naturgasnätet. 

Erfarenheterna är ändock begränsade med tanke på den relativt 

korta tid man utnyttjat gas. 

Till Sverige levererades den första naturgasen via 

sjöledningen från Danmark 1985 och utbyggnaden har därefter 

skett succesivt upp längs västkusten och är idag i höjd med 

Göteborg. 

Norge har de största naturgasförekomsterna i Europa, 

näst Sovjetunionen, men har ännu ingen egen utnyttjning av 

naturgasen inom industrin. Olika utbyggnadsplaner av ett 

framtida naturgasnät i Norge diskuteras men inga beslut är 

ännu fattade. När och hur utbyggnaden kommer att ske är också 

beroende av vilka beslut som fattas i Sverige i samband med 

kärnkraftavvecklingen. 
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Sammantaget kan man således konstatera att erfarenheterna 
av naturgasanvändning inom industrin i Norden, med undantag 

för vissa branscher i Finland, är begränsade. Detta beror 

också på att det normala förfarandet vid övergång från ett 

bränsle, t.ex. olja, till naturgas i en industri oftast är 

att man gör ett direkt bränslebyte i t.ex. kraftcentralen 

eller på andra ställen där oljan förbrännes idag. Ett 
utnyttjande av naturgasens 

möjligheter till annorlunda 

speciella egenskaper och de 

tekniska lösningar som detta 

medger kommer som regel i ett senare steg. 

När man v~ll formulera nya forsknings- och 
utveckingsprojekt inom ett område som industriell 
gasanvändning, sker detta oftast genom att driftserfarenheter 

från olika industriella tillämpningar visar på ett behov av 

förbättrad eller ny apparatur eller produktionsmetod. 

På grund av den begränsade tid som naturgasen utnyttjats 

i nordisk industri har vi inte tidigare någon systematisk 

insamling av driftserfarenheter m.m.som kan vara till hjälp 

vid formulering av nya pr.ojekt. 

För att råda bot på detta och samtidigt få en samlad 

beskrivning av de viktigaste nordiska industribranscherna 

beslutade NGC att genomföra en förstudie av dessa branscher 

oCh den industriella gasanvändningen i Norden. 

1.2. Förstudiens målsättning och aålgrupp. 

Syftet med projektet är att Nordisk Gasteknisk Center och de 

gasbolag/gasdistributörer som deltager i projektet skall få 

tillgång till ett material, som under de närmaste åren kan 

utgöra en katalog över projekt och områden som kan vara 

lämpliga att satsa utveckligsresurser på. Forsknings- och 

utvecklingsprojekten bör vara sådana att de tillvaratar 

naturgasens speciella egenskaper och ger konkurrensfördelar 

framför andra bränslen. 
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Förstudiens resultat skall qe möjlighet att rangordna olika 

utvecklingsprojekt med avseende på den avsättningspotential 

för naturgas på den nordiska marknaden som de olika projekten 

kan främja. 

1.3. Förstudiens genomförande 

Förstudien har genomförts i samarbete mellan NGC, nationella 
gasbolag/gasdistributörer samt konsultföretag med god kännedom 
om processindustrin i respektive länder (se nedan under 

"Deltagande organisationer"). 

I samarbete mellan NGC och de nationella gasbolagen har ett 

antal industribranscher i de olika nordiska länderna valts ut . 
för en närmare analys. Valet har gjorts så att de viktigaste 
branscherna i Norden skall täckas in samtidigt som anlays av 
en bransch i ett visst land får gälla för Norden som helhet. 

Samtidigt har en statistisk beskrivning av energiförbrukningen 

i varje enskilt 

industribranscher. 

land samlats in för samtliga 

Branschanalysen ger med hjälp av proessschema och 

Sankeydiagram en sammanfattande bild av de ingående 

processtegen. I många fall har en typindustri valts för 

branschen. Besök har då_ gjorts på industrin som beskrivits ur 

process och energisynpunkt. 

Speciell vikt har lagts vid beskrivningen av hur 

energitillförseln till de olika processtegen sker. De 

energislag som idag användes har kartlagts och möjligheterna 

till ersättning med naturgas har undersökts. Här kommer också 

erfarenheterna av redan befintlig gasanvändning i processerna 

in samt möjligheterna att genom forsknings- och 

utvecklingsinsatser öka gasanvändning i branschen. 

Varje branschanalys sammanfattas i en bedömning av naturgasens 

lämplighet i konkurrens med andra bränslen i de olika 

processtegen. Denna bedömning göres i tabellform där man 
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försöker väga in olika faktorer som påverkar valet. 

1. 4 • De1 tagande organisationer. 

Förstudiens uppläggning och genomförande har diskuterats i en 
grupp bestående dels av representanter för NGC och dess 

delägare och från de genomförande konsultföretagen. Gruppen 

har också haft en styrande funktion på projektet och 
sammanträtt tre gånger under dess genomförande. 

Gruppens sammansättning 
Bertil Ahlbäck 
BjBrn Ahlnäs 
Haakon Alfstad 

Knud Bastholm 

Rolf Christensen 

Pentti Heitto 

Arne s. Höy 
Mats Johansson 

Stefan Malin 

Roland Nilsson 

har varit: 

ÄF-Energikonsult AB 
Neste OY 
statkraft 
HNG I{S 

ÄF-Energikonsult AB 

PI-Consulting AB 
sta to il 
swedeGas AB 

Neste OY 

sydgas AB 
Nordisk Gasteknisk Center 

Nordisk Gasteknisk Center 

Sverige 

Finland 
Norge 
Danmark 
Sverige 
Finland 

Norge 

Sverige 

Finland 

Sverige 
Aksel Hauge Pedersen 

Per-Arne Persson 
Sent Poulsen dk-Teknik Danmark 
Jan sandviknes 
Bjarne Spiegelbauer 

Roar Stokholm 

Sven Förby Sörensen 

Norsk Energi 

Dansk Gasteknisk Center 

sta to il 
Dansk Naturgas A/5 

Norge 

Danmark 

Norge 

Danmark 

Branschanalyserna har genomförts av ett konsultföretag i 

respektive nordiskt land. De fyra företagen har varit: 
dk-Teknik Danmark 
PI-Consulting AB 

Norsk Energi 

ÄF-Energikonsult AB 

Finland 
Norge 

Sverige 

1.5. Analyserade branscher. 

Ett antal branscher utvaldes för analys. Valet gjordes så att 
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vi skulle täcka in så många branscher som möjligt som kan 

antagas vara intressanta ur ett nordiskt perspakt i v. Varje 

bransch har givits ett särskilt kapitel i den följande 

framställningen. Branscherna 3411 Pappers- och 
massatilverkning samt 3710 Järn- och stålindustri avviker i 

sin disposition från de övriga analyserna eftersom de i båda 
fallen varit helt fristående projekt som inte ursprungligen 

ingått i förstudian men som vi fått tillåtelse att disponera. 
När det gäller pappers- och massaindustrin rör det sig om en 
undersökning som Neste tidigare utfört och som vi låtit PI
Consulting översätta och bearbeta. Järn- och stålindustrin 

behandlas i en rapport från ett projekt som genomförts av 

Institutionen för Värme- och Ugnsteknik vid KTH, Stockholm på 
uppdrag av Jernkontoret, som är ett branschorgan för den 

nordiska stålindustrin. 

Följande branscher har analyserats: 
Bransch- Land Branschbenämning Kapitel-

kod nummer 

31121 DK Tillverkning av mejeriprod. 2 

31122 DK Mjölkpulvertillverkning 3 

31151 N Tillverkning av fiskolja och 

fiskmjöl 4 

31152 N Till~erkning av vegetabiliska 
oljor 5 

31153 N Raffinering och härdning av 

animaliska oljor 6 

3118 s Sockertillverkning 7 

312211 DK Tillverkning av potatismjöl 

och stärkelse 8 

31310 DK Tillverkning av spritdrycker 9 

31330 DK Tillverkning av malt- och 

maltdrycker 10 

31340 OK Tillverkning av mineral- och 

läskedrycker 11 

3411 SF Pappers- och massatillverkning 12 

3511 N Tillverkning av industri-
kemikalier 13 
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3512 N Tillverkning av gödselmedel 
och ogräsbekämpningsmedel 14 

3513 N Tillverkning av syntetiska 
ämnen 15 

355 s Gummivarutillverkning 16 

356 N Plastvarutillverkning 17 

3620 s Glas- och glasvarutillverkning 18 

36921 OK Cement- och kalktillverkning 19 

36922 OK Betongelementtillverkning 20 

3710 s Järn- och st&lframställning 21 

38220 OK Tillverkning av jordbruksmask. 22 

Kapitel 12 och 21 finns som bilagor i rapporten. 

1.6. Energistatistik. 

Ändamålet med den sammanställning av tillgänlig 
energistatistik som gjorts inom projektets ram är att ge en 

uppfattning om hur stor energiförbrukningen är i de olika 

industribranscherna i varje enskilt nordiskt land samt i de 

fyra länderna gemensamt. Detta för att kunna bedöma hur 
intressant en viss bransch är ur energiförsörjningssynpunkt. 

Ett enskilt projekt, som riktas mot en viss bransch, har 
naturligtvis mera sällan branschens totala energiförbrUkning 

som sin potential. Det kan ändå många gånger vara av intresse 
att ha branschens totala energiförbrukning att relatera till 
vid bedömningen av ett enskilt projekt. Detta enskilda projekt 

kan i vissa fall vara. av sådan art, att om det lyckas kan 
resultatet vara en inkörsport vid förhandlingar med företag 

inom branschen. 

statistikuppgifter över energiförbrukningen i de nordiska 
länderna har inhämtats från den officiella statistik som 
presenteras i respektive land. 

För Danmarks del har den kompletterats med uppgifter från 
Dangas, som visar vilken total energiförbrukning inom varje 
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bransch som man räknar med att det går att nå rent geografiskt 
med det danska naturgasnätet inom de närmaste tio åren.Dangas 
statistik omfattar endast större verksamheter med en årlig 

energiförbrukning av minst 300 000 m3 naturgas per år (ca 12 

TJ{år). 

Den svenska statistiken är framtagen med liknande kriterier. 
området i Sverige, för vilka uppgifterna är medtagna, är 

geografiskt avgränsat till de kommuner, som är planerade att 

försörjas med naturgas likaledes inom en tio års period. 

Uppgifterna är inhämtade från: 

Danmarks statistik 
Dangas A/S 
statistikcentralen 
Norsk Energi 
statistiska Centralbyrån 

Danmark 
Danmark 
Finland 
Norge 

Sverige 

De här presenterade uppgifterna på energiförbrukning inom 

olika branscher omfattar inte den totala energiförbrukningen, 

utan endast de inköpta bränslen, som i första hand ersättes 

vid en övergång till naturgas, d.v.s. kol, koks, torv, 

lättolja, tjockolja samt LPG (gasol). Egna bränslen, som 

t.ex. bark, flis m.m. inom den träbearbetande industrin är ej 

medtagna. Vidare är ej el medtaget, eftersom det ur 

statistiken inte går att särskilja sådan elspecifik användning 

som motordrift, belysning m.m. från annan alanvändning, som 

skulle kunna ersättas med t.ex. naturgas. Detta medför 

säkerligen att den presenterade energiförbrukningen för Norge 

är för låg, eftersom den norska industrin i stor utsträckning 

använder el för sådana ändamål där man inom övrig nordisk 

industri använder bränslen. 

statistikuppgifterna presenteras, på samma sätt som den 

officiella källstatistiken, enligt näringsgrensindelningen 

(NI). Tabell 1 presenterar statistiken uttryckt i TJ/år och 

tabell 2 ger en kod till de olika näringsgrensbeteckningarna 

i NI. 
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Tabell 1 

Ärlig förbrukning ay inköpt bränsle för industrier i Norden. 
Indelning enligt NI-kod. 

Energimängder angivna i TJfår. 
DS:Dansk statistik 
Dangas: statistik enligt Dansk Naturgas A/S marknadsbedömning. 

NI-kod Danmark Finland 
DS Dangas 

Norge Sverige Norden 
Off. stat 

---------------------------------------------------------------
2301 

2302 

23 

2901 

2909 

29 

3111 

3112 

3113 

3114 

3115 

3116 

3117 

3118 

3119 

311 

3121 

3122 

312 

3131 

3133 

3134 

313 

314 

31 

1468 

2263 1575 

2371 

129 

296 

3795 

66 

460 

308 

se 312 9000 

1704 

2079 

20233 2) 

2975 

121 

172 

2028 

113 

74 

23330 15170 

479 

539 

1675 

1424 

3278 

444 

48 

276 

238 

1324 

800 

360 

8192 

161 

733 

899 

255 

954 

1209 

79 

10434 

1395 1) 

932 

577 

1433 

BO 
376 

3408 

101 

222 

105 

6302 

459 

369 

828 

21 

603 

92 

119 

50 

7299 

1659 

115 

1774 

96 

14 

110 

1036 

1403 

1274 

69 

969 

112 

849 

2671 

374 

8757 

442 

386 

828 

472 

798 

63 

1333 

74 

10992 

4185 

5300 

5636 

52055 



NI-kod Danmark Finland Norge Sverige Norden 

os Dangas Off. stat 

---------------------------------------------------------------
3211 1404 413 1467 

3212 42 63 

3213 62 532 174 

3214 308 39 63 

3215 12 8 7 

3219 181 291 

321 2087 1786 1215 645 2065 6012 

322 136 20 437 109 

3231 55 236 111 

3232 33 40 

3233 13 11 

323 103 55 282 63 3) 162 610 

324 32 99 8 18 

32 2359 1861 2033 716 2354 7462 

3311 2490 905 760 

3312 11 14 

3319 49 41 

331 777 2550 1010 815 5152 

332 253 391 96 276 

33 1030 2941 1106 1091 6168 

3411 953 7858 11044 14260 

3412 70 416 605 

3419 710 915 403 

341 5021 1732 '9289 11421 15278 41009 

342 226 86 399 142 680 1447 

34 5247 1818 9688 11563 15958 42456 

3511 644 8917 2217 2520 

3512 663 1195 1793 492 

3513 8 3175 603 2938 

351 3588 1315 13287 4613 5950 27438 

3521 55 41 153 

3522 944 157 567 

3523 367 153 216 

3529 74 303 888 

352 1907 1440 654 993 1824 5378 



NI-kod Danmark Finland Norge Sverige Norden 
os Dangas Off. stat 

---------------------------------------------------------------
353 17268 2426 251 

354 14621 4)1037 1771 3931 525 

3551 4 219 

3559 267 286 

355 432 417 27l 318 505 1526 

356 381 585 226 205 349 ll61 

35 20929 4794 33477 12486 9404 76296 

361 168 199 230 

362 1736 5) 1049 1065 2921 

369l 3412 1137 642 

3692 523 6523 3757 3277 

3699 1680 4260 4161 

369 20034 5615 11920 7180 

36 21769 6832 13184 6517 10331 51801 

37l 1427 41270 11155 31499 

372 55 1809 3963 1207 

37 2444 1482 43079 15118 32706 93347 

3811 139 287 

3812 82 101 

3813 414 543 

3819 963 962 1950 

381 1987 963 1597 649 2881 7114 

3821 14 160 

3822 254 125 52 

3823 116 201 

3824 27 595 934 

3825 24 82 

3829 690 568 2017 

382 2696 97l 1442 670 3446 8254 

3831 95 219 

3832 82 llO 550 

3833 269 44 150 

3839 182 153 348 

383 751 534 402 327 1267 2747 



NI-kod Danmark Finland Norge Sverige Norden 
DS Dangas Off. stat 

---------------------------------------------------------------
3841 837 234 932 632 

3842 371 548 

3843 20 1237 5218 

3844 27 21 47 

3845 74 574 

3849 306 6} 9 38 

384 1143 281 2644 565 7057 11409 

3851 60 106 

3852 21 

3853 l 

385 178 60 42 128 

38 6754 2749 6145 2253 14779 29931 

3901 15 12 

3902 14 8 

3903 81 32 

3909 115 78 

390 225 130 

39 140 225 130 495 

2+3 85470 34709 122881 57990 97855 364196 

l} 21+23 

2) 311+312 

3) 322+323 

4) 353+354 

5) 361+362 

6} 3842-49 



Tabell 2. 

SNI-niyå 

2301 

2302 

23 

2901 

2909 

29 

3111 

3112 

3113 

3114 

3115 

3116 

3117 

3118 

3119 

311 

3121 

3122 

312 

3131 

3133 

3134 

313 

314 

31 

3211 

3212 

3213 

3214 

3215 

3219 

321 

322 

3231 

3232 

Benämning 

Järnmalmsgruvor 

Icke järnmalmsgruvor 

Malmgruvor 

stenbrott, sandtag 

Övriga gruvor och mineralbrott 

Andra gruvor och mineralbrott 

Slakteri- och charketuriindustri 

Mejeriindustri 

Frukt- och grönsakskonservindustr 

Fisk- och fiskkonservindustri 
Olje- och fettindustri 

Kvarnindustri 
Bager:iindustri 
sockerindustri 

Choklad- och konfektindustri 

Livsmedelsindustri 

övrig livsmedelsindustri 

Fodermedelsindustri 

Livsmedelsindustri 
Spritdrycksindustri 

Maltdrycksindustri 

Mineralvatten- och läskedrycksindustri 

Dryckesvaruindustri 

Tobaksindustri 

SNIKOD.FIA 

Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 

Garn- och vävnadsindustri 

Textilsömnadsindustri 
Trikåvaruindustri 

Mattindustri 

Tågvirkes- och bindgarnsindustri 

Övrig textilvaruindustri 

Textilindustri 

Beklädnadsindustri utom skoindustri 

Garverier 

Pälsberederier 



3233 

323 

324 

32 

3311 

3312 

3319 

331 

332 

33 

3411 

3412 

3419 

341 

342 

34 

3511 

3512 

3513 

351 

3521 

3522 

3523 

3529 

352 

353 

354 

3551 

3559 

355 

356 

35 

361 

362 

3691 

3692 

3699 

Lädervaruindustri 
Garverier, pälsberederier, lädervaruindustri 
skoindustri 
Textil-, beklädnads-, lädervaruindustri 
Trämaterial- och byggnadssnickeriindustri 
Träförpackningsindustri 
övrig trävaruindustri 
Trävaruindustri utom möbelindustri 
Trämöbelvaruindustri 
Trävaruindustri 
Massa- och pappersindustri 
Pappers- och pappf6rpackningsindsutri 
Övrig pappers- och pappvaruindustri 
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 
Grafisk industri 
Massa-, pappers-, pappersvaruindustri, grafisk 

industri 
Kemikalieindustri 
Industri för gödselmedel, ogräsbekämpningsmedel 
Konstfiber- och plastindustri 
Kemikalie-, gödselmedels- och plastindustri 
Färgindustri 
Läkemedelsindustri 
Tvättmedels- och toalettmedelsindustri 

Övrig kemisk industri 
Annan kemisk industri 
Petroleumraffinaderier 
Smörjmedels-, asfalt- och kolproduktindustri 
Däck- och slangindustri, gunmmireparationsindustri 
övrig qummivaruindustri 
Gummivaruindustri 
Plastvaruindustri 
Kemisk industri, petroleum-, gummivaru-, plast

och plastvaruindustri 
Porslins- och lergodsindustri 
Glas- och glasvaruindustri 
Tegelindustri 
Cement- och kalkindustri 
övrig mineralvaruindustri 



369 

36 

371 

372 

37 

3811 

3812 

3813 

3819 

381 

3821 

3822 

3823 

3824 

3825 

3829 

382 

3831 

3832 

3833 

3839 

383 

3841 

3842 

3843 

3844 

3845 

3849 

384 

3851 

3852 

3853 

385 

38 

3901 

3902 

3903 

3909 

39 

Tegel-, cement- och annan mineralvaruindustri 
Jord- och stenvaruindustri. 
Järn-, stål- och farrelegeringsverk 

Ickejärnmetallverk 

Järn-, stål- och metallverk 
Verktygs- och redskapsindustri 

Metallmöbelindustri 
Industri för metallkonstruktioner 
övrig metallvaruindustri 
Metallvaruindustri 
Industri för stationära turbiner och motorer 

Jordbruksmaskinindustri 
Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner 
Industri för övriga varubearbetningsmaskiner 

Datamaskinindustri, kontorsmaskinindustri 
övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder 
Maskinindustri 
,Industri för elmotorer, generatorer, elapparatur 
Teleproduktindustri 
Industri för elektriska hushållsappparater 

övrig elektroindustri, elreperationsverkstäder 
Elektroindustri 
skeppsvarv, båtbyggerier 

Rälsfordonsindustri och -reparationsverkstäder 
Bil- och bilmotorindustri 

Cykel- och motorcykelindustri 
Flygplansindustri och -reparationsverkstäder 
Övrig transportmedelsindustri 

Transportmedelsindustri 
Instrumentindustri (inkl. urindustri) 

Foto- och optikvaruindsutri 
Urindustri 

Industri för instrument, foto- och optikvaror, ur 
Verkstadsindustri 
Guld- och silvervaruindustri 
Musikinstrumentindustri 

Sportvaruindustri 
övrig tillverkningsindustri 
Annan tillverkningsindustri 
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Mejerier 

1. Energiforbrug inden for branchen 

Der var (i 1985) 127 mejerier 1 Danmark og deres totale 

energiforbrug blev: 

O lie 

Gas 

El kQib 

El produktion 

Elforbrug 

406.200 MWh/år 

73.500 MWh/år 

169.400 MWh/år 

90 MWh/år 

169.500 MWh/år 

Mejeriernas varmesystemer er normalt baserat på damp af hensyn 

til rensning og sterilisation af produktionsapparatet. 

Et enkelt mejeri har installerat et kraftvarmev~rk med natur

gasmotor, der laver varmt vand, men har stadigvmk et kedel

anlmg til dampproduktion. 

2. Udviklingstendens 

Branchen er pri!!get af sammenlmgninger og specialisering, 

således producerar et moderne mejeri kun en slags produkter, 

(kons~lk, sm~r eller ost). 

Markedet for de almindel.ige konsU11\Illa!lksprodukter er svagt 

vigande, men det forventes, at"forbruget vil gå over til lidt 

mere forcedlede vare som f. eks milk- shake med forskell.ige 

smagstils~tninger. En sådan udvikling vil medf~rer et lidt 

st~rre energiforbrug, fordi produktet skal opvarmes til ca. 

125°C i modsmtning til den nuvmrende pasteurisering, der 

foregår ved ca. ssoc. 
Eksporten består af sm~r og ost samt mmlkepulver, mens der 

ikke eksporteres noget konsumm~lk. Skal mejeriproduktionen . 
(i Danmark) ~ges, krmver det en for~gelse af eksporten, og 

samtidig skal den tildelte mmlkekvote v~re s~ stor, at det 

er muligt at få tilstr~kkeligt med råmmlk. 
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3. Den bes•gte virkaombed 

Som reprmsentant for mejerierna har vi bes~gt kons~lks

mejeriet Enigheden 1 K~benhavn. Det er et mejeri der frem

stiller kons~lksprodukter, mens andre vare (sm~r og ost) 

indk~bes som f~rdigvare klar til indpakning. 

3.1 Beskrivelsa af processerna 

Procesforl~b se diagram: Mejerier l 

(Processen foregår kontinuert, kun afbrudt af di v. lager

tanke) 

:Indvejning: 

M2lken hentes med tankvagn hos producenterna, og på mejeriet 

pumpes mmlken til modtagertankene. 

Nu til dags måles den indleverede mmlke112ngde ved volume

måling, mens mmlken i gamle dage blev vejet. 

Den leverede mmlk kontrolleras. 

K~ling: 

Allerede hos producenterna er nedk~ling af mmlken begyndt, 

(m2lkens temperatur er en af de pararnetre man afregner efter) 

og nedk(Oblingen fortamtter, idet mcelken fra modtagertanken 

pumpes gennem en varmeveksler med isvand til lagertanken. 

Lager: 

Rå~lkslager for sikring af tilstrmkkeligt med råm~lk til en 

kontinuerlig produktion. ~lken holdes på lagertemperatur. 

Centrifugering: 

Den f(Obrste proces er en cenrifugering som har 2 formål: 

l. Forurening fjernes 

2. Separation af mcelk og fl(Obde. Allerede på vejen fra lageret 

til centrifugen begynder opvarmningen til pasteuriserings

temperaturen, idet man udnytter varmen i den allerede 

pasteurisarede mcelk. 
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Homogenisering: 

M~lken pressas gennem en plade med rnaget små huller, hvorved 

fedtkuglerne i mcelken slås i stykker og får en ensartat 

st~rrelse. Skal det fmrdige produkt vmre uhomogeniseret ledes 

mcelken uden om. 

Pasteurisering: 

Mmlken pasteurisares ved en temperatur på ca. 85°C i ca. 15 

sek. Opvarmning til pasteuriseringstemperatur foragår del. s ved 

varmeveksling med den allerede pasteurisarede mcelk der jo igen 

skal k~les ned til lagertemperatur og dels ved tilf~rsel af 

va~e fra mejeriets varmesystem i selve pasteuriseringsvarme
veksleren. 

Holdecelle: 

MZlken skal holdes på pasteuriseringstemperaturen 1 ca. 15 

sek. Det opnås med et r~rstykke mallem pasteuriseringsvarme

veksleren og den fq)rste kq)lende varmeveksler. R~ret er så 

langt, at mmlken vil. vmre 15 sek. om turen. Skal pasteuri

seringstiden mndres, bruges et r~r med en anden lmngde, idet 

hastigheden holdes konstant. 

K~ling: 

Efter pasteurisaringen skal mmlken k~les ned til lagertempe

ratur. Som k~lemiddel anvendes i så stor udstraekning som 

muligt den kolde mmlk der skal pasteuriseres. 

Varmevekslingen mellem den ikke pasteurisarede og den 

pasteurisarede mmlk kaldes regeneration. 

Da der al tid skal vae:re en temperaturforskel i en varmeveksler, 

kan lagertemperaturen ikke helt opnås på denne måde, så den 

sidsta k~ler f~r lageret k~les med isvand. 

Lager: 

Den fae:rdige mae:lk kommer på lager parat til tapning, og hele 

tiden holdes mae:lken nede på lagertemperaturen. 
Tapning: 

Fra lagertankene tappes mae:lken i kartoner og. k~res ud i 

fmrdigvarelageret. 
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Lager: 

I f~rdigvarelageret holdes lagertemperaturen. 

Udkl6rsel: 
De f~rdige produkter k~res ud til forretningarna i k~lebiler. 

Surmzlksprodukter 

Surmzlk: 
Surmzlksprodukterne f~lger den almindelige mmlk indtil 

pasteurisaring, men holdetiden er i fl;tlrste omgang noget 

kortare. Efter en pariode på lager sker en ny homogenisering, 

pasteurisaring og nedkl;tlling. 

Temperaturjustering: 

På grund af de eksisterende varmevekslers stl;tlrrelse, er det 

ikke muligt at ramma den l;tmskede modningstemperatur hel t 

n~;t~jagtig efter regenerationen. Derfor f~;t~res surm~lksproduktet 

gennem yderligere en varmeveksler, hvor der normalt vil blive 

tilfl;tlrt varme. 

Modning: 

Afhmngig af hvilket surmmlksprodukt der frernstilles, modnes 

produktet ved en bestamt temperatur i en bestamt tid. 

Tapning: 

Når produktet har v~ret en bestamt tid 1 modningstanken. 

3.2 Nuvzrende varmesystem 

Enigheden er fjernvarmekunde hos K~benhavn Belysningsv~sen, 

og kedelcentralen består af varmevekslere, således, at 

mejeriets og fjernvarmesystemet har hvert deres vandsystem. 

På mejeriet er varmesystemet delt cp i 2: 

Det f~rste er damp ved ca. 150°C, 4, 5 bar og varmes cp i 

fjernvarmeveksleren. Det leverar varme til processerna, 

reng~ring og sterilisation. 

Det andet system varmes cp af kondensatet fra det f~rste 
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system, og leverar varme til kantorer og hallar samt varmt 

vand. 
K~leanl~get består af eldrevne k~lekompressorer, der dels 

s~rger for opretholdelse af de rigtige lagertemperaturer, dels 

laver isvand til procesk~ling. 

Trykluftanl~gget består af eldrevne trykluftkompressorer. 

3.3 Konvertereda processer 

På det besc;bgte mejeri er ingen processer konverterat til 

naturgas. På andre mejerier er kedelcentralen forsynat med 

naturgaskedler og et enkelt mejeri har et kraftvarmeanlmg med 

naturgasmotor. 

3.4 Erfaring med gasanvendelse 

Der er nogle mejerier, der har konverterat deres kedelcentral 

og de er glade for den bedre cbkonomi og den mindskede 

belastning af miljc;bet. 

3.5 Processer der kan konverteras 

På mejerier i almindelighed kan kedelcentralen konverteras til 

naturgas. 

På mejeriet Enigheden vil en konvertering dog kr~ve en helt 

ny kedelcentral. Som det allerede er sket på et enkel t mej er i, 

er et kraftvarmeanlmg en mulighed. 

De steder i processen hvor m~lken bliver opvarmet af damp, kan 

der i stedet for etableras en lille gaskedel. 

K4f>le- og trykluftkompressorer kan forsynes med naturgasmotorer 

i stadet for de nuv~rende elmotorer. 

4. Behov for forskning og udvikling 

Kraftvarmeanlceg: 

Med de krav der er til temperatur og de st4t>rrelser af anl~g 

der kan blive tale om, vil lbkonomien v~re dårlig. Det er 

n~t~dvendigt med små anlceg, der kan levare hedtvand/damp med en 

god totalvirkningsgrad og en god elvirkningsgrad. 
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Direkte opvarmning af melke: 

Det krmver en rnaget n~je temperaturstyring, mmlken er meget 

temperaturftt>lsom. Samtidig skal der vcere tale om en stor 

temperaturdiffernes, da opvarmningen skal ske rnaget hurtigt. 

5. Vurdering af brzndslers agnethed for processerna 

Mejerier 

Kedelcentral 

Pasteurisaring 

sterilisation 

Gas 

XXX 

(X) 

O lie Kul El 

XXX 

Varme 

XXX 

XXX 
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M~lkekondensering 

l. Energiforbrug inden for branchen 

Der er 17 ~lkekondenseringsfabrikker i Danmark med et totalt 

energiforbrug i 1985 fordelt på f0lgende måde: 

Flydende br~ndsel 

Gas 

Elk0b 

472.000 MWh/år 

28.300 

70.700 
" 
" 

Fremstilling af m~lkepulver er koncentreret om 3 store virksom

heder, og Nestle står for ca. 35% af den danske produktion. 

2. Udviklingstendens 

M~lkekondenseringsfabrikkerne producerer m~rkevarer af ~lk k0bt 

på langtidskontrakt. Bliver ~lkeproduktionen st0rre end 

mejerierne selv kan forarbejde og afs~tte, bliver overskudet 
tilbudt ~lkekondenseringsfabrikkerne der kan anvende det til 

fremstilling af bulkvarer. 
Af det f~rdige produkt eksporteres langt den st0rste del, og pro

dukterne er justeret til de krav der stilles af det påg~ldende 

land. 

3. Den bes0gte virksomhed 

Vi har bes0gt Nestle, der fremstiller ca. 35% af den danske 

produktion, og cå. 98% af produktionen eksporteres. Ud over 

m~lkepulver fremstiller virksomheden også chokoladepulver. 

3.1 Beskrivelse af processerne 

Mrelkepulver fremstilles af ~lk-fl0de-skummetm~lk, som k0bes af 
mejerierne, og blandes i det forhold det er n0dvendigt for det 
f~rdige produkt. Se fig. ~lkekondensering 1. 
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Indvejning 
Den leverede ~lk vejes. 

K0ling 
Hvis den leverede ~lk er over 6°C, k0les den inden den kornmer på 
lager. 

Lager 
Lager af ~lk til produktion. På dette tidspunkt er ~lken 

blandet. Lageret er k0let med isvand for at kunne holde tem

peraturen nede på ca. 6°C. 

standardisering 
Mmlken tilsmttes forskellige mineraler og vitaminer i forskelliga 
mmngder, alt efter det produkt der skal fremstilles og hvilket 

marked det skal s~lges på. 

Centrifugering 
Anvendes sjreldent, og kun ved m~lk hvor det menes at mejeriet ikke 

har renset godt nek. 

Pasteurisering 
M~lken opvarmes til ca. ll5°C som i tilfmldet med mejeri. 

sterilisation 
Mmlken steriliseres ved indspr0jtning af damp i mmlken. 

Inddampning 
Vandet fordampes fra ~lken ved at s~tte vacuum på hvorved vandet 

for dampningstemperatur s~nkes. På denne fabrik er der tale om en 

5-trins inddampning, hvor energiindholdet i det fordampede vand 

fra et trin udnyttes i n~ste trin. 

Efter denne proces er t0rstofindholdet steget fra ca. 12,3% til 
ca. 50% 
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Homogenisering 
For at opnå en ensartet.st0rrelse af fedtkuglerne i ~lken, homo

geniseres ~lken lige som på mejeriet. 

Hejtrykspumpe 
For at opnå en god spredning i sprayt0rren s~ttes ~lken under et 

tryk på ca. 125 bar. 

Sprayt0rring 

Den kraftigt forst0vede ~lk t0rres i en sprayt0rre med varm 

luft. Den varme luft er opvarmet af n-gas via en varmeveksler. 

Eftert0rring 

Den sidste restfugtighed fordamper, og derefter k0les produktet. 

Opbevaringsbeholdere 
Det f~rdige ~lkepulver opbevares, så det ikke kan optage fugt. 

Pakning 

Den st0rste del af produktionen pakkes på dåser. 

Lager 
Lager af f~rdigvare. 

Forsendelse 
Varerne sendes til modtagerlandene. 

3.2 Det nuvmrende varmesystem 
Det nuv~rende varmeanl~ er delt op i 2 systerner. Det ene er 

baseret på m~ttet damp ved 16 bar, og til det brug er der 

iostalleret 3 stk. darnpkedler, hver med en ydelse på 12 t/h. Det 

andet systern er luftopvarmning af t0rreluften til sprayt0rringen, 

hvor der er 4 med en ydelse på ca. 950 kW og 2 med en ydelse på 
ca. 1,4 MW. Procesluften varmes op til ca. 300°C. Alle anl~ggene 
er fyret med n-gas. 
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3.3 Konverterede processer 
Kedler og luftopvarmning er konverteret til n-gas. 

3.4 Erfaring med gasanvendelse 
Der er gode erfaringer, idet der er opnået en bedre k0rsel med 

kedlerne, og vedligeholdelsesomkostningerne er faldet. Af hensyn 

til forsyningssikkerheden og prisudviklingen er udstyret til 

ollefyring bibeholdt. 

3.5 Processer der kan konverteres 
Opvarmning af luften til sprayt0rring kan ~ndres fra indirekte 
til direkte t0rring, og ellerser det muligt at konvertere el til 

n-gas ved installation af et kraftvarmev~rk. 

4. Behov for forskning 
Der er virksomhedspolitiske grunde til at direkte opvarmning af 

t0rreluften ikke indf0res, selvom fors0g ville vise det ikke ville 

have indflydelse på det f~rdige produkt. På denne virksomhed har 

der også v~ret overvejelser angående kraft-varme, men 0konomien 

har ikke v~ret god nok. 

5. Vurdering af br~ndslers egnethed 

Mmlkekondensering Gas O lie Kul El Varme 

Kedelcentral XXX XXX XX 
Inddampning XX XX XXX 
Sprayt0rring 

inddirekte XXX XX XXX 

direkte XX 
Pasteurisering (X) XXX 
sterilisation XXX 
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4,0 PRODUKSJON AV FISKEOLJER OG FISKEMEL 

(Bransjekode 31151) 

4-2 

I n~ringsgruppen inngår produksjon av olje, tran og mel 
av fisk og sj~dyr. aAstoffet er for en stor del ledde, 

kolmule, pål, sild, tobis og makrell. Fettinnholdet i 

råstoffet varierer. 

Storsild : ll-13 ' fett 
VArsild . 1- 9 ' " . 
Småsil d : 3-10 ' • 

Fordelingen me l lom produsert o l je og mel var i 1975 

40/60, i 1981 35/65 og i 1986 33/67. 

4.1 Kommersiell utvikling 

Antall bedrifter i 1987 var 25, med tilsammen 595 an

satte. 

Produksjonsvolumet er i de siste 10 år redusert med vel 

50 %, og neringen har gjennomgått en betydelig struktur

endring over til ferre bedrifter. Produksjonen kan ha 

sessongmessige variasjoner. 

4.2 Presessheskrivelse 

Råstoffet blir kokt i kontinuerlige dampoppvarmede 

skruekokere ved en temperatur på 90-100°C. 

Den kokte massen blir silt , presset og t~rket i indir

ekte oppva-rmede dampt~rker eller i direkte oppvarmede 

oljefyrte trommelt0rker. "Blodvann'' fra lager og tran

sport blir også tatt vare på og kokt og tilf0rt produkt

str0mmen. 

FoU/485/AR 
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Den avsilte og utpressade v~ske fra det kokte produkt 

blir sentrifugert og separert i henholdavis limvann og 

olje. Limvannat blir inndampet og tilfBrt melterken. 

Damp benyttes til koking, 

produseres i det vesentlige i 

terking og inndamping, og 

o1jefyrte kje1er. Luktende 
avgasser fra terker, inndampere og lager blir renset ved 
at de tilfereres kjelanleggets forbrenningsluft, men 

separate termiske forbrenningsanlegg for luktfjerning 

skal finnes. 

En typisk prosessf1yt fremgår av fig. 4.1. 

""' 

... 

... 

""" 

--

-Ul 

Fig. 4.1 Prosessf1yt for fiskemelfabrikk med damp og 

gjennomfyringsterke. 

FOU/485/AR 
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Energibalanse 

Det vesentlige av energibehovet dekkes av olje og medgAr 
til koking og inndampingo 

Fig. 4.2 viser hvordan bransjens totale energiforbruk 
har variert i perioden 1976-86. Synkningen skyldes 
redusert produksjon og strukturendringer . .... .... 

--.... 
8000 .... 

• 

Fig. 4.2 Totalt energiforbruk ved produksjon av fiske
oljer og fiskemel. 

Variasjonen i det spesifikke energiforbruk for perioden 

1976-1986 fremgår av figur 4.3. Variasjonene skyldes i 

det vesentlige strukturendringer og sessongmessige 

variasjoner. 

" 

• 

l 
i 

'' 1=::::::::::::::::::::::::::~ . ~ 
• o 

, 
• o 

• o 

l • 
• 
:01=~~~~~~~~~ 

. ..... .. .~,~ ... 

Fig. 4.3 Spesifikk energiforbruk (GJ/tonn) ved produk

sjon av fiskeoljer og fiskemel. 
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En typisk energiflyt er vist på f i g. 4.4 

' Rå· ' ' 

IT 
L u fl T ap stoff avd. T ap 

T ap 

Pruskak~ 

in- kokt 
d j r. ' st oU • e 1 L im vann .. 

•• >c e 
Q • • .. 

"· "' •• ' "' .. 
~ 

' KMd. Damp • .. e 
Damp 

o .. 
c c -

K ond. 

Fig. 4,4 Energiflyt for fiskemelfabrikk (GJ/tonn) 

4.4 Nåverende varmeproduksjon 

Det vesentlige av varmeproduksjonen foregAr i damp
kjeler, men ca. halvparten foregikk tidligere i direkte
fyrte t0rker. 

4.5 Naturgassanvendelse i bransjen 

4.5.1 

4.5.2 

Det anvendes idag ikke naturgass i bransjen. 

Konverterte prosesser 

Ingen prosesser er konvertert. 

Erfaringer ved naturgassanvendelse 

Norge har to store prosessleverand0rer. Disse har erta
ring fra utlandet. 
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Prosesser egnet for naturgassanvendelse 

---------------------------------------
De oljefyrte kjelanlegg og termiske etterforbrennings

anlegg kan enkelt konverteras til naturgass og hele 

oljeforbruket kan erstattes med gass. 

Man vil kunne oppnå store energibesparelser dersom det 

blir installert gassfyrte kokere, inndampere og terker. 
Dampkjel og dampfordelingssystem vil da kunne fjernes. 

4.6 Tekniske utviklingstrender 

4.7 

Krav til malkvalitet er ekende, og skinsom terking er 

nedvendig. Direkte eller indirekte fyrte terker synes 
mer skånsomme enn dampterker. 

Forskning og utviklingsbehov 

Det ville vere enskelig med kokere, inndampere og terker 
hvor man anvender gass direkte uten å gå veien om damp 

eller vann som varmetransportmiddel. 

Effektive 

enskel i g. 

gassfyrte termiske luktfjerningsanlegg er 

4.8 Diverse 

En rekke bedrifter er besekt ved tidligere prosjekter. 

Bedriftene ligger i liten grad lokalisert i antatte 

traseer for en naturgassledning. 
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4.9 Kilder og referenser 

Sildemelsfabrikkenes Landsforening, Osloa 
Sildeolje- og Sildemelsindustriens rorokningsinstitutt, 

Bergen. 
Energimkonomisering 

Ministerr6d, 1984. 

p6 fiskeme1sfabrikker. Nordisk 

kortlmgning av erhvervslivets energiforbrug, Dansk 

~edelforening, 1976. 
Teknisk anvendelse av naturgas&, NORSK ENERGI 1966. 

lnfrarDr tDrking, NORSK ENERGI 1967. 
Etterbrenning av lukt. INDRENS nr. 6. 
Energiekonomisering i industrien, NORSK ENERGI 1984. 
Enek-potensialet i industrien, IFE-~NE 1988. 

4. 1 O SAMMENDRAG 

Produksjon av fiskeoljer og fiskemel 
(Bransjekode 31151) 

Energiforbruk 1986 - 2721,2 TJ 

De enkelte energiformers anvendbarhet ved prosessopp
varming: 

Apparat Gass 

Kjeler +++ 

Etterbr. +++ 

Terkere +++ 

Kokere +++ 

Bedriftene 25 

Oljenr. 
l 

++ 

+++ 

++ 

Oljenr. 
6 

+ 

El Fastbr. varme 

+++ 

++ 

++ 

+++ 

stk - ligger i liten grad i fromtidig 
gasstrasse. Norge har to store prosessleverand0rer som 
leverer utstyr til utlandet. 
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5.0 PRODUKSJON AV VEGETABILSKE OLJER 

(Bransjekode 31152) 

5-2 

I neringagruppen inngår produksjon av vegetabilske oljer 

som soyaoljer, olivenolje, linolje, kokoaoljer osv samt 

t~rrstoff (mel} fra råstoffet. Noen produkter er halv

fabrikat som går til andre fabrikker. 

5.1 Kommersiell utvikling 

Antall bedrifter i 1987 var 2, med totalt 471 ansatte. 
Kullforbruket ekte sterkt i bransjen fra 1983, ved at en 

bedrift gikk over til kull. 

5.2 Presessheskrivelse 

Råstoffet blir knust/malt i m0ller og kaldpresset. Oljen 

som frasiles er av beste kvalitet. Presskaken oppvarmes 
med damp og utsettes for ny pressing hvor man. flr ut 

olje av teknisk kvalitet. Deretter ekstraheres press

kaken m:::d hexan (C 6 H12 ) for 6. IZike oljeutbyttet. 
Idag arbeides det med superkritisk ekatraksjon med 

anvendelse av propan. 

Presskaken er etter pressing og ekstraksjon en ypperlig 

proteinkilde til mat og f6r. 

Oljen behandies (raffineres) i forskjellige prosesser. 

Den oppvarmes 

blekejord for 

og filtreres gjennom aktivkull eller 

å fjerne vann, farge og u0nskede smak-

stoffer og partikler. 

Oljen behandles så med soda for å neytralisere frie 

fettsyrer fer den sentrifugeres og blåses. Ved blåsing 

justerer man oljens viskositet. 

Blåsingen foregå ved dampoppvarming og med påf0lgende 

dampdestillasjon under vakuum for å fjerne u0nsket lukt. 
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Endel olje hydreres. 

Nmdvendig hydrogen produseres i elektrolysermr, hvor man 
får 0 2 som salgbart biprodukt. 

En typisk prosessflyt fremgår av fig. 5.1 

':r"" -- ~- - ·-- t- t- t------
' Fin olje ~~ 

Oljo '""' - l- l- l-

Portil· ""'"" """"....,. .,...., 
laliijcrl """""""'"" -

'-i -

Fig. 5.1 Prosessflyt ved fremstilling av vegetabilske 

oljer. 

5.3 Energibalanser 

En vesentlig del av energibehovet medgår til tank- og 

r0roppvarming samt prosessoppvarming. 
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Figur 5.2 viser hvordan bransjens totale energiforbruk 
har variert i perioden 1976-1986 • 

.... ... ... ... ... ... 
... 'i':>:"':l 

... .f~"' ... 
••• 
• 

Fig. 5.2 Totalt energiforbruk ved produks·jon av vege
tabilske oljer. 

Noe elektrisitet medgår til produksjon av hydrogen. Det 
ble en sterk overgang fra olje til kull i 1983, og 

fordelingen mellom energiberere er som vist p~ fig. 5.3 

••• 
•• 
•• 

g .. 
i •• 

•• 
•• 

J " ., 
" 
• ,.,.. , . .,., 

........ . -
Fig. 5.3 Fordeling av energiberere ved produksjon av 

vegetabilske oljer. 
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5.4 Nåv~rende varmeproduksjon 

Det vesentlige av varmeproduksjonen foregår i kull- og 

oljefyrte dampkjeler og elektrokjeler. 

5.5 Naturgassanvendelse i bransjen 

5.5.1 

5.5.2 

5.5.3 

Det anvendes ikke naturgass i bransjen. Utenlandske 

samarbeidspartnere anvender naturgas&. 

Konverterte prosesser 

Ingen prosesser er konvertert. 

Erfaringer med naturgass 

Man antar at n0dvendig kompetanse og erfaring kan hentes 

fra utenlandske samarbeidspartnere. 

Prosesser egnet for naturgassanvendelse 

De oljefyrte kjeler kan enkelt konverteres til natur

gass. 

Hydrogenenhet basert på naturgass er kommersielt til

gjengelig. 

Den store tankparken som idag oppvarmes med damp, repre

senteter et stort varmetap. Katalytiske tankoppvarmere 

basert på naturgass er av interesse. 

Termisk etterbrenning for luktfjerning er av interesse. 

5~6 Tekniske utviklingstendenser 

Nye ekstraksjonsmetoder synes å v~re under utvikling. 
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5.7 Forskning- og utviklingsbehov 

Tankoppvarming, etterbrenning, H2 -produksjon. Norge har 
en av verdens sterste produsenter av elektriske H2 -elek
trolysenn. 

5.8 Diverse 

Denofa og Lilleborg Fabrikker i Fredrikstad ble bes0kt 
av: 

Arne H121y 

Kyrre Langnes 
Haakon Alfstad 
Jan Sandvikne s 

Statoil 

Statoil 

statkraft 
KNE 

Fabrikken ligger i et omr&de hvor fremtidig gasstrasse 
synes aktuell. 

5.9 Kilder og referanser 

Bedriftsbes"k. 
Teknisk anvendelse av naturgas&, NORSK ENERGI 1966. 

Infrar121r t121rking, NORSK ENERGI 1967. 

Etterforbrenning, NORSK ENERGI 1979. 

Energi121konomisering i industrien, NORSK ENERGI 1984. 

En121kpotensialet i industrien, IFE-KNE 1988. 

FoU/485/AR 



5.10 SAMMENDRAG 

Produksjon av vegetabilske oljer 

(Bransjekode 31152) 

Energiforbruk 1986 - 635,2 TJ 

5-7 

De enkelte energiformers anvendbarhet ved prosessopp

varming: 

Apparat Gass 

Rjeler +++ 

Etterbr. +++ 

Tankoppv. +++ 

H2 -prod. +++ 

Oljenr. 

l 

+++ 

+++ 

Oljenr. 

6 

+ 

El Fastbr. varme 

+++ + 
++ 

+++ 

+++ 

+++ 

Det er 2 bedrifter i bransjen, hvorav den sterste vil 
ligge i omr6det for en fremtidig gasstrassi. 
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6.0 RAFFINERING OG HERDING AV ANIMALSKE OLJER 

(Bransjekode 31153) 

6-2 

Neringen hadde tidligere basis i hvaloljer og var meget 
betydningsfull, men har nl basis i fiakeoljer og dyre
fett. Produktene anvendes i kosmetikk, lys og tekniske 
produkter. 

6.1 Kommersiell utvik1ing 

Anta11 bedrifter i 1987 var 4, med totalt 271 ansatte. 

6.2 Presessheskrivelse 

Råstoffet behandles med forskjellige kjemikalier og 
varmeprosesser. 

En typisk prosessflyt fremgår av fig. 6.1 

Fig. 6.1. Prosessflyt ved raffinering og herding av 
animalske oljer. 
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g 

l 
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Energibalanse 

En vesentlig del av energibehovet medgir til tank- og 

reroppvarming samt prosessoppvarming. 

Fig. 6.2 viser hvordan bransjens totale energiforbruk 

har variert i perioden 1976-1986 • .... ·-.... 
1•00 .... .... ... --... ... -... 
••• ... 
• ,.,.. U?:J 

!S::I &l. .. ...,. ISZI"""-

Fig. 6.2 totalt energiforbruk ved raffinering og herding 

av animalske oljer. 

Det ble en stork overgang fra olje til kull i 1988, og 
terdelingen mellom energibErerne er som vist pA fig. 

6.3 . 
••• -r-----------------------------------------------------, 

! 

•• .. +---------
•• 

i 
l 

•• ., .. l 
' •• 

•• 
•• 
• ,..,.. ,.,., 

c Ko. ~-T .... .., ..... 
Fig. 6.3 Fordeling av energ1u~L~Le ~~u LDLL~IICLLII~ v~ 

herding av animalske oljer. 
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6.4 Nåv~rende varmeproduksjon 

Det vesentlige av varmeproduksjonen foregår i kull og 
oljefyrte damp- og elektrokjeler. Rer- og tankoppvarming 
foregår tildels elektrisk. 

6.5 Naturgassanvendelse i bransjen 

6.5.1 

6.5.2 

6.5.3 

Det anvendes ikke 
enheten ligger i 

trasse. 

naturgass i bransjen. Den st0rste 
nerbeten av en fremtidig naturgass-

Konverterte prosesser 

Ingen prosesser er konvertert. 

Erfaringer med naturgass 

Ingen. 

Prosesser egnet for naturgassanvendelse 

De oljefyrte kjeler kan konverteres til naturgass, men 
nye naturgassfyrte kjeler vil antagelig v~re å fore

trekke. 

Den store tankparken som idag oppvarmes med damp repre
senteter et stort varmetap. Katalytiske tankoppvarrnere 

basert på naturgass eller propan er av interesse. 

Termisk etterforbrenning for luktfjerning er av interes

se. 

6.6 Tekniske utviklingstendenser 

Ukjent. 
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6.7 Forskning og utviklingsbehov 

Tankoppvarming - etterbrenning. 

6.8 Diverse 

Jahres Fabrikker ble besekt av Jan Sandviknes. 

6-5 

Fabrikken ligger i et omrlde hvor fremtidig gasstrasse 
synes aktuell. 

6.9 Rilder og referenser 

Bedriftsbesek. Teknisk anvendelse av natrugass, NORSK 
ENERGI 1966. 

Infrared terking, NORSK ENERGI 1967. 

Etterforbrenning, NORSK ENERGI 1979. 

Energiekonomisering i industrien, NORSK ENERGI 1984. 

Enekpotensialet i industrien, IFE-KNE 1988. 

6.10 SAMMENDRAG 

Raffinering og herding animalske oljer 
(Bransjekode 31153) 

Energiforbruk 1986- 547,0 TJ 

De enkelte energiformers anvendbarhet ved prosessopp
varming: 

Apparat Gass 

Kjeler +++ 

Etterbr. +++ 
Tankoppv. +++ 

Oljenr. 

l 

+++ 

+++ 

Oljenr. 

6 

+ 

El rastbr. varme 

+++ + 

++ 

+++ +++ 

FoU/465/AR 







INNEIIÅLLSFÖRTECKNING 

7. SOCKERINDUSTRI 

7.1 PRESENTATION AV BRANSCHEN 

7.2 PROCESSCBEMA FÖR BRANSCBEN 

7.3 ENERGIBALANs 

7.4 NUVARANDE VÄRMEPRODUKTION 

7.5. NATURGASANVÄNDNING INOM BRANSCBEN 

7.5.1 Konverterade processer 

7.5.2 Erfarenheter av gasanvändning 

7.5.3 Processer lämpliga för naturgasanvändning 

7.6 TEKNISKA UTVECKLINGsTRENDER INOM BRANSCHEN 

7.7 BEHOV AV FORSKNING OCH UTVECKLING 

7.8 ÖVRIGT 

7.9 KÄLLOR OCH REPERENSER 

BILAGA NR l UPPSKATTNING AV OLIKA ENERGIFORMERs 
LÄMPLIGBET I PROCESSER 

Sid 

l 

l 

3 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

30 

31 

34 

34 



7 - l 

7. SOCKERINDUSTRI 

7 .l PRESENTATION AV BRANSCHEN 

I världen tillverkas drygt 90 000 000 ton socker per år. Största pro

ducenter är Brasilien, Indien och Kuba. Av världsproduktionen kommer 

ca 60% från sockerröret och resten från sockerbetan. 

I Västeuropa finns det totalt omkring 230 betsockerbruk. Det största 

antalet finns i Frankrike som har 54 bruk med en sockerproduktion på 

3 650 000 ton (1987). 

Sockerindustrin i Norden är främst koncentrerad till Danmark och Sve

rige. Den danska sockerindustrin består av 6 st sockerbruk med en 

produktion på 388 000 ton, och den finska 4 st bruk plus ett raffina

deri med en produktion på cirka 110 000 ton. Norge har ingen egen 

sockerproduktion. Den svenska produktionen var 253 000 ton (1987). 

Skörden kan variera ganska mycket från år till år. Vid "normal" skörd 

produceras i Sverige 330 000 ton socker. 

Det svenska sockerbehovet täcks till cirka 95% genom tillverkning ur 

egna sockerbetor. Resten fås genom raffinering av importerat råsocker. 

I dag finns sex strösockerbruk, ett råsockerbruk och ett raffinaderi. 

strösocker tillverkas vid Hasslarp, Karpalund, Köpingebro och Örtofta, 

alla i Skåne, samt vid bruken i Mörbylånga på Öland och Roma på Got

land. Vid Jordberga i Skåne tillverkas råsocker som raffineras i 

Arlöv. 
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Jordbe~ga • Köp· gebro 

Figur: Det svenska Sockerbolagets fabriksenheter 

strösockerbruken och råsockerbruket drivs kontinuerligt under den s.k. 

kampanjen, vilken varar från slutet av september till, vanligtvis mit

ten av december. Raffinaderiet i Arlöv är däremot i drift året om. 



Sockertillverkånde fabriksenheter i Sverige 

strösockerbruk 

Örtofta 

Köpingebro 

Hasslarp 

Karpalund 

Roma 

Mörbylånga 

Råsockerbruk 

Jordbergs 

Raffinaderi 

Arlöv 

6 700 ton/dygn betavverkning 

6 300 

3 900 

2 700 

2 400 

2 300 

5 700 ton/dygn betavverkning 

600 ton/dygn insmält socker 

7. 2 PROCESSCHEMA FÖR BRANSCHEN 

De olika processtegen vid sockertillverkning är: 

7 - 3 

* bethantering - betorna rensas från blast och gräs samt tvättas 

* extraktion- betorna skärs till snitsel som lakas ur med varmt 

vatten, slutprodukten är råsaft 

* saftrening - råsaften renas med hjälp av kalk och kolsyra samt 

filtreras, slutprodukten är tunnsaft 

* indunstning- tunnsaften kokas varvid vatten avdunstar, slutpro

dukten är tjocksaft 
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* kristallisation- ytterligare vatten avdunstas till dess att 

sockerkristaller bildas, genom centrifugering avskiljs kristal

lerna, slutprodukten är strösocker 

* sockerhantering- strösockret torkas och emballeras. 

För tillverkningen behövs kalk och kolsyra som framställs i sockerbru

kets kalkugn samt ånga som kommer från en ångcentral. 

Vid tillverkningen bildas flera biprodukter: 

* betmassa - används som djurfoder 

* melass- används som djurfoder, av betmassa' och melass tillver

kas foderprodukten betfor. 

Dessutom får man: 

* jord - levereras som matjord 

* slamkalk - används vid kalkning av åkerjord. 
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Betor (smutsiga) JORD 

~ Smutsvatten 

Tillsats- l BETHANTERING [;' VATIENRENING l vatten 
Renat vatten 

Betor (tvättade) 
Betmassa 

Kalksten, koks · 1 EXTRAKTION CJ MASSAPRESSNING l 

+ 
Råsatt Pressvatten 

Kalk .l SAFTRENING l KALKBRÄNNING BETMASSA 
Kolsyra 

Tunnsaft 

PRODUKTION 
Ånga 

INDUNSTNING j SLAMKALK 
ÅNGA, EL 

t Tjocksaft 

l KRISTALLISATION 1 Olja, kol MELASS 
eller gas Socker 

El till 
fabriken l SOCKERHANTERING l 

STRÖSOCKER 

Figur: Sockertillverkning, översiktligt schema 
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Betmottagning, bethantering och vattenrening 

Betorna levereras till sockerbruken enligt en på förhand uppgjord le

veransplan. Vid betmottagningen vägs betorna och prov tas av leve

ransen. Efter provtagningen tippas betorna ner i svämmar, som består 

av långa betongtråg. Betorna spolas in i fabriken med hjälp av vatten

kanoner, insvämning. Stenar, blast och ogräs rensas undan mekaniskt. 

Kvarsittande jord och lera skavs därefter bort i bettvätten, ett 

långsträckt vattenfyllt tråg med rörverk. Från bettvätten transporte

ras de tvättade betorna via en bandvåg till en stor förrådsbehållare, 

betförlaget, placerad ovanför skärmaskinerna. 

Smuts- och tvättvatten ingår i ett slutet vattensystem. Den i Sverige 

använda vattenreningsprocessen är utvecklad inom Sockerbolaget och 

kallas Anamet-metoden. Anlägningen består av två steg, anaerobt (utan 

luftens syre) och aerobt (med luftens syre). Under processen värms 

vattnet till cirka 35°C med spillvärme från fabriken. Vid processen 

bildas bl.a. metangas och koldioxid. Gasen kan användas i ångcentra

len. Gasproduktionen uppgår till cirka 0,5 Nm 3 per ton avverkade 

betor. Detta innebär att gasen kan ersätta omkring 1,5 % av ordinarie 

bränsleanvändning. Detta system används i Sverige i 5 st av bruken, i 

Danmark inget och i Finland vid ett bruk. Totalt har sålts ett 40-tal 

anläggningar. 
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Figur: Principskiss av en Anametanläggning 

De prov som tas ur betleveranserna sänds till centralprovtvättanlägg

ningen. Där bestäms bl.a. smutshalten och sockerhalten. 

Snitselskärning, extraktion och massapressning 

I skärmaskiner skärs betorna till strimlor, som kallas snitsel. Ju 

tunnare snitseln är desto lättare kan socker lakas ur. 

Under extraktionen lakas sockret i snitseln ut med varmt vatten (70-

720C). Vattnet till extraktionen kommer i första hand från betmassa

pressningen (pressvatten). Det som behövs ytterligare (tillsatsvatten) 

består av kondensat från indunstningen. 
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Inom den svenska sockerindustrin används två olika system för extrak

tion: tråg- och tornextraktion. Trågextraktionen sker i ett långt tråg 

som lutar cirka 8°. Snitseln tas in i trågets nedre del och matas ge

nom tråget med roterande spiraler. Längs trågets undersida löper 

änguppvärmda mantlar. Ångtillförseln kan regleras så att temperaturen 

i tråget hålls på önskad nivå. 

s nitsel 

\l {\ 
1\ 1\ {\ 

1\ 1\ -·-· -· -.-· .- \ 
1\ \ \ 

Sil \ • _j 
Råsatt 

1\ {\ 
1\ ·-· .-.-· \ \ \ 

\ 
a 

Pressvatten Tillsatsvatten 
l ·= ~~ ' etmassa 

1\ 1\ !';._. ~. ~-- ... s 
- \. \y 

j 

- l= _, 

Plattjämsspiraler 

Figur: Principskiss av ett extraktionstråg 

Tornextraktionen äger rum i ett högt torn. Snitseln transporteras 

först till ett skållningstråg där den upphettas. Serlan matas den in i 
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tornets nedre del och transporteras upp genom tornet av sakta roteran

de vingar. En skillnad mellan ett extraktionstråg och ett extraktions

torn är att tornet saknar värmemantlar för temperaturreglering. Snit

seln förvärms därför i det s.k. skållningstråget, som är kopplat till 

tornet. Snitseln upphettas med sockersaft som tas från tornets neder

del och värms i en värmeväxlare. Pressvattnet är svalare än 70°C 

eftersom det kyls flera grader under hanteringen. Det värms därför 

normalt med ånga till cirka 70°C. slutprodukterna vid extraktionen är 

en sockerrik saft, råsaft, och urlakad snitsel, betmassa. 

"' 
Pressvatten 

Råsatt 

Figur: Principskiss av tornextraktion 

EXTRAKTIONS· 
TORN 
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Betmassa är en värdefull biprodukt som består till cirka 93% av vat

ten. Vattenhalten minskas genom pressning. Pressvattnet tas tillbaka 

till extraktionen. En del av den pressade betmassan säljs direkt som 

foder. Den största delen blandas dock med melass och torkas till be

tfor vid bruket. 

Saftrening, framställning av kalk och kolsyra 

Det finns ingen industriell metod att utvinna socker direkt ur råsaf

ten, som innehåller 13-14% socker. Den måste först renas. Saft

reningens uppgift är att fälla ut ickesockret eller att på annat sätt 

oskadliggöra det. Detta sker i olika steg under vilka råsaften behand

las med kalk och kolsyra samt filtreras. slutprodukten, den renade 

råsaften, kallas tunnsaft. 

Kalkningen sker i två steg, förkalkning och huvudkalkning. Båda dessa 

steg äger rum i liggande långsträckta behållare med rörverk. Kalk

ningen utförs vid olika temperaturer, 40-80°C. Energitillförseln sker 

med varmvatten och ånga från indunstningens olika steg. 

Efter kalkningen innehåller råsaften kalk, som måste fällas ut. Detta 

sker genom att koldioxid blåses in i saften. Då bildas kalciumkarbo

nat, som är svårlösligt och faller ut. Kalciumkarbonatet har också 

förmåga att binda färgämnen i saften. Karbonatfonen äger rum i en stå

ende cylindrisk behållare, karbonationspannan. Karbonisatfonen äger 

rum i två steg med slamavskiljning emellan. I det andra karbonisa

tianssteget höjs temperaturen till cirka 95°C med hjälp av ånga från 

indunstningens tredje steg. 



-- Nivå-
r-ll"'"::''::;ällning 

" " Il ,t;·, 
l : 
~-· ' . 
!! ! 
?-• 
' ' ,, -

l Slamsatt 

Figur: Principskiss av en karbonatlonspanna 
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Det finns olika metoder för slamavskiljning. Vanligast är ett dekan

terfilter, som består av ett vanligt påsfilter. Det avfiltrerade 

slammet kallas slamkalk och används vid kalkning av åkerjord. 
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Tunnsaften innehåller fortfarande en del färgämnen. Efter filtreringen 

tillförs svaveldioxid, som har en färgstabiliserande effekt. Svaveldi

oxiden framställs vid bruket genom att man bränner stångsvavel i en 

ugn. 

Den kalk och kolsyra som behövs vid saftreningen tillverkas vid bru

ket. Råvara är kalksten, som kommer till bruken i form av kiossade 

decimeterstara stenar. Kalkstenen blandas med koks i en kalkugn. Under 

kalkbränningen spjälkas den till bränd kalk och koldioxid. 

Indunstning 

För att vattnet i tunnsaften skall kunna kristallisera måste vatten 

avdunstas. Detta sker i två steg, indunstning och sockerkokning. slut

produkten vid indunstningen kallas tjocksaft och har en sockerhalt som 

är 4-5 gånger högre än sockerhalten i tunnsaften. 

Indunstningen sker i indunstningsapparater, som består av stående cir

ka 10 meter höga behållare. I dessa strömmar saften genom tuber som 

värms av ånga. Indunstningen sker i ett antal led (5-6 multiplar) med 

varierande grader av undertryck. I det första ledet är trycket och 

därmed också kokpunkten högst. Trycket minskar sedan succesivt från 

led till led. 



-/ 

Gaser 

-Mo• 

J ~unatad \ Saft 

Figur: Principskiss av en indunstningsapparat 
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Färskånga behöver genom detta endast tillföras första ledet. I andra 

ledet används som värmemedium den saftånga som avdunstat i första le

det. Saftångan från detta led blir värmemedium i tredje led etc. 

Det undertryck som behövs för att sänka kokpunkten under multipelin

dunstningen får man med hjälp av kondensor och vacuumpump. Kondense

ringen sker med vatten i en cylindrisk behållare där kylvatten mötei 

uppåtstigande ånga från sista ledet. Kylvattnet värms upp och får se

dan falla cirka 10 m ner till en pumpcistern. Därvid bildas det 

erforderliga undertrycket. På grund av fallet kallas det uppvärmda 

vattnet för fallvatten. Det kyls i kyltorn och tas tillbaka till kon

densorn. 

KONDENSOR 

Ånguttag till Olika förbrukningsställen 
,.... Kylt 

" 

' 
Led Led Led 'Led 
1 ·. 2 3 !4 

"• 
Färskånga ' 

" 

Tunnsaft 1 T 1 T 
INDUNSTNINGSAPPARATER 

Figur: Principskiss av multipelindunstning 

' 

t 
Led 
5 

Tl]ocksaf1 

VAKUUM
PUMP 

fallvatten 

:--) Fallvatten 

t1ll kylmng 
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Kristallisation, centrifugering, sockerhantering 

Tjocksaften innehåller cirka 65% socker och 5% ickesocker. Vattenhal

ten är ännu för hög för att sockret skall kunna kristallisera.· Ytter

ligare vatten måste därför avdunstas. Tjocksaften kokas under vacuum 

vid cirka 70°C i en kokpanna som i huvudsak är konstruerad som en in-· 

dunstningsapparat. Ofta är pannan försedd med rörverk vilket för

bättrar cirkulationen. Den kristallmassa som bildas under kokningen 

kallas fyllmassa. När pannan är full med fyllmassa töms denna ner i en 

underliggande behållare, maisch. 

Maischen är en utjämningsbehållare mellan kokpannan och de efterföl

jande centrifugerna. Den är försedd med ett rörverk som kan vara 

utformat så att kylvatten kan cirkulera genom det. Under kylningen 

kristalliserar mer socker eftersom lösligheten avtar med sjunkande 

temperatur. 

Under kokningen och maischningen kristalliserar så mycket socker som 

det är praktiskt möjligt att överföra i kristallform. Kristallerna 

måste sedan avskiljas från fyllmassan. Detta sker i centrifuger. Under 

centrifugeringen avskiljs sockerkristallerna från sockerlösningen och 

kallas nu sirap (ej att förväxla med konsumtionssirap). 

Genom en enda sockerkokning med efterföljande maischning och centrifu

gering kan man endast få ut 40-45% av tjocksaftens socker. Resten blir 

kvar i sirapen. För att utbytet skall bli större upprepas proceduren 

med sirapen som koksaft. Socker kokas i tre klasser, A, B och C. Soc

ker från klass A torkas, medan socker från B och C löses upp och går 

tillbaka till A-kokningen. Sockret från A-centrifugerna torkas med 

varmluft och siktas. Sockret är nu färdigt strösocker och lagras i en 

sockers i lo. 



Tjocksaft 

A 

A-vit 
sirap 

B 

B-sirap 

A-grön 
sirap 

Tunnsaft 

SMÄLTA 
B-smältsaft 

Tunnsaft 

Ca-smältsaft 

A-socker 
till torkning 
och siktning 

Figur: Sockerkokning, principschema 
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c 

KOKPANNOR 

MAISCHAR 

CENTRIFUGER 

B-sirap 

MAISCH 
Affinering 

SMÄLTA 

Melass 

Råsocker är en blandning av A- och B-socker, som framställs enligt ett 

förenklat kokschema. Råsockret löslagras för transport till raffinade

riet. 
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Den sirap som bildas vid C-kokningen har för hög halt av ickesocker 

för att vidare kristallisation skall bli lönsam. Den tas därför ur 

processen och säljs som melass, ett kreatursfoder. Vid sockerbruken 

blandas också melass med pressad betmassa och torkas till fodermedlet 

betfor. 

Betfortillverkning 

Till 

utgör 

till 

den hårdpressade betmassan sätts melass i en sådan mängd att den 

cirka 50% av den färdiga produkten. Blandningen transporteras 

en roterande trumma där den torkas med hjälp av gas från en het-

gasugn, eldad med olja, gas eller kol. I Hasslarp används naturgas. 

Den färdiga produkten, betfor, har en torrsubstans på 90%. Den kyls 

och paketeras, vanligtvis i pelletterad form. 

SKOASTEN 

~ . .,, ": . • •• :· BtANl). 

Melass 

Pressad 

be massa 

i.r·"'"·< ... ~ ...... iii!, .... ":Mi·~.,."!;" .. ,~-lti;'.';;.: ,.::=e=t.!~ 

statt 

L--..1..---ae•"' 
Returgas 

Figur: Betfortillverkning, schematisk skiss 

L"ft 
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Raffinering, tillverkning av specialkvaliteter 

Vid sockerraffinaderiet i Arlöv utgår man från dels svenskt råsocker, 

dels importerat råsocker från betor eller sockerrör. Flera av pro

cessstegen under reningen av råsockret, raffineringen, liknar proces

serna vid, et t s trösockerbruk. 

Råsockret blandas först med en sockerlösning, affinering, varvi~ icke

sockret på sockerkristallerna löses upp. Blandningen bearbetas i en 

behållare med rörverk vid 40-50°C. Sockret avskiljs sedan i centri

fuger varefter en lösning framställs. Den går till kalkning, karbona

tion, filtrering och avfärgning. 

Upplösningen av sockret börjar redan i· centrifugerna och avslutas i en 

cistern med rörverk, den s.k. smältan. Temperaturen i cisternen hålls 

vid cirka 80°C. Genom reningsprocesserna får man s. k. l:a klass raf

finadsaft. Denna saft går till indunstningsanläggningen där torrsub

stanshalten höjs från cirka 65% till 75%. Steg l värms med ånga från 

ångcentralen. Saftånga från steg 1 används som värmemedium i steg 2 

osv i tre steg. 

Saften är mycket ren och därför krävs kristallisation i sex steg för 

att utsockringen skall bli tillfredsställande. Socker från klasserna 

I-III blandas och torkas till s.k. enhetssocker, som används för till

verkning av specialprodukter. Enhetssockret kan vid behov också 

levereras som strösocker. Sockret från klasserna IV-VI tas tillbaka 

till saftreningen eller används för tillverkning av konsumptionssirap. 

Sirapen från klass VI saluförs som raffinadmelass. 

Bitsocker tillverkas enligt vibrometoden. Uppfuktat enhetssocker for

mas till sockerbitar i formelement som fylls med socker samtidigt som 
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de vibreras kraftigt. Efter formningen lämnas sockerbitarna på ett 

stålband för torkning och kylning. 

Av enhetssocker pressas sockerstänger som krossas till pärlsocker. 

Florsocker får man genom att mala krossmjölet. Gul och brun farin 

tillverkas av enhetssocker som blandas med en mörk sockerlösning, vil

ket ger farinsockret dess karaktäristiska arom. 

Sockerlösningar med en sockerhal~ på 65% framställs av upplöst enhets

socker. Invertsocker framställs genom hydrolys (invertering) av soc

kerlösningar. Utgångsmaterialet för konsumptionssirap tas ur raffine

ringsprocessen i for~ av socker och sirap från i huvudsak klass V. 

Sirapsmaterialet hydrolyseras och indunstas till 80% torrsubstans. 

7.3 ~GIB~S 

En energibalans har upprättats för ett medelstort svenskt sockerbruk, 

Hasslarp. Resultatet har sammanförts i form av ett Sankey-diagram, se 

figur på sidan 20. Av diagrammet framgår på ett åskådligt sätt hur 

energimässigt väl integrerad processen är. Den primära värmeenergin i 

form av ånga används i första hand i indunstningen och till betmassa

torkarna. Från indunstarna går energin till andra användare såsom 

saftrening och kokstationer. 
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Figur: Sankey-diagram för Hasslarp Sockerbruk. MWh/kampanj. 
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7.4 NUVARANDE VÄRMEPRODUKTION 

Värmeproduktionen inom sockerindustrin är uppbyggd kring en centalt 

placerad panncentral försedd med ångpannor. Denna består av 2 - 4 oli

ka enheter. Ur driftssynpunkt kan två helt skilda driftsförhållanden 

urskiljas, kampanjtiden och mellankampanj tiden. Under kampanjtiden, 

omkring 15 september 15 december går betsockerbruken och råsoc

kerbruket för fullt. Resterande tid av året sker underhållsarbeten och 

förberedelser inför nästa kampanj. På ett betsockerbruk används 90% av 

värmeenergin under kampanjtiden och resten under mellankampanjen. 

Ett betsockerbruk har därför en belastningsprofil som skiljer sig från 

industrin i gemen. En naturgaseldad anläggning kan sägas i någon mån 

utjämna den belastningsprofil som den övervägande delen av naturgas

konsumenterna har. 

Ångan framställs i ångpannor som eldas med olja, kol eller naturgas. 

Elenergin framställs genom att överhettad ånga från ångpannorna driver 

en mottrycksturbin som är direktkopplad till en elgenerator. Avlopp

sångan från turbinen, den s.k. returångan går till indunstningens 

första led. Skulle returångan inte räcka till använder man ånga direkt 

från ångpannorna. Trycket på denna högtrycksånga måste då först sänkas 

i en reduceringsstation till samma nivå som returångans (3-3,5 bar). 

De nyaste pannorna har en kapacitet på 70 ton ånga/h med ett tryck på 

60 bar och en temperatur på 480°C. Med ett högt tryck kan man produce

ra mer elenergi vilket är en klar fördel eftersom elbehovet tenderar 

att öka fortfarande. 

Elgeneratorerna har mycket varierande kapacitet, från l 000 k~ upp 

till 12 000 kY. Hos de äldre generatorerna är spänningen 400 V, medan 

de nyare har en spänn~ng på 6 000 V. Denna spänning sänks i transfor

matorer till förbrukningsspänningen. 
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De svenska sockerbrukens totala energianvändning av olja, kol och na

turgas framgår av nedanstående tabell: 

Energislag 

Betbruk 

- sockerprocess 

- fodertorkning 

- mellankampanj 

Raffinaderi 

Totalt (för 1984/85) 

Olja 

(toe) 

35.000 

11.000 

5.000 

51.000 

Anm. toe = ton oljeekvivalent. 

Kol 

(toe) 

1.500 

17.000 

18.500 

Naturgas 

(toe) 

20.000 

7.500 

3.000 

6.000 

36.500 

Totalt 

(toe) 

55.000 

20.000 

8.000 

23.000 

106.000 

Total energianvändning har under senare år sjunkit. För 1974/75 använ

des 130 000 toe, 1984/85 som framgår här ovan 106 000 toe och för 

1994/95 räknar man med en minskning till BO 000 toe. 

7.5 NATURGASANVÄNDNING INOM BRANSCBEN 

Av de svenska sockerbruken har tre enheter helt eller delvis övergått 

från oljeeldning till naturgas för sina värmepannor. Dessutom har man 

på två av bruken ersatt oljeeldningen med naturgas i betmassatorkarna. 

Omfattningen framgår närmare av nedanstående uppställning. 



Örtofta Betsockerbruk 

Ångpanna 

Ångpanna 

Ångpanna 

Betmassatorkar, 2 st 

Hasslarp Betsockerbruk 

Ångpanna 

Ångpanna 

Betmassatorkar, 2 st 

Arlövsraffinaderiet 

Ångpanna 
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70 ton ånga/h 

50 ton ånga/h 

10 ton ånga/h 

40 MY 

70 ton ånga/h 

6 ton ånga/h 

27 MW 

45 ton/h 

Dessutom använder 3 st ångpannor inom avdelning Jordbruksteknik i 

Staffanstorp naturgas. Totalt kan man beräkna denna konverterade mängd 

till 35 000 - 40 000 toe. Endast en mindre mängd, cirka 25 % hänför 

sig till ren processuppvärmning (betmassatorkarna). 

Det svenska Sockerbolaget AB eftersträvar att någorlunda jämnt fördela 

energislagen så att man inte blir beroende av ett energislag. För när

varande använder man 48% olja, 17% kol och 35% naturgas. Målet är att 

reducera oljaanvändningen och öka kolanvändningen. Från och med 1989, 

när Jordbergas kolpanna tas i drift, blir fördelningen mellan energis

lagen mycket jämn med cirka 1/3 vardera. 

7.5.1 Konverterade processer 

Som framgår av tidigare kapitel är det endast betmassatorkarna som 

konverterats till naturgas. I detta fall har man på ett naturligt sätt 

kunnat göra detta eftersom de tidigare var eldade med eldningsolja nr 

5. 
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7.5.2 Erfarenheter av gasanvändning 

Den erfarenhet man har av naturgas inom den svenska sockerindustrin 

kan uppdelas i två delar, dels konverteringen av ångpannorna, dels 

konverteringen av betmassatorkarna. Vad avser ångpannorna är erfaren

heterna positiva, men eftersom den här framställningen skall beröra 

processerna avstår vi från ytterligare kommentarer. 

Betmassatorken i Örtofta konverterades år 1985 och den i Hasslarp år 

1985. I processen torkas den hårdpressade betmassan tillsammans med 

melass i lika stora proportioner. Torkningen sker i en s.k. rotations

tork, vilken består av en roterande cylinder, som är en aning lutande 

mot utloppet. Betmassan uppvärms genom den direkta materialkontakten 

med förbränningsgaserna från naturgasbrännaren, som är placerad i en 

särskild ugnsenhet vid torkens utmatningsöppning. Torkens insida är 

försedd med kryssinsatser som gör att massan lyfts upp och faller ner 

genom den heta gasströmmen. De varma gaserna passerar i motsatt rikt-· 

ning som materialet och sugs ut vid torkens inmatningsöppning, via en 

fläkt och stoftavskiljare till skorstenen. Materialets genomloppstid 

är 20-25 minuter. 

Inkommande materialmängd innehåller 70-75% vatten. Vattenhalten varie

rar ganska mycket, vilket för med sig problem vad avser regleringen av 

torken. Utgående fukthalt skall vara 10%, men detta värde är svårt att 

innehålla i praktiken. I stället varierar torrsubstansen mellan 87-

93%. I praktiken är det vanligare att man torkar till för låg fukthalt 

än för hög, vilket innebär högre energikostnader och lägre produktion 

än optimalt. 

Problemen med regleringen har dock inget direkt samband med naturgasen 

som bränsle. Det var lika svårt tidigare när man eldade med olja. 
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De ytterligare erfarenheter man från SSA:s sida har av naturgas till 

betmassatorkningen kan sammanfattas så här: 

* Längre livslängd på fodertorkar och kringutrustning. 

* Minskad yttre miljöpåverkan. 

* Bättre arbetsmiljö. 

* Debitering i efterskott för naturgas. Olja betalas i förskott. 

För pannhuset kan även följande fördelar nämnas: 

* Bättre verkningsgrad, cirka 1-2 %. 

* Lägre personalkostnader 

* Ökat reglerområde. 

* Möjlighet att ytterligare kyla rökgaserna. 

7.5.3 Processer lämpliga för naturgasanvändning 

Tillverkningen av socker i industriell skala startade i Norden i slu

tet av 1800-talet. På 1870-talet började den svenska sockerindustrin 

att expandera. Produktionen har vissa karaktäristiska egenskaper, så

som att 

* råvarorna är fåtaliga och består av betor och vatten samt ett 

mindre antal övriga varor såsom kalksten och koks. 
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* processen har utvecklats under en lång följd av år och känne

tecknas av en långt gående grad av integration. 

* sättet att utnyttja energin har förfinats under en lång följd av 

år. I seklets mitt behövdes över 3 kYh totalt för att erhålla l 

kg strösocker. Motsvarande värde i dag är 1,7 kWh. När man stu

derar Sankeydiagrammet på sidan 20 framgår ochså tydligt att 

primärenergin (energi direkt från pannorna i första hand) an

vänds till i första hand indunstarna. Utgående energi från dessa 

används i kokstationen etc. 

Just den integrerade processens egenskaper gör det svårare att konver

tera energislag, eftersom ett ingrepp i processen gör att man får 

"kedjereaktioner" i andra processteg. Från SSA:s sida anser man det 

helt uteslutet att försöka genomföra en 11 ny" process baserad på natur

gasanvändning generellt i processen. Däremot har vissa andra rnöjlighe~ 

ter till naturgasanvändning i mindre enskilda processteg kunnat påvi

sas. Dessa finns beskrivna här nedan. 

* Betmassatorkning 

Som redovisats under kapitel 7.5.2 finns i dag problem med att erhålla 

rätt fukthalt på slutprodukten. Inom SSA finns dock ideer om att denna 

del av produktionen kan förfinas och förbättras. Detta bedörns dock 

inte kunna ske genom att förändra rotationstorkens funktion utan det 

krävs istället en processförändring. Följande principiella lösning har 

diskuterats: 

l) Nuvarande rotationstork torkar till cirka 85% torrsubstans. Inga 

direkta processförändringar bedöms erforderliga. Viktigt är dock 

att man inte torkar till mer än 90%. 
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2) Efter nuvarande tork placeras en eftertork. Denna bör ha den 

funktionen att materialet torkas till 90% ±1%. I denna tork 

skall en flukterande ingående vattenhalt kunna styras så att man 

som slutresultat får en jämnt torkad produkt. Det är inte närma

re studerat vilken typ av torkutrustning som skulle kunna tänkas 

för denna process. Vissa fundering finns i riktning mot en band

tork med ett relativt tunt materiallager, kanske kombinerad med 

infraröd torkning. Här kan naturgas tänkas som en lämplig ener

gikälla. 

Betmassatorkningen ger även möjligheter till elgenerering då en gas

turbin kan installeras före torken och turbinens avgaser användas som 

torkmedium. Torktemperaturen skall vara cirka 500°C vilket i stort 

sett ~verrensstämmer med temperaturen på avgaserna från de flesta in

dustriella gasturbiner. Vid lägre eller högre torktemperaturer än 

gasturbinens avgastemperatur kan luftinblandning eller tillsatseldning 

ske. 

En schematisk bild av en gasturbininstallation visas i följande figur. 
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Q 

TORK 

TORK 

,.---luft 

Figur: Gasturbininstallation 

* Kalkugn 

Vid bränningen av kalksten i kalkugnen bildas släckt kalk CaO och kol

dioxid co
2

.Kalken och koldioxiden används i saftreningsprocessen som 

nämnts tidigare. Kalkugnen,- som är en schaktugn, matas från toppen och 

utmatningen sker från botten. Förbränningsluften leds in i utmat

ningszonen och strömmar uppåt i ugnen varvid kalken kyls och luften 

värms upp. I brännzonen antänds bränslet och rökgaserna leds uppåt och 
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förvärmer den inkommande kalkstenen. Kalkugnsgasen, som huvudsakligen 

innehåller koldioxid och kväve komprimeras sedan i en kompressor. Tem

peraturen i brännzonen är cirka 1100°C. Bränslet i kalkugnen kan vara 

olja, koks, naturgas, gasol, kolstybb mm. De bränslen som är vanligast 

utomlands är olja och gas. 

Vid eldning med koks blandas kalkstenen med cirka 8 % koks som förde

las jämnt i kalkstenen för att erhålla en jämn temperaturfördelning i 

brännzonen. Koksen kan dock under transporten till brännzonen separe

ras från kalkstenen och bilda ansamlingar vilka ger upphov till över

temperaturer på vissa ställen i brännzonen, vanligast längs med infod

ringen. Övertemperaturer i brännzonen kan ge upphov till så kallad 

överbränning av kalkstenen, vilket ger en glasartad yta på kalkstenen, 

Denna i sin tur förhindrar koldioxiddiffussionen med en försämrad kal

cinering som följd. Lokalt höga temperaturer ger även vidbränning av 

lågsmälta faser såsom jord, lera och sand. 

Jämfört med andra bränslen har naturgasen, enligt tillfrågad expertis 

på kalkugnar, enbart positiva egenskaper för kalkbränning. Bland de 

mest betydelsefulla kan nämnas: 

* Man kan reglera brännzonens läge i ugnen med gastrycket och 

skorstensdraget och på så vis få en stabil förbränning. 

* Gasen har ett jämnt värmevärde. 

* Naturgasen innehåller ingen aska eller lågsmältande faser som 

kan ge upphov till vidbränning. 

* Låg strålningsintensitet, vilket ger en jämnare värmeöverföring 

och minskad risk för överbränning. Aloxidfodrade ugnar får läng

re livslängd ettersom nedbrytningen av fodermaterialet minskas 
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på grund av mindre andel lågsmälta faser i bränslet samt lägre 

andel strålning. 

Vid Hasslarps sockerbruk har försök gjorts med att ersätta koksen med 

olja vilket dock gett problem med fastbränning i ugnen vid brännarna. 

Detta kan bero på att lokala övertemperaturer erhållits som en följd 

av otillräcklig rökgasfördelning samt att oljeflammans strålningsin

tensitet varit för hög. Naturgasens möjligheter i denna process torde 

dock vara bättre än oljans beroende på naturgasens lägre strålningsin

tensitet. 

På Nordkalks anläggning i Bungenäs på Gotland finns en kalkugn som kan 

använda såväl kolstybb som gas som bränsle. Inledningsvis körs ugnen 

med kolstybb. 

Utomlands har kalkugnstillverkaren MAERZ referenser på 44 st natur

gaseldade kalkugnar samt ytterligare några som eldas med andra gasfor

miga bränslen såsom gasol, koksgas etc. En hel del av ugnarna är 

byggda för att kunna eldas med flera olika bränslen. 

7. 6 TEKNISKA UTVECKLINGSTRENDER INOM BRANSCBEN 

Den tekniska utvecklingen inom sockerbranschen har som tidigare nämnts 

pågått under minst ett sekel. Under denna tid har processen alltmer 

förfinats och har numera uppnått en såpass hög grad av integrering och 

anpassning mellan de olika processtegen att man från SSA:s sida bedö

mer att återstående åtgärder får en mer begränsad inverkan på socker

brukens energianvändning. Detta betyder dock inte på något sätt att 

man slagit sig till ro med den teknik man nu har. Tvärtom finns det 

både på kortare och på längre sikt möjligheter till radikala föränd

ringar. 
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En åtgärd som kan bli nödvändig inom en nära framtid är en fortsatt 

rationalisering vad avser antalet sockerbruk i Sverige. I Västeuropa 

finns för närvarande bara fyra bruk kvar med kapacitet mindre än 3 000 

ton betor/ dygn. Tre av dessa ligger i Sverige. Skall svensk sockerin

dustri kunna konkurrera på någorlunda samma villkor som inom EG måste 

en rationalisering genomföras. I de övriga nordiska länderna sker ock

så strukturförändringar. De två danska sockerbolagen DDS och Nyk0bing 

Falster har fusionerats. Med stor sannolikhet 

liseringsinsatser att genomföras även i Danmark. 

kommer rationa-

Vad avser själva sockertekniken så är ju nuvarande process till stor 

del baserad på satsvis hantering. På kontinenten har man på vissa håll 

övergått till en mer kontinuerlig process. Denna innebär i korta drag 

följande: 

* Kristallisation vid lägre temperaturdifferens. 

* Ökad kapacitet. 

* Möjligheter till minskad energiförbrukning. 

* Möjligheter till värmepumpar och flereffektskristallisation. 

7.7 BEHOV AV PORSKNING OCH UTVECKLING 

* Torkprocesser 

För att kunna vidarebehandla de ideer till naturgasanvändning som 

identifierats för betmassatorkningen erfordras en utveckling inom ett 

speciellt projekt. Detta kan i och för sig begränsas till den applika

tion som är aktuell i just detta fall, men kan också ges betydligt 
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vidare ramar. Inom British Gas har man också studerat just detta prob

lemkomplex och sammanfattat sina tankar i en skrift "Modelling Dryers 

-Problems and Oppertuni ties" (1). Det som konkret åstadkommits hit

tills (april 1988) är ett datorprogram applicerbart för olika typer av 

torkar. Man avser att gå vidare genom kontakter med tillverkare av 
-

torkutrustning och forskningsinstitutioner. En möjlighet för de nor-

diska länderna kan vara att i första hand informera sig mer i detalj 

om de brittiska aktiviteterna och därefter ta ställning till hur man 

själva skall kunna gå vidare. Potentialen för naturgaseldade torkpro

cesser får anses mycket stor och omfatta många industribranscher. 

I samband med betmassatorkning och samtidig elgenerering med gasturbi

ner kan emissioner av framförallt kväveoxider öka. Det kan vara av 

värde att studera hur NOx reducerande åtgärder som vatten - eller äng

insprutning påverkar torkens prestanda samt hur tekniska och ekono

miska kriterier för en gasturbininstallation motverkar eller samverkar 

med de parametrar som ger minsta miljöpåverkan. 

* Kalkugn 

Som nämnts i kapitel 7.5.3 är ett av problemområdena för kalkugnen att 

erhålla en jämn temperatur i brännzonen. En möjlighet för de nordiska 

länderna att utveckla detta område är att samla in de erfarenheter som 

gjorts såväl inom som utom Norden vid konverteringar till olika bräns

len. Detta kan t.ex. gälla vilka typer av ugnar som bäst lämpar sig 

för olika bränslen, infordringens livslängd för olika bränslen etc. Då 

brännarutvecklingen på naturgassidan gått mycket framåt de senaste 

åren kan det vara lämpligt att studera hur olika specialbrännare för 

naturgas som exempelvis keramiska strålningstuber kan ge en jämn tem

peraturfördelning i brännzonen. 
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* Kombinerad uppvärmning, indunstning och utfällning av kalk med 

direkteldade vätskevärmare 

Som tidigare nämnts i kapitel 7.2 används koldioxid för att fälla ut 

den tillsatta kalken i saftreningsprocessen. Detta görs i så kallade 

karbonationspannor. Utfällningen sker i två steg med en panna för var

je karbonationssteg. 

I det andra karbonatfonssteget höjs temperaturen till cirka 95°C och 

värmen tillförs normalt med tredje indunstningsstegets ånga. 

En tillsynes intressant ide är att ersätta värmningen 

bonatianssteget med direktverkande vätskevärmare 

i det andra kar

alternativt en 

kombination av immersionrörvärmare och direktverkande värmare. Vid 

uppvärmningen kommer värmarens rökgaser att bubbla igenom saften och 

koldioxiden att delvis fälla ut kalken i saften. När rökgaserna passe

rar genom saften kan svavelinnehållet användas som färgstabilisator. 

Eftersom den direktverkande vätskevärmarens rökgaser, vilka i en sådan 

här tillämpning nästan uteslutande kommer att innehålla kvävgas och 

vatten, medför att en stor del vatten avdunstas kommer behovet av ef

terföljande indunstning att minska. 

För att klargöra om iden är möjlig att genomföra får en hel del frågor 

besvaras. En del av dessa är följande: 

* Kan vätskevärmarna placeras i befintlig karbonationspanna? 

* Påverkas energibalansen negativt av installationen? 

* Hur påverkar ett sänkt PH-värde karbonatlanen under uppvärm

ningen? 
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* Hur påverkar naturgasens spårämnen den färdiga produkten? 

* Vilka effekter får en installation för emission av koldioxid 

m.m. sett över hela verksamheten? 

* Kan den avdunstade ångan återvinnas till indunstningen eller 

till andra förbrukare? 

* Föreligger risk för beläggningar på vätskevärmarnas ytor? 

* Kan avgasernas syrahalt påverka produkt eller karbonation? 

7.8 ÖVRIGT 

7. 9 KÄLLOR OCH REPERENSRR 

l. M. Ahearne: Modelling Dryers - Problems and Oppertunities. Bri

tish Gas, Midland Research Station. MRS E 523. April 1988. 

2. Harry Larsson: Svenskt socker. Sockerbolaget. 1989. 

Intervjuer med Claes Gudmundson, Sockerbolaget AB, Svedala. 
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Bilaga nr 1 

UPPSKATTNING AV OLIKA l!NI!RGIFORHERS LÄMPLIGHET I PROCESSER 

Verksamhet 

Process 

Betmassatorkning 

Kalkugn *) 

Energiform 

Gaser Eol 

+++ + 

+++ 

Kombinerad uppvärm

ning, indunstning etc ? 

Eo 5 El Värme 

++ 

+ 

+++ 

Med värme menas antingen ång-, vatten- eller hetoljeuppvärmning. 

*) Nuvarande bränsle är koks. 

Energiformers lämplighet för uppvärmning av processen presenteras en

ligt följande symboler: 

+++ lämpar sig utmärkt 

++ lämpar sig tämligen bra 

+ användning möjlig 

användning ej möjlig eller inte ändamålsenlig 

? användning ej möjlig att bedöma för närvarande 

I den ovan presenterade uppskattningen har man tagit i beaktande ener

giformers tekniska och ekonomiska lämplighet för processen. 
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Kapitel 8: Kartoffelmal og stivelse 

Indholdsfortegnelse 

Side 

Kartoffelmel/stivelse 

l Energiforbrug • • .. .. • .. .. .. • .. • • .. .. • • . . . . • .. . • . . • . . . • • . • . • 8. 2 

2 Udviklingstendens . .. • .. • • • .. .. .. .. .. .. .. • • • • . . • . . .. .. • • • • • .. • 8. 2 

3 Den bes~gte virksomhed ........•...............•.. 8.2 

3.1 Beskrivelsa af processerna .•........•.....•••.•.• 8.4 

3.2 Det nuvmrende varmesystem •.•••••••••.•..••••••••• 8.10 

3.3 Konvertereda processer .•...•..•..•..•.••....•..•. 8.10 

3.4 Erfaring med gasanvendelse ••••.••.•....••••.•.•.• 8.10 

3.5 Processer, der kan konverteras ••••••••.•••••••••. 8.11 

Behov for 

Eventuelt 

forskning ................................. . 

••••• o o • o .................... o o ............ . 

8.11 

8.11 

4 

5 

6 Vurdering af brendslers egnethed •••••..•••••••.•. 8.12 

Referencer: 

Kartoffelmel/stivelse 

Danmarks statistik 

The Starch Industry J.W. Knight 

M</)de: 

Andels- Kartoffelmelsfabrikken S~nderjylland 

T41ndervej 3 

6520 Toftlund 

Erik Torndal 
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l.Kartoffelmel 

Energiforbrug inden for branchen. 

Der er 5 kartoffelmelsfabrikker i Danmark med et totalt 

energiforbrug i 1985 på 

Flydende br~ndsel 

Gas 

El k~b 

261.500 MWh/år 

2.000 MWh/år 

38.000 MWH/år 

De 4 af fabrikkerne er tilsluttet en fmlles salgscentral og 

producerar kun kartoffelmel. Den 5. virksomhed samarbejder med 

en udenlandsk fabrik og producera også stivelse på basis af 

korn. 

2. Udviklingstendens 

Der er en stigende eftersp~rgsel efter kartoffelmel, så der er 

planlagt store kapacitetsudvidelser indenfor de ~ste 3 år. 

Stivelse kan framstilles af mange andre råvarer end kartofler, 

f.eks. majs og korn, men den bedsta stivelse fås i form af 

kartoffelmel. Af den kartoffelmal der framstilles i Danmark 

bliver ca. 80% eksporteret. 

3. Den bes~gte virksomhed 

Vi har bes~gt Andels Kartoffelmelsfabrikken S~nderjylland, der 

i ~jeblikket er i fmrd med en ca. 100% udvidelse af produk

tionskapaciteten, så produktionen kommer ap på ca. 25.000 

t/år, svarende til 25% af produktionen i Danmark. Noget af den 

framstillede kartoffelmal videreforarbejdes til sagogryn, en 

produktion der stort set stadig foregår på de oprindelige 

maskiner. 

Fabrikkan arbejder i d~gndrift ca. 5 måneder om året med 

fremstilling af kartoffelmel, den ~vriga tid bruges til repa

ration og vedligeholdalse samt pakning og forsendelsa. 
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3.1 Beskrivelsa af processerne 

fremstilling af kartoffelmal er en kontinuert proces fra 

kartoflerne tages fra råvaralagaret til det f~rdige produkt 

kommer ud 1 f~rdigvarelageret. 

Diagram: se fig. kartoffelmal l. 

Afl~sning 

Kartoflerne kommer med lastvagn og afl~sses 1 en grav, hvorfra 

de transporteres til lageret. Hvert lms kartafler unders~ges 

ved stikpr~vekontrol. 

T~rrensning 

På vej til lagaret passeres en rensetromle, hvor en stor del 

af jord og småsten sies fra. 

Buff er lager 

Et lager så det ikke er n~dvendigt med tilf~rsel af kartafler 

uden for normal arbejdstid. 

Vask 

Rensning af kartoflerne sker i en tromle neddykket i vand, 

hvor jorden gnubbes af og falder ud gennem gitteret. Under 

transport til raspmaskinen passeres et par stenf~1der, hvor 

sten fa1der ned, mens kartof1erne f~res videre med vandstr~m

men. 

Raspning 

Kartof1erne s~nderde1es så godt, at cel1evmggene brydes, 

hvi1ket er n~dvendigt for at kunne frig~re stivelseskornene. 

Der tilsmttes 802 for at undgå iltning og dermed brunfarvning 

af stivelsen. 

Filter, centrifuge, cyklon, centrifuge 

Disse processer skal skille stivelseskornene fra de ~vrige 

stoffer. De forskallige tilbagef~ringer sker for at minimere 

vandforbruget og tabet af stivelseskorn. 
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Vacuumfilter 

F~rste del af t~rreprocessen. 

Stivelsesmassen fordelas ud på en filterdug og under dugen 

suges luften v~k. Vand suges gennem dugen, mens stivelseskor-

nene ikke kan passera. 

T~rring 

Stivelsen t~rres i en fluidisationst~rrer og vandindholdet 

kommer ned på ca. 20%. 

Lager 

Det f~rdige produkt kommer på lager inden pakning. 

3.2 Nuv~rende varmesystem 

Til produktionen er installerat et stk. varmluftkedel med 

naturgas-br~nder. Til videreforarbejdning af kartoffelmalet 

til sagogryn er der installerat en T0MA-kedel med en damp

ydelse på 500 kg/h ved 10 bar. 

Begge kedler er konverterat til naturgas. 

3.3 Konverterade processer 

Kedlerne er konverterat. 

3.4 Erfaring med gasanvendelse 

Ved overgang til naturgas er udgifterne til varme faldet, og 

den årlige kedelrensning er un~dvendig. Kedlerne blev kon

verterat til naturgas i 1988 og har således k~rt i en kam

pagne. 

3.5 Processer der kan konverteras 

På den bes~gte virksomhed d~kkes hele varmeforbruget med 

naturgas, da kedlerne er konverterat på traditionel måde. Den 

energikr~vende t~rring kan mndres til direkte opvarmning med 

en agnet gasbrmnder i t~rreluften. 
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En yderligere udvikling kan vare et kraftvarmeanlag med en 

gasturbins, hvor den varme udst~dning anvendes til t~rrepro

cessen. 

4. Behov for forskning 

Skal der vare mulighed for at ~dre den indirekte fyring til 

direkte, skal konsekvenserna unders~ges. Det skal sikres, at 
t~rringen i afgassen fra br~nderen ikke påf~re stivelsen 

u~nskede egenskaber og samtidig skal det sikres, at t~rringen 

til 20% vandiodhold overholdes, da der er brandfara ved lavare 

fugtindhold. 

Et kraftvarmeanlag vil krmve unders~gelse af: 

1. Vil produktet optage forbrmndingsprodukter og dermed give 

en kvalitetsforringelse? 

2. Kan der udvikles gasturbiner der forurener tilstrakke-lig 

lidt? 

3. Vil 9et vare ~konomisk atraktivt, når der skal regnas med 

en drifttid på ca. 3500 t/år og t~rreprocessn vil medf~re 

et for~get modtryk 1 gasturbinens udst~dningssystem med 

deraf f~lgende fald i elvirkningsgrad. Det sidsta kan 

måske bedres med indf~relse af en sugetrmks- bl~ser. 

5. Eventuelt 

Den nuv~rende produktion af sagogryn ligger på ca. 500 t/år og 

er den eneste i europa. 0ges eftersp~rgslen, så der kr~ves en 

kapacitetsudvidelse, skal der nok konstrueres et nyt produk

tionsapparat og det b~r da unders~ges om n-gas kan anvendes 

mere direkte i processen. Til den nuv~rende proces tilf~res 

der damp som varmemedie. 
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6. Vurdering af brzndslers agnethed for processene 

Kartoffelmal 

Kedelcentral 

Tct~rring 

inddirekte 

direkte 

Gas 

XXX 

XXX 

XX 

O lie 

XXX 

Kul 

x 
El Varme 

XXX 
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Kapitel 9: Sprit- og lik0rfremstilling 

Indholdsfortegnelse 

l 

2 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

4 

5 

6 

Energiforbrug .•••••••••••••••.•.••.•••••.•••..•• 

Udviklingstendens ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Den bes0gte virksomhed ••••••••..••••••••••.••••• 

Besk r i ve l se af processerne •.••.•.•.•.•••.•.••.•. 

Det nuv~rende varmesystem ••••••••••..•...•••.•.. 

Konverterede processer ••••••••..•.••••••••.••••• 

Erfaring med gasanvendelse •••••••••••••••••••••• 

Processer, der kan konverteres .••••.•...••••.••• 

Behov for 
Eventuelt 

forskning ••••••••••••••••••••••••••••• 

••• o •• o ••••• o o ••••• o o ••••• o • o o ••••••• o • 

Vurdering af br~ndslers egnethed •••.••••••••..•. 

Referencer 

Danmarks statistik 

Sådan laves det, Politikens Industribändbog 

M0de: 

De Danske Spritfabrikker 

Spritkajen l 

9000 Aalborg 

Svend Persson 

Helge Kriegbaum 

side 

9.2 

9.2 

9.2 

9.2 

9.6 

9. 6 

9.6 

9.6 

9.8 

9.8 

9.9 
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SPRIT OG LIK0RFREMSTILLING. 

l. Energiforbrug inden for branchen. 

Der er 6 fabrikker i Danmark og deres samlede energiforbrug 

var i 1985 

Fast br~ndsel 

Flydende br~ndsel 

Gas 

El k0b 

27.600 MWh 

77.000 MWh 

1.600 MWh 

16.026 MWh 

I Danmark har en virksomehd koncession til spritfremstilling. De 

0vrige virkaombeder k0ber spritten og blander den med forskelligt 

if0lge Deres egen recept. 

2. Udviklingstendens. 

Forbrugerne af spritprodukterne er ret konservative og for

bruget på hjemmernarkedet ligger på et stabilt niveau. Der 

investeres dels i eksporten for opnåelse af et st0rre salg i 

udlandet og dels i udvikling af nye produkter. 

3. Den bes0gte virksomhed. 

Vi bes0gte De danske spritfabrikker's, (D.D.S.F.) anl~g i· 

Aalborg hvor der fremstilles akvavit. På samme fabrik har 

D.D.S.F. en produktion af bl.a. kartoffelchips. Kartoffelaf

faldet fra denne produktion bruges som råmateriale til sprit

fremstillingen. 

3.1 Beskrivelse af processerne. 

På den bes0gte virksornhed fabrikeres spritten i en batchpro

duktion, mens der på virksomhedens afdeling i Grenå anvendes en 

kontinuerlig proces. 

Sprit fremstilles af korn eller kartofler, nogle produkter 
fremstilles af enten korn eller kartofler mens andre kan 

fremstilles af begge dele. Principdiagram se figur sprit l. 
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Kartafler 

Rensning. 

Kartoflerne f0res gennem en raterende tromle hvor jord og små 
sten falder fra. 

Vask. 

I en raterende tromle neddybbet i vand gnubbes kartoflerne 

mod hinanden og den sidste jord og andre "urenheder" fjernes. 

Knusning. 

Kartoflerne knuses til en gr0dagtig substans der kan purnpes 

over i mellembeholderen. 

Korn 

Maling. 

Kornet males til rnel. 

Afvejning. 

Til en batch h0rer en bestemt ~gde rnel og den afvejes i en 

beholder. 

Blanding. 

Den afvejede ~ngde mel kommer over i blandebeholderen, hvor 

der blandes vand i. 

"Affatd• fra chipsproduktionen. 

Fra kartoffelchipsproduktionen kommer kartoffelskiver der er 
for små samt det kartaffelvand der udskilles ved snitningen. 

Herfra er procesforl0bet ens for de forskellige råvarer. 

Mellembeholder. 

Opbevaring indtil den batch der er foran har v~ret gennem 
kogeanl;:egget. 
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Kogning. 

Massen fra mellembeholderen koges så cellev~ggen omkring sti

velseskornene åbnes. 

Forsukring. 

Stivelsen skal orndannes til forg~rbart sukker og det opnås 
ved tils~tning af enzymer. Når omdannelsen er f~rdig har man 

forsukret mask. 

Gcerkar. 
Den forsukrede mask purnpes over i gcerkarret og gcer doseres 

ind i tilgangsledningen. Under geerprocessen holdes tempera

turen konstant, med k0levand fra egen boring. 

Destillation. 

Når geeringen er slut skal spritten skilles ud fra resten. Det 

sker ved en serie opvarrnninger/fordampninger med efterf0lg

ende k0ling/kondensering i h0je destillationskolonner, hvor 

man udnytter forskellen i sprit og vands fordampningstempe

ratur .. De faste restprodukter 11 bcerrnen 11 ledes vcekk og bruges 

til kreaturfoder. 

K0ling. 

Når spritten er fcerdigdestilleret kommes den i lagerbeholde

re, hvor den står og k0ler til stueternperatur. 

Måling. 

Toldvcesenet rnåler hvorrneget sprit der produceres. 

B landing. 

Den fcerdige sprit blandes med vand så alkoholprocenten kommer 
ned på det 0nskede og der tilscettes planteudtrcek i f0lge den 

recept, der gcelder for det produkt der fremstilles. 
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Tapning. 

Den f~ig blandede akvavit tappes på flasker og pakkes i 

kasser, klar til forsendelse. 

3.2 Nuv~rende varmesystern. 
Kedelvarmecentralen leverer varme til bå~e sprit og chips 

produktionen. Der er iostalleret f0lgende kedler: 

Antal Breendsel Kapacitet Dampdata 

t. damp/h 

l kul 15 12 t/h 12 bar mcettet 

3 t/h 12 bar 320°C 

4 N-gas 16 25 bar mcettet 

l N-gas 12,5 25 bar 32o•c 

Til spritfabrikation bruges der 12 bar til kogning og 0,9 bar 

til destillation. Den damp der produceres med overhedning 

reduceres til 0,9 bar i en turbine og leverer på den måde en 

del af fabrikkens strernforbrug. 

Fordeling af energiforbruget ved spritfabrikation se figur 

sprit 2. 

3.3 Konverterede processer. 

Kedelcentralen er konverteret til n-gas og på besegstidspunk

tet havde anl~get k0rt ca. l måned. Dampen der skal bruges i 

destillationskolonnerne reduceres i en dampturbine, så også 

noget af elforbruget er konverteret. 

3.4 Erfaring med gasanvendelse. 

Anl~gget har k0rt stabilt og milj0m~ssigt er der også tale om 

en forbedring. 

3.5 Processer der kan konverteres. 
Som det ses på figur sprit 2, bruger f0lgende 2 processer 
meget varme: kogning og destillation. 
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Kogning. 
Til kogning tils~ttes ~ttet damp ved 12 bar svarende til ca. 

190°C direkte til massen. 

Destillation. 

Destillationskolonnen er dobbeltv~gget med sprit/vandblan

dingen inderst og damp ved ca. 0,9 bar i dobbeltv~ggen. 

Begge processer forsynes med energi fremstillet af n-gas, og 

skal der ske en mere direkte anvendelse skal hele anl~gget 

laves om. 

Direkte anvendelse af n-gas ved kogningen af kartoflerne kan 

etableres med et gammeldags gasblus, men urniddelbart kan 

ekonomien ikke forventes at blive bedre. 

Destillationskolonnen kan i stedet for damp opvarrnes med gas

br~ndere. Ved styring af gasbr~nderne i forhold til kolonnens 

v~temperatur kan der opnås zoner med forskellig temperatur, 

hvilket kan give mulighed for en mere n0jagig styring af pro

cessen og eventuelt mindske antallet af kolonner. 

4. Behov for forskning. 

En overgang til direkte gasanvendelse ved destillationskolon

nen .vil kr~ve et helt nykonstrueret anl~. på nuv~rende tids

punkt kan det ikke overskues om det kan lade sig g0re og 

hvordan 0konomien vil ~re. På samme måde kan direkte gasan

vendelse til kogeprocessen ikke bestemt anses for 0konomisk 

fors varlig. 

5. Eventuelt. 

Der kan i den anden del af fabrikken, den der fremstiller 

chips, v~re flere og bedre muligheder for anvendelse af n-gas 

på en mere 0konomisk og fabrikationsm~ssig attraktiv måde end 

det er muligt ved spritfabrikationen. 
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6. vurdering af br~ndslernes egnethed 

Kedelcentral 

Kogning 

Destillation 

Gas 

XXX 

XX 
x 

O lie 
XXX 

XX 

Kul 

XXX 
El Varme 

XXX 
XXX 
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Bryggeribranchen 

l. Energiforbrug inden for branchen 
Der er 27 bryggerier/maltfabrikker i Danmark og deres totale 

energiforbrug blev i 1985: 

Br~ndselsindk0b 

Elforbrug 

heraf egenproduktion 

722 GWh/år 

140 GWh/år 

45 GWh/år 

Elproduktionen finder sted i forbindelse med dampproduktionen på 

nogle af de virksomheder der anvender damp til procesopvarmning. 

Dampen fremstilles i de tilf~lde ved h0jere tryk og temperatur 

end n0dvendigt til produktionsformål. Ved at lede dampen gennem 

en turbine reduceres den til den 0nskede tilstand, samtidig med 

at der bliver produceret el. 

2. Udviklingstendens 

Branchen er ved at blive delt i maltfabrikker og bryggerier, idet 

det nu kun er nogle få bryggerier der frernstiller deres egen 

malt, de 0vrige k0ber malten hos maltfabrikker der til geng~ld 

ikke fremstiller 01. 

Branchen har investeret meget i energibesparelser, men der er 

mange muligheder der kan blive 0konomisk atraktive hvis/når prisen 

på energi stiger. 

Virksomhederne har et forholdsvis konstant energiforbrug over 

året, det g~lder is~r for maltfabrikkerne, og det giver gode 

muligheder for industriel kraftvarrne. 

Den danske produktion ligger på et stabilt niveau og en ~gning af 

produktionen vil ske på basis af en 0get eksport. 

På grund af den ovenn~vnte opdeling i maltfabrikker og bryg

gerier, har vi bes0gt en virksomhed inden for hvert felt. 
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3. Den bes0gte virksomhed 
Dragsbaek Maltfabrik er med en produktion på ca. 70.000 t malt/år 

den st0rste der ikke er tilknyttet et bryggeri. Ud over at levere 
malt til danske bryggerier har virkaombeden opbygget en ret stor 

eksport til den 0vrige del af verden. 

3.1 Beskrivelse af processerne 

Se fig. maltfabrikker l 

Maltproduktionen foregår som en batch-produktion, således at 
byggen fra samme leverand0r f0lges ad gennem hele produktionsfor-
10bet. Den malt der modtages er t0rret, renset og sorteret i 

st0rrelse så rävaren er klar til produktion. 

Modtagelse 

Byggen fra leverand0ren transporteres til modtagersilo, hvor den 
bliver indtil laboratoriekontrollen har godkendt sendingen. 

Produktionssilo: 
Lager af godkendt byg 

St0bning 
Fra produktionssiloerne fordeles byggen ud i st0bekarrene, hvor 

vandprocenten skal hawes fra de 15% kornet har ved levering til 

de 45% der er n0dvendig for spiring. St0bningen vare i 2 dage og 

for at undgå 0del~gelse af kornet foregår det kontroileret med 
perioder, hvor der er vand i karret og nogle uden. Desuden til

f0res der trykluft og den C02 der dannes af kornet ved vandop

tagelsen suges bort. 

Spiring 
Når de 2 dage er gået, har byggen opnået en vandprocent på 45% 

og er klar til at spire. 

Det foregår i kister, der er kar med perforeret bund, hvor igen
nem der bl~ses k0lig luft, for at hindre ternperaturstigning. Med 
passende rnellemrurn bliver der r0rt op i massen så r0dderne ikke 

filtre sig sammen. Spiringen vare 6 dage og stoppes inden kimbla

dene kommer frern. 
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Kelning 

Spiringen stoppes ved en terreproces, hvor vandindholdet s~nkes 

fra 45% ned til ca. 4%. Malten spredes ud på et ristv~rk og 

gennembl~ses med varm luft. 

Pudsning: 
Umiddelbart efter k0lningen bliver malten pudset, dvs. de 

fremspirede r0dder fjernes og malten er f~rdig. 

Lager 
Lagring af den f~rdige malt. 

Inden salg kontrolleres det i laboratoriet, om det f~rdige produkt 

opfylder de krav som kunden har stillet. 

3.2 Nuv~rende varmesystem 

Fabrikkens kedelcentral leverer varmt vand ved 120°C. Varmen pro

duceres med en B MW kulfyret grundlastkedel og en 10 MW oliefyret 

reservekedel. 

Folkerum og kantorer har deres eget centralvarmeanlag med dertil 

h0rende kede!. K0ling af spirekisterne foregår ved at bruge vand 

fra fabrikkens egen boring. Det brugte k0levand bruges derefter 

til st0bning af kornet. 

Energiforbrug se figur maltfabrikker 2. 

3.3 Konverterede processer 

Den bes0gte virksomhed er ikke tilsluttet naturgasnettet. 

3.4 Erfaring med gasanvendelse 

Ingen 

3.5 Processer der kan konverteres 

Kedelanl~gget kan umiddelbart konverteres til naturgas. I dette 

tilf~lde kan der v~re tale om den oliefyrede reservekedel. 
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På sankey-diagrammet fig. maltfabrikker 2, ses det, at ca. 95% af 

den tilf0rte varme anvendes til t0rring (k0lning) og på de jyske 

bryggeriers maltfabrik i Horsens er denne proces konverteret til 

direkte opvarmning med naturgas, hvilket fungerer til virksomhe

dens tilfredshed. Varmeforbruget for malterier er forholdavis 

konstant over året, en driftsituation der er ideel for et natur

gastyret kraftvarmev~rk. Et sådant anl~ vil få en st0rrelse, så 

det n~sten kan d~kke virksomhedens varme- og elforbrug 100%. Da 

elforbruget er lille i forhold til varmeforbruget, kan der s~lges 

meget str0m til elselskabet. 

4. Behov for forskning og udvikling 

De i afsnit 3.5 n~vnte konverteringsmuligheder er alle baseret på 

kendt teknologi, men der er alligevel nogle sp0rgsmål der skal 

afklares. 

Konvertering til direkte naturgas-opvarmning af t0rreluften, vil 

medf0rer afs~tningsproblemer, fordi kunderne ikke vil have malt 

t0rret i r0gen fra en naturgasbr~nder. 

Bygning af et kraftvarmev~rk i forbindelse med en maltfabrik 

kr~ver en stor investering, så 0konomien skal unders0ges grundigt, 

f0r et sådant projekt kan startes. 

Bygges et kraftvarmev~rk, b0r det unders0ges, om det er n0dvendigt 

med en varmeveksler mellem den varme r0ggas og t0rreluften eller 

om r0ggassen kan anvendes direkte, eventuelt suppleret med en 

bl~ser af hensyn til trykfaldet i k0leren. 

Bryggeri~r 

3. Den bes0gte virksomhed 

Som repr~sentant for bryggerierne har vi bes0gt FAXE-Bryggeriet, 

der som allerede n~vnt ikke selv fremstiller malt, men bl.a. 

k0ber af Dragsbaek Maltfabrik. 
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3.1 Beskrivelse af processerne 
Produktion af el er ligesom maltproduktionen en batch-produktion. 

Hver charge er på 700 hl (FAXE). 

Beskrivelse se fig. bryggeri l. 

Maltsilo 

Den leverede malt opbevares til den skal anvendes i produktionen. 

Maltm!Olle 
Malt. fra maltsiloen transporteres med transportbänd til malt

meilen hvor den blandes med 65°C varmt vand og blandingen kaldes 

m~sk. Når den rette ~ngde ~sk er nået pumpes det over til 

mceskkedlen. 

M"'skkedel 
Mcesken har en temperatur på ca. 40°C når den pumpes over i mcesk

kedlen og denne temperatur eges successivt til 78°C. Varmen 

tilf0res med hedt vand i en kappe uden om karret. En del af 

rncesken pumpes over til en kogebeholder. Mcengden og varigheden er 

afhcengig af den 01 der skal blive resultatet af brygningen. 

Sikar 

Adskillelse af de faste bestanddele ••mask 11 fra den f lydende 
11 urt 11

• Urten er en opl0sning af de aktive stoffer fra malten, 

mens masken er det uopl0selige. Masken transporteres bort. 

Urtforvarmer 

Urten opvarmes i en varmeveksler med hedt vand som varmemedie fra 

78°C til 90°C. 

Forl0bsbeholder 

Isoleret beholder hvor urten samles indtil hele chargen er kommet. 
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ortkede1 

Fra forl0bsbeholderen pumpes chargen over i urtkedlen. Urten 

koges og varmemediet er hedt vand. Under opholdet i urtkedlen 

bortdamper ca. 12% af urten. 

(Energien i det bortdampede anvendes til varmtvandsproduktion 

og rumopvarmning) 

Whirlpoo1 
Udf~ldning af partikler fra urten. 

Ortk0ler 

Pladevarmeveksler hvor urten afk0les og den afgivne varme anven

des til opvarrnning af procesvand. 

G~ring 

Tank hvor g~ringen foregår under kontrolerede tryk og temperatur

forhold. Den under g~ringen udviklede kulsyre komprirneres yderli

gere og bruges til justering af kulsyreindholdet i det fmrdige 01, 

samt til forsp~nding af tanke og til sodavandsproduktion. Resten 

af processen foregår under tryk. 

01k01er 

Efter g~ringen skal bryggets temperatur s~nkes til 0°C eller lidt 

lavere. (Afh~nger af 0ltypenl 

Centrifuge 

Adskillelse af g~r og 01 

Kiselg~rfiltrering 

Filtrering 

sterilfiltrering 

Meget fin filtrering 

Tryktank 

Lagertank med kontroleret tryk. Opbevaring af 0llet f0r det 

kornmer på flasker. 
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Tapanl~g 

0llet kommer på rensede flasker - kapsles - etiketeres og kommer 

i kasser, klar til distribution. 

Flaskerne kornmer gennem flaskerensernaskinen inden de påfyldes. 

3.2 Nuv~rende varmesystem 
Den varme der skal tilf0res virksomheden både til produktion og 

rumvarme bliver leveret fra en kedelcentral, der leverer hedt vand 

til alle forbrugerne. 

3.3 Konverterede processer 

Kedelcentralen rummer to kedler, der begge kan leveredet maksi

male forbrug. Den ene kedel der nu er reserve, er en oliefyret 

enhed, mens den nye kedel der normalt d~kker forbruget er natur

gasfyret. Kedlen er forsynet med economizer- og forbr~ndnings

luftforvarmer, r0ggastemperaturen er ca. 180°C. 

3.4 Erfaring med gasanvendelse 

Anl~gget fungerer tilfredsstillende og har givet energibesparelse 

og et bedre milj0. 

3.5 Processer der kan konverteres 

Som den f0rste egnede proces er selvf0lgelig selve kedelanl~gget, 

men en del af delprocesserne kan muligvis også konverteres. De 

st0rste forbrugere af varme er urt- og m~skkedlen, tapperiet samt 

rumopvarmning. De f0rst n~vnte processer er desuden dimensioner

ende for kedelanl~get, da de krffiver den store freml0bstemperatur, 

og forbruget er meget stort inden for en kort periode. 

Kan disse processer eventuelt overgå til direkte naturgasanvend
else, kan der udover en bedre virkningsgrad på den konverterede 

proces, blive en bedre virkningsgrad på kedelanl~gget, der sam

tidig kan blive noget mindre, da de kraftige spidsforbrug undgås. 

Ortkedlen 

Den st0rste energiforbruger, og der b0r v~re mulighed for direkte 
gasopvarmning, da man i gamle dage har fyret den direkte med kul, 

en proces enkelte bryggerier i USA stadigv~k anvender. 
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Maskkedlen 
Som for urtkedlen kan der t~nkes direkte opvarmning. F~lles for 

overgang til direkte fyring på de 2 n~vnte processer, er usik

kerheden, om det vil influere på det f~rdige produkt, da det kan 

t~nkes, at brygget lokalt vil blive udsat for h0jere temperaturer 

end med den nuv~rende proces, og det kan ~ndre smagen på det 

f~rdige produkt. 

Tapperiet 

Den store varmeforbruger er flaskevaskemaskinen, der har et stort 
forbrug af varme. Ved indbygning af en stråler0rbr~nder ned

dykket i vaskevandet, kan der opnås en bedre virkningsgrad. Ved 

at lede maskinens afl0bsvand gennem r0gen, kan der opnås en s~nk

ning af dettes h0je pH-v~rdi. Til geng~ld kr~ves der en skorsten, 

der kan tåle den våde r0g. R0gen fra br~nderen ledes ikke ud i 

selve vaskevandet, da luden så vil blive neutraliseret. 

4. Behov for forskning 

Ingen af de ovenn~vnte processer kan umiddelbart indf0res, og kan 

i givet tilf~lde kun ske i samarbejde med leverand0rerne af de 

påg~ldende maskiner. 

Reelt vil det v~re muligt at undv~re et traditionelt kedelanl~ 

på et bryggeri ved anvendelse af decentralopvarmning med naturgas. 

Det vil også v~re muligt, at neds~tte elforbruget ved at anvende 

gasmotordrevet k0le- og trykluftanl~g, hvor varmen anvendes til 

proces, rumopvarmning, ventilation og flaskevaskere m.v. 
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s. Vurdering af bramdslers egnethed 

Maltfabrikker Gas O lie Kul El Varme 

Kedelcentral XXX XXX XXX 

T0rring 

inddirekte XXX XXX 

direkte XX 

Bryggerier 

Kedelcent~al XXX XXX XX 
Maskkede l (x) (x) XXX 

Ortkede l (x) (x) XXX 

Tappeanleeg x x XXX 
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MINERALVANOSFABRIKKER. 

l. Energiforbrug inden for branchen. 

Der er 12 mineralvandsfabrikker i Danmark med et totalt 

energiforbrug i 1985 på 

Flydende br~ndsel 

Gas 

El 

2. Udviklingstendens. 

20.500 MWh/år 

365 MWh/år 

5.508 MWh/år 

På den besegte virksomhed er der en stigende produktion af 

mineral vand. 

3. Den besegte virksomhed. 

Da det er Faxe-bryggeriet vi har bes0gt som repr~sentant for 

mineralvandsfarbikkerne henvises hermed til afsnittet bryg

gerier. 

3.1 Beskrivelse af processerne. 

Fremstilling af mineralvand er lige som 01 en batchproduk

tion, men st0rsteparten af energiforbruget ligger i flaske

rensemaskinen. Procesforl0b se figur mineralvand l. 

Blanding. 

De essenser det f~rdige produkt består af blandes med vand. 

Tapning. 

Den f~rdigblandede saft og kulsyre kommer på flaske. 

Lager. 

Flasker klar til distribution. 



- l l. 3 -

Va..nd 

l=" r- u 9+ 

Bla..vt.~ 
l 

Co2. 

Ta..p~ 

' 

F o r- sendels..e. 



3.2 Nuv~rende varmesystem. 

se bryggerier 
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3.3 Konverterede processer. 

se bryggerier. 

3.4 Processer der kan konverteres. 
Den eneste energikr~vende proces er ikke indeholdt i selve 

produktionen af mineralvand, men er rensning af de flasker 
produktet skal tappes på. Tappemaskinanl~get kan anvendes 

til både 01 og mineralvand, så også i dette tilf~lde kan en 

stråler0rbr~nder neddykket i vaskevandet give en virknings

gradsforbedring, og ved at lede afl0bsvandet gennem r0gen kan 

vandets pH-v~rdi s~nkes. Til geng~ld kr~ves der så en skorsten 

der kan tåle den våde r0g. 

I tappehallen er der et stort luftskifte og i sådanne kan 

sorte stråler0r eller infrar0de stråle paneler v~re en rnere 

0konomisk l0sning end traditionelle kaloriferer. 

4. Behov for for forskning. 

En udvikling af en flaskerensemaskine med dykket r0rbr~nder 

kr~ver et samarbejde med maskinleverand0ren, da der er tale 
om et kompakt· maskineri med få leverand0rer. 

~ndring af halopvarmning til direkte n-gasfyring i form af 

sorte stråler0r eller infrar0de varmepaneler vil kr~ve en 

n~rmere unders0gelse af forholdene på de enkelte virksomheder. 

5. vardering af brmndslers egnethed 

Mineralvandsfabrikker 

Kedelcentral 

Tappeanl~ 

Gas 

~x 

x 

O lie 

XXX 

Kul El Varme 

x 
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