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Abstrakt 
I detta arbete görs en utredning ombord på Viking Lines MS Amorella, av ett system som tar 

tillvara spillvärme som produceras under resa. 

 

En undersökning har gjorts eftersom full effekt tas ut från avgaspannorna under resa men inte 

nyttjas utan dumpas bort. I undersökningen utreds hur ett färdigt system kan tänkas se ut för att 

värma en lagringstank. För att sedan använda den lagrade värmen i hamn.  

 

I detta ingår val av lagringstank, värmeväxlare, rördragning och lönsamhet. Inspiration tas från 

andra arbeten. 

 

Resultatet som presenteras visar att det finns en viss lönsamhet i att installera ett nytt system men 

att en avvägning bör göras gällande investeringskostnader och användningstid. 
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In this work an investigation is made on Viking Lines MS Amorella, on a system that utilizes waste 

heat produced during travel. 

 

Since full power is taken out of the exhaust boilers while at sea but is unused and dumped away. An 

investigation has been made on what a finished system might look like for heating a storage tank. 

The stored heat would then be used in port. 

 

This includes the choice of storage tank, heat exchanger, piping and profitability.  
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The results show that there is some profitability but some caution has to be observed with regards to 
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ORDLISTA 
AC 

Fartygets ventilationssystem. 

FW  

Färskvatten till inredningen, alltså dricksvatten, duschar, toaletter o.s.v. 

HT-vatten 

Kylvatten, i detta fall till huvudmaskinerna. Skall vara runt 88 C° och värms med ånga i hamntid för 

att hålla rätt temperatur i motorn. 

Laminär strömning 

När ett flöde inte utvecklar turbulens utan rör sig i jämna lager. (Alvarez, 2006). 

NPSHa 

Net Positive Suction Head available. Det tryck som verkar på pumpens sugsida i systemet. 

NPSHr 

Net Positive Suction Head requested. Det minsta tryck på sugsidan som pumpen behöver för att inte 

kavitera. Starkt beroende av temperaturen på mediet som ska pumpas och måste alltid vara mindre 

än NPSHa. Fås av pumptillverkare. 

Preheatingsystemet 

Det finns dubbla värmeaggregat i de flesta fläktar, ett reheating och ett preheating. 

Preheatingsystemet tillför den grundvärme fläktarna behöver för att värma inredningen vintertid 

samtidigt som det kyler inluften till fläktarna sommartid. Preheatingsystemet håller normalt en 

temperatur mellan 9 till 13 C° och regleringen styrs med en kurva så att börvärdet på 

preheatingvattnet ändras med utetemperaturen, en högre utetemperatur medför då en lägre 

temperatur på preheatingvattnet. 

Under vinterhalvåret när värmning av preheatingvatnet behövs, finns 2 värmeväxlare på 

huvudmaskinernas HT-vattensystem, som sköter den största delen av den värmning som behövs. 

Utöver det finns 2 ångvärmare som tillför extra värme vid väldigt låga utetemperaturer. 
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Systemet är även utrustat med en sjövattenkylare som används under vår och höst när 

sjövattentemperaturerna är låga men lufttemperaturen är hög. Under sommarmånaderna när 

sjövattnet når en sådan hög temperatur att värmeväxlaren inte längre klarar av att kyla 

preheatingvattnet, finns 2 AC-kompressorer att tillgå. Preheatingsystemet tillför ca. 70-80% av den 

värme fläktarna behöver medans det sköter all kylning av fläktarna, enligt J.Lundqvist (personlig 

kommunikation, 10 oktober 2018). 

Reheatingsystemet 

Det system som ger tilläggsvärme till inredningsfläktarna när värmebehovet är som störst. 

Sommartid ligger temperaturen normalt på ca 30°C och på vinter kan det öka upp till 65-70 C°. 

Ångflödet till värmeväxlaren regleras med en kurva som är beroende av utetemperaturen, så att med 

en lägre utetemperatur ökar börvärdet på reheatingvattnet för att kompensera den kallare inluften till 

fläktarna. 

Flödet till fläkten styrs med lokala reglerventiler för att hålla rätt temperatur på in-luften till 

inredningen. Reheatingsystemets funktion är alltså att hålla temperaturen ombord på en passlig 

nivå. Använder störst effekt under vinterhalvåret då mest värmning krävs. 

Under sommarmånaderna fungerar reheatingsystemet som stödvärme till de områden, där den 

preheatingkylda luften från fläktarna blir för kall. Fläktsystemet är då väldigt ineffektivt när luften 

först kyls med preheatingsystemet för att sedan värmas upp på nytt med reheatingsystemet, enligt 

J.Lundqvist (personlig kommunikation, 10 oktober 2018). 

Turbulent strömning 

Med ökad strömningshastighet utvecklas slutligen turbulens när partikelhastigheten varierar 

oregelbundet, men det är inte den enda faktorn. Det är istället reynoldstalet som avgör om en 

strömning är turbulent. När en strömning utsätts för stora störningar som exempelvis en rörkrök är 

detta egentligen inte fullt utvecklad turbulens utan kan beskrivas som virvelströmning. (Alvarez, 

2006). 
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TECKENFÖRKLARINGAR 
 

   = Specifik värmekapacitet vid konstant tryck, J/(kg K) 

c = Hastighet, m/s 

  = Diameter, m 

   = Energimängd, termisk, J 

   = Effektivt värmevärde, J/kg 

  = Specifikt entalpi, J/kg 

k = Ytråhet för rör i mm, värmegenomgångskoefficient för värmeväxlare 

λ = Rörfriktionskoefficient 

m = Massa, kg 

m = Massflöde, kg/s 

MCR = Maximum Continuous Rating 

  = Verkningsgrad 

  = Effekt, W 

Patm =Atmosfärstryck , kPa 

Pvp = Vätskans förångningstryck, kPa 

Pfh = Lyfthöjd i systemet, kPa 

Pfr =Tryckförlust i rörsystem, kPa 

Ps = Säkerhetsfaktor, kPa. 50 kPa 

Q  = Värmemängd, J 

Q  = Värmeflöde, J/s 

Re = Reynolds tal 
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   = Temperaturdifferansen, C° 

ϑ = Logaritmisk medeltemperaturdifferans  

V = Volym, m³ 

υ = Kinematisk viskocitet, m²/s 

𝜁 =Tryckförlustkoefficient för engångsmotstånd 

Alla temperaturmätningar har gjorts med IR-mätare och flödesmätningarna har utförs med en 

ultraljudsmätare.  
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1. INLEDNING 
När man har ett system som är i bruk dygnet runt så kan även små besparingar ge stora vinster på 

årsbasis. Detta arbete handlar om att minska ångförbrukningen i hamntid genom att lagra 

överloppsvärme som produceras under resa. Även om det skulle finnas möjlighet att använda 

hjälpmaskineriets kylsystem, så gjordes bedömningen att vinsterna var så små att det inte lönar sig. 

När ett nytt system skall planeras så finns det en del faktorer som spelar in på systemets utformning, 

så som val av komponent, isolering av lagringstankar, investeringskostnader, lagringspotential och 

användarvänlighet, ett så enkelt och underhållsfritt system som möjligt är alltid värt att sträva till. 

Undersökningen har gjort på Viking Lines MS Amorella under vinter och vår 2018. 

1.1. Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka åtgärder som kan tas för att minska på pannornas 

belastning i hamn och därmed minska på bunkerförbrukningen. En hel del energieffektivisering har 

utförts tidigare, så som frekvensomformare på alla AC-fläktar och många pumpar, samt att 

preheatingvatten värms med HT-vatten från huvudmaskineriet för att nämna några.  
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2. ÖVERSIKT AV SYSTEM 
Nuvarande system för värmning och kylning av inredningen består av två system. 

Preheatingsystemets temperatur är 10-13 °C och kyler/förvärmer inluften från fläktarna. Reheating-

systemets temperatur är ca 65 °C och används för att värma inluften. De två systemen samverkar för 

att hålla en bra temperatur i inredningen ombord. Under de varma månaderna behövs kylning då 

temperaturen utomhus är över 15 °C, men en del värmning av fläktarna med reheatingsystemet sker 

ändå på sådana ställen där preheatingsystemet kyler för mycket. Det är under de kalla månaderna då 

utetemperaturen varierar från +15 till -20 °C, som reheatingsystemet kräver den största effekten..  

I detta arbete undersöks om det finns lönsamhet i att installera ett nytt system för att värma 

reheatingsystemet med spillvärme som produceras under resan mellan hamnarna, för att således 

minska ångförbrukningen i hamntid då avgaspannorna inte producerar någon ånga. 

I figur 1. nedan kan det nuvarande ångsystemet för att värma preheating och reheatingvärmarna. 

Till vänster i bild syns ångsystemet med avgaspannor , pannor och värmningen till bunkertankar. 

Höger i bild syns det nya systemet med värmning av färskvatten och reheatingsystemet med 

värmeväxlare från bunkertankarna. 

 

Figur 1. Det nuvarande ångsystemet ombord med det tänkta nya systemet för värmning av färskvatten och fläktar.   
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I figur 2. framgår hur det nya systemet för att värma reheatingvattnet är tänkt att se ut. Genom att 

placera en värmeväxlare före den befintliga ångvärmaren kan reheatingvattnet förvärmas till rätt 

temperatur under hela hamnuppehållet. Med den nya värmeväxlaren används lagrad energi i 

bunkertankarna för att överföra värme till fläktsystemet. Överst i bild syns den gamla ångvärmaren 

som är tänkt att seriekopplas med den nya värmeväxlaren. 

 

Figur 2. Ny värmning av reheating-vatten till fläktar för inredningen.   
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Färskvattensystemet har en ganska konstant förbrukning året om men ökar något under maj till 

september, då förbrukningen är beroende av hur många passagerare som befinner sig ombord. 

Vattnet på varma sidan cirkuleras med hjälp av en pump genom 3 ångvärmare och sedan vidare ut 

till inredningens alla duschar och handfat. Hetvatten som inte förbrukas återcirkuleras sedan till 

pumpens sugsida. I detta arbete kontrolleras hur stor årsbesparing som kan göras och redogörs 

utformningen av ett nytt system, där en värmeväxlare placeras mellan suglinan från kalla sidan av 

färskvattensystemet och den första ångvärmaren. Figur 3. visar hur det nuvarande 

färskvattensystemet ombord är utformat. Hetvatten till systemet värms endast med ånga till ca 70 

°C. Till vänster i bild syns den nya värmeväxlaren och bunkertankarna, genom at seriekoppla den 

nya värmaren med de gamla ångvärmarna kan ångförbrukningen minskas, istället för att som nu 

värma allt med ånga. Nere till höger syns hydrofortankarna som håller trycket i kalla sidan av 

färskvattensystemet. Uppe till höger är bunkertankarna för färskvatten. 

 

Figur 3. Värmning av färskvatten.  
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3. VILKA ÄR FÖRBRUKARNA? 

3.1. AC-fläktar värmning och kylning 

3.1.1. Förvärmning och kylning 

Förvärmningen har redan ett system där returvattnet går genom 2 tubvärmeväxlare och värms med 

huvudmaskineriets kylvatten. Därtill finns även värmningsmöjligheter med ånga. När kylning är 

aktuellt, vår, höst och sommar, används en plattvärmeväxlare för att kyla bort extra värme med 

sjövatten. Under de varmaste månaderna kyls preheatingvattnet med totalt 2 AC-kompressorer. 

Eftersom det redan finns ett system för att värma preheatingvatten med kylvatten från 

huvudmaskineriet, så har bedömningen gjorts att eventuella besparingar som ett nytt system med 

nya kostnader, förlänger återbetalningstiden betydligt. Endast vid mycket låga temperaturer öppnar 

ångvärmaren vilket begränsar den årliga användningstiden till några tiotals dagar per år. 

 

3.1.2.Återvärmning  

Befintligt system värms endast med ånga. Eftersom reheatingsystemet håller en hög temperatur, 60-

65 C°, så krävs en hel del energi för att värma fläktarna under kalla dagar. En ny värmeväxlare med 

flödesreglering på värmningsvattnet, kan installeras för att värma reheating-systemet. Om ett uttag 

av värme från lagringstanken tillåts i temperaturskalan 90-70 C°, eller en temperaturminskning på 

max 20 C° i lagringstanken, så finns det möjlighet att göra en stor minskning av pannornas 

bränsleförbrukning i hamntid. För att beräkna energibehovet gjordes en mätning av flödet under 

ankomst och hamntid samt avgång i Åbo och Stockholm. 

 

Som framgår av figur 4 och 5 ökar den frekvensstyrda pumpen flödet något i kombination med att 

ångventilen öppnar mera, när temperaturen i fartyget sjunker. Från höger axel fås totala mängden 

som pumpats i hamntid och på vänstra sidan volymflödet.  
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Figur 4. Volymflöde för Reheatingsystemet i Stockholm, blå kurva anger det uppmätta volymflödet i m³/h och hur det 

varierar i hamntid. Röd kurva anger den totala mängden i m³ som cirkulerats i hamntid. 

 
Figur 5. Volymflöde för Reheatingsystemet i Åbo, blå kurva anger det uppmätta volymflödet i m³/h och hur det varierar 

i hamntid. Röd kurva anger den totala mängden i m³ som cirkulerats i hamntid. 

Efter att ett medelflöde konstaterats till 68 m³/h i hamntid och medeltemperaturerna på in och 

utvatten bestämts till 49 C° respektive 61 C°, kan energiförbrukningen beräknas med formeln 

(Alvarez, 2006.): 

:  

  m  cp     

P är effekten som krävs, cp är vattnets specifika värmekapacitet vid konstant tryck och ΔT är 

temperaturförändringen. 
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I tabell 1 finns den samlade effektförbrukningen för de båda systemen vid de båda hamnuppehållen. 

Beräknades i Excel, utförligare kalkyler finns i Bilaga 6. 

 
Tabell 1.Effektförbrukning i hamntid för reheatingsystemet vid mättillfället.. 

 

   

Reheating 

   

       

Hamntid 1h 

   

Ankomst + hamntid 

1,5h   

 Åbo 1013 kW 

 

Åbo 1366 kW 

Stockholm 922 kW 

 

Stockholm 1252 kW 

medel 967 kW 

 

medel 1309 kW 

 

3.2. Färskvattenvärmning 

Befintligt system värms endast med ånga. Hetvatten cirkulerar i rören och temperaturen hålls med 2 

värmeväxlare som styr temperaturen på det cirkulerande hetvattnet och en boosterenhet som till 

största del sköter värmningen av det nya vattnet från kalla sidan. Här finns en möjlighet att värma 

färskvatten för att minska på ångförbrukningen på främst boostervärmaren. 

 

Befintligt system är utformat så att varmvatten cirkulerar tillbaka till värmningen för att blandas 

med varmt vatten och den förbrukning som tas ut på vägen fylls på från kallvattnets hydrofortankar. 

Om en förvärmare placeras mellan hydrofortankarna och ångvärmarna kan ångförbrukningen 

minskas. Genom att mäta flödet och temperaturen på det ingående färskvattnet kan 

energiförbrukningen beräknas på samma sätt som reheatingsystemet. I figur 6. och 7. framgår att 

den totala förbrukningen i Åbo är 3,4 m³ och 2,6 m³ i Stockholm för en timmes tid, samt 5,2 m³ i 

Åbo och 4,2 m³ i Stockholm för 1,5 timme. 
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Figur 6. FW förbrukning i Stockholm, blå kurva anger det uppmätta volymflödet i m³/h och hur det varierar i hamntid. 

Röd kurva anger den totala mängden i m³ som cirkulerats i hamntid. 

 
Figur 7. FW-förbrukning i Åbo, blå kurva anger det uppmätta volymflödet i m³/h och hur det varierar i hamntid. Röd 

kurva anger den totala mängden i m³ som cirkulerats i hamntid. 

FW-förbrukningen är direkt beroende av antalet passagerare ombord. På sommaren kan antalet 

passagerare antas vara högre då de flesta resenärer åker under semestermånaderna. Den beräknade 

effektförbrukningen för färskvattenvärmningen i hamntid blir då med formel (Alvarez, 2006.): 

  m  cp     

P är effekten som krävs, cp är vattnets specifika värmekapacitet vid konstant tryck och ΔT är 

temperaturförändringen. 

I tabell 2 finns den samlade effektförbrukningen för de båda systemen i de båda hamnuppehållen. 

Beräknades i Excel, utförligare kalkyler finns i Bilaga 6. 
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Tabell 2. Effektförbrukning i hamntid för FW-systemet vid mättillfället. 

   

FW-

värmning 

   

       

Hamntid 1h 

   

Ankomst + hamntid 

1,5h   

 Åbo 224 kW 

 

Åbo 345 kW 

Stockholm 169 kW 

 

Stockholm 275 kW 

Medel 196 kW 

 

Medel 310 kW 
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3.3. HT-vatten till huvudmotorerna 

HT-vatten till huvudmotorerna värms med ånga när maskineriet står stilla. Även om det går åt en 

del effekt till värmningen görs bedömningen att det antagligen blir en alltför stor 

investeringskostnad i förhållande till bränslebesparingen, det eftersom 4 nya värmeväxlare skall 

installeras med ny rördragning till dessa och medföljande investeringskostnader. 

 

HT-systemet är utformat så att HM 1-4 delar samma system och HM 2-3 delar samma system. 

Värmningen i hamntid sker så att det cirkulerande HT-vattnet passerar en ångvärmare som reglerar 

ångflödet enligt temperaturen i motorerna. Eftersom all kylning är stängd cirkulerar det endast 

genom motorn. Den värmeförlust som sker är då endast genom ledning och strålning från rör och 

motor. Det finns alltså en värmare och cirkulationspump per motor. 

 

Hamnuppehållet då motorn står stilla och inte producerar egen värme är oftast en timme på 

nuvarande rutt och den energi som krävs för att värma motorn är liten men ökar med tiden motorn 

står stilla. Under resa sköts ångproduktionen av avgaspannorna och kräver således ingen extra 

bunker för värmning av de HM:er som står stilla. 

3.4.Tankvärmning och bränslerör 

Tankar och bränslerören värms med ånga. Hetvatten ger antagligen inte tillräckligt bra effekt för att 

orka med värmningen med befintlig rördragning. Eftersom lagringstanken håller en temperatur på 

60 till 90 C° beroende på vilket bränsle som används så är möjligheterna att värma mindre här. 
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4. ENERGIKÄLLOR 

4.1. Avgaspannor 
Avgaspannornas system är utformat så att ångproduktionen regleras med en frekvensstyrd pump. På 

så vis undviker man att dumpa ånga och ångproduktionen hålls på en jämn nivå. Med 2 pannor i 

drift går matarvattenpumpen på ca 70% och 6-6,5 bars ångtryck vid full last på huvudmaskinerna. 

Vid låg last i skärgården och långa sträckor på fartbegränsade områden, så hjälper pannorna till och 

vid hamntid tar de helt över eftersom allt maskineri stoppas. Figur 8. Visar det uppmätta flödet av 

matarvatten till avgaspannorna under resa Åbo-Mariehamn med varierande pådrag på 

huvudmotorerna. Den röda kurvan anger hur den frekvensstyrda avgaspannspumpen jobbar, 70 till 

100 %. Den blå kurvan anger den totala förbrukningen i m³ under en viss tid. 

 

 
Figur 8. Matarvattenflöde till avgaspannor. 

 

Genom att värma en lagringstank med avgaspannorna under drift kan energi lagras för att sedan tas 

ut i hamn och avlasta hjälppannorna. Vid normal drift körs 2 avgaspannor men  

möjlighet finns att köra 3 avgaspannor om ångflödet inte räcker till för att värma tanken. 

 

Vid mättillfället kördes 2 pannor och pumpen gick på 70-85% beroende på huvudmaskinernas 

belastning. Flödet var stötvis pga. av systemets utformning med en strypning efter pumpen, så att 

vartefter matarvatten förångas blir det små flöden upp till 15 m³/h och ner till 0 m³/h igen. Vid 

mätning av matarvattenflödet framkom att medelflödet var 2,35 m³/h.  
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Enligt panndata producerar 1 avgaspanna 2000 kg/h ånga vid 85 % MCR, med 7 bars tryck och 1 % 

strålningsförluster. Eftersom det uppmätta flödet var 18 % högre ger detta att ångan inte är helt torr 

från avgaspannorna, eventuellt att ett mätfel har uppstått. Med ett matarvattenflöde på 5000 kg/h vid 

ca 130-140 °C och en ångtemperatur på 165 °C vid 6,5 bars och full last på huvudmotorerna 

producerade 2 avgaspannor 3020 kW. Vid det lägre flödet när avgaspannspumparna gick på 75% 

producerade avgaspannorna 1812 kW med samma temperaturer och tryck. 

Enligt formel (Alvarez, 2006):  

   mvm  
        

    
 

mvm  är massflöde för matarvatten, mvi  är matarvattnets entalpi och åi  är ångans entalpi.  

I normal drift körs 2 avgaspannor och borde då ge max 3020 kW att tillgå. Eftersom en del förluster 

uppstår pga. sot i pannorna och ojämn belastning får det antas vara mindre i verkligheten. 
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5. LAGRING 

5.1. Tankar 

Med en lagringstank på ca 100 m³ kan värme hållas i systemet under en längre tid och pannorna 

kan gå med lägre pådrag. Vid val av tank bör flera faktorer beaktas så som, placering, storlek, 

isolering och tillgänglighet. 

5.2. Val av tank 

3 olika lagringstankar finns att tillgå. Ett system med en bottentank på 64,7 m³, 2 bottentankar på 

totalt 129,4 m³ och bunkertank 4S på 82,1 m³. Bottentankarna befinner sig midskepps och inom 

flatbotten, deras mått är 7200x7600x1200 mm. Bunkertank 4S har måtten 8000x2800x3700mm. I 

detta arbete har även tagits ställning till om värmemediet skall bestå av endast vatten eller som 

vatten/glykolblandning.  

Här har en temperatursänkning tillåtits på 20 C°, från 90 C° till 70 C°, så att återuppvärmningstiden 

inte blir orimligt lång i kombination med att vid lägre temperaturer än 70 C°, blir massflödet som 

krävs för att överföra samma mängd energi till förbrukarna väldigt högt. Alternativt har inkluderats 

samma fall med en temperatursänkning på 15 C°. En fyllnadsgrad på 90% bör ges i tankarna för att 

tillåta expansion av mediet. 

Den energi som finns att tillgå i hamntid med vatten som medie blir då som följande för de olika 

tankarna. Med formeln nedan fås den termiska energimängden i kJ som kan lagras, (Alvarez, 2006). 

           

Et är den termiska energin, m är tankens massa, cp är vattnets specifika värmekapacitet vid konstant 

tryck och ΔT är temperaturförändringen. I tabell 3 och 4 framgår hur mycket energi som kan lagras 

med den tillåtna temperatursänkningen i tankarna. Beräknades i Excel, utförligare kalkyler finns i 

Bilaga 6.  
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Tabell 3. Mängd energi som kan lagras med vatten i tankarna. 

 

1 bottentank 2 bottentankar Tank 4 

 20 Cº 4873851,0 9747702,0 6184593,0 kJ 

15 Cº 3655388,3 7310776,5 4638444,8 kJ 

 

Tabell 4. Den mängd energi som kan lagras med vatten/glykol blandning i tankarna. 

 

1 bottentank 2 bottentankar Tank 4 

 20 Cº 4250207,7 8500415,4 5393231,1 kJ 

15 Cº 3187655,8 6375311,6 4044923,3 kJ 

 

Mätning av temperatur och tryck på ånga och kondensat ger den tillgängliga energin i ångan vid 

drifttrycket. Med Åt = 160 C° och P = 6 bar samt Kt = 90 C° kan ångbildningsvärmen avläsas till 

2380,78 kJ/kg, vi får då den tillgängliga energin med formeln nedan, (Alvarez, 2006): 

      
   m

 

    
 

åi  är ångans entalpi och åm  är ångans massflöde. I bilaga 6 finns den beräknade energiförbrukning 

för reheating + FW-värmningen, totalt 1136 kW vid 1h uttag och totalt 1619 kW för 1,5h med båda 

systemen. Med formeln nedan beräknades hur lång tid den energi som finns i tankarna räcker med 1 

timme respektive 1,5 timmes uttag i hamntid, om ett energiuttag motsvarande 20 och 15 °C 

temperatursänkning. 

  
      

     
 

I tabell 5 framgår hur stor mängd av den energi som lagrats i tankarna återstår efter 1 och 1,5 

timmars hamnuppehåll med endast vatten i tankarna. Beräknades i Excel, utförligare kalkyler finns i 

bilaga 6.  
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Tabell 5. Den energimängd som finns kvar i tankarna efter hamnuppehåll med endast vatten i tankarna. 

Procent kvar efter hamn 

     Med 1h uttag 

  

1 BT 2 BT T4 

 20 C° efter Åbo 

 

9 54 28 % 

 

efter Sto 

 

10 60 37 % 

       15 C° efter Åbo 

 

-22 39 4 % 

 

efter Sto 

 

-7 46 15 % 

       Med 1,5h uttag 

      20 C° efter Åbo 

 

-21 39 4 % 

 

efter Sto 

 

-18 41 7 % 

       15 C° efter Åbo 

 

-62 19 -27 % 

 

efter Sto 

 

-57 21 -24 % 

 

I tabell 6 framgår hur stor mängd av den energi som lagrats i tankarna återstår efter 1 och 1,5 

timmars hamnuppehåll med en vatten/glykolblandning i tankarna. Beräknades i Excel, utförligare 

kalkyler finns i bilaga 6. 

Tabell 6. Den energimängd i procent som finns kvar i tankarna efter hamnuppehåll med vatten/glykolblandning i 

tankarna. 

Procent kvar efter hamn 

    Med 1h uttag 

 

1 BT 2 BT T4 

 20 C°  efter Åbo   -6 69 23 % 

   efter Sto   5 72 36 % 

       15 C°  efter Åbo   -40 30 -10 % 

   efter Sto   -23 38 3 % 

       Med 1,5h uttag 

     20 C°  efter Åbo   -52 41 -13 % 

   efter Sto   -47 43 -9 % 

       15 C°  efter Åbo   -72 7 -46 % 

   efter Sto   -80 10 -42 % 

 

I båda fallen är 2 bottentankar det bästa alternativet. Tank 4S kan även tänkas användas men då den 

används vid längre färder borde det mest fördelaktiga vara 2 bottentankar. De har även en bra 

placering midskepps och vid centerlinjen och borde därför påverka fartygets stabilitet och 

lastkapacitet minimalt. Eftersom Tank 4S är färdigt isolerad så tillkommer ingen extra kostnad för 

det och den ger då en lägre investeringskostnad jämfört med att isolera 2 bottentankar. Nackdelen är 
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då att den har en snabbare temperaturminskning pga. en mindre volym, så att efter en timme har den 

samma temperatur som bottentankar har efter en och en halv timme. Det betyder att om Tank 4S 

används så kan systemen värmas till 100 % endast en timme med den. För att köra på det systemet 

längre så behövs ett större flöde, alternativt att det tillåts en lägre returtemperatur på det 

återvändande vattnet till lagringstanken genom att öka värmeöverföringsytan på värmeväxlaren. 

Härefter koncentrerar jag mig endast på fallet med en temperaturminskning på 20 C° och endast 

vatten i tanken. Glykolblandningen ger endast ett visst rostskydd men ger en sämre kapacitet att 

lagra energi och har också den nackdelen att den är giftig. I fallet med reheating-systemet gör det 

ingenting eftersom det har en vatten/glykolblandning som arbetsmedie men är inte att 

rekommendera på FW-systemet, om en kylarpackning börjar läcka eller om det uppstår en spricka i 

en platta får man glykol i hetvattensystemet. Man kan då välja att endast ta med reheating-systemet 

eftersom den ger den största besparingen eller att endast använda vatten som arbetsmedie. Även då 

uppstår fara eftersom returvatten från reheatingsystemet blandas med retur från FW-systemet i 

lagringstanken. 

 

5.3. Tankvärmning 

För att värma lagringstanken används redan befintliga ångslingor och värmningen bör ske endast 

med 2 avgaspannor i drift om möjligt. Alternativt kan en extra avgaspanna användas då körning 

med 3 huvudmaskiner över havet är regel snarare än undantag. Med 1 panna i drift endast för 

värmningen av lagringstanken och med en ångtemperatur in på 160 C° vid 6 bars tryck och 

temperatur ut på 90 C° kan energitillförseln beräknas med entalpi för 160 °C ånga och entalpi för 90 

°C kondensat samt en ångproduktion på 2000 kg/h blir den tillgängliga energin 476156 kJ/h enligt 

formel, (Alvarez, 2006): 

              m
 
 

åi  
är ångans entalpi, ki är kondensatets entalpi och åm  är ångans massflöde. 

För att beräkna energibehovet används formel, (Engineering toolbox, u.d.): 

               

m är tankens massa, cp är specifika värmekapaciteten för vatten och ΔT är den temperaturförändring 

som sker i tanken. 
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Tiden t som krävs för att värma tankarna blir då: 

  
      

     
 

I tabell 7 har tiden det tar att värma 3 alternativ, med en extra avgaspanna i drift beräknats, för 1 

bottentank (1 BT), 2 bottentankar (2BT) och tank 4S (T4). Beräknades i Excel, utförligare kalkyler 

finns i bilaga 6. 

Tabell 7. Den tid det tar att värma tankarna med en extra avgaspanna i drift. 

20 C 1 BT 

 

2 BT 

 

T4 

 tid 1,1 h 2,2 h 1,4 h 

 

67,2 min 134,5 min 85,3 min 

ca 1h 

 

2h 

 

1h20min 
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6. ANVÄNDNING 
Vi ankomst och i hamntid tas värmningen av reheating och FW-systemen över av lagringstanken. 

Med separata pumpar och värmeväxlare för de olika systemen, cirkuleras hetvatten runt tills det når 

en sådan temperatur att det krävs ett orimligt stort flöde för att värma systemet. Med det 

kombinerade energiuttaget från reheating och FW-systemet kan en kurva ritas över energimängden i 

tanken över tid, eller hur länge man kan värma de båda systemen med lagringstankarna. För att 

beräkna temperaturen i tanken används formel, (Alvarez, 2006): 

     
           

     
 

Här har beräkningen gjorts så att    är returvattnets totala massa som flödar under 10 min i kg och 

   är det återvändande vattnets temperatur som har valts till 70 °C.    är tankens massa och    är 

tankens utgångstemperatur. Beräkningen upprepas var 10:e min där      blir den nya 

utgångstemperaturen i tanken. Från kurvan i figur 9 framgår att med 2 bottentankar sker en 

temperatursänkning med 8 C° på en timme och 11 C° på 1,5 timme med en verkningsgrad på 90% 

på värmeväxlaren. För 1 bottentank och tank 4 är temperatursänkningen något större. I verkligheten 

kan det antas vara större pga. strålningsförluster till omgivningen etc. 

 

 
Figur 9. Den beräknade temperaturkurvan i lagringstankarna efter 90 min, med den energiförbrukning som sker i 

hamntid. 
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På grund av den lägre temperaturen, behövs ett högre flöde genom värmeväxlaren för att överföra 

samma mängd värme. 

För att beräkna massflödet används formeln nedan, där m är massflödet, P är den uttagna effekten, 

   är vattnets specifika värmekapacitet och    är temperaturdifferansen var 10:e min, (Alvarez, 

2006). 

 m  
 

     
 

I figur 10 och 11 visas hur flödet påverkas med tiden som följd av den lägre temperaturen i tanken. 

Kurvorna visar hur den beräknade flödesökningen ser ut och det massflöde (kg/s) som krävs för att 

hålla samma temperatur på det utgående hetvattnet efter 90 min. För att pumpa tillräcklig mängd 

värme under 1,5 h behövs en pumpkapacitet på 31 kg/s eller 112 ton/h för Reheating-systemet och 

10 kg/s motsvarande 36 ton/h för FW-systemet. 

 

Figur 10. Flödeskurva FW-system per tidsenhet. 

 

Figur 11. Flödeskurva Reheating per tidsenhet. 
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Reheatingvattnets temperatur styrs av en kurva som är beroende av utetemperaturen, med en lägre 

utetemperatur så ökar ångflödet och därmed reheatingvattnets temperatur. Vid en temperatur på -15 

C° så har reheatingsystemet efter värmaren en temperatur på 67 C° och ångventilen ett pådrag på 47 

%, det returnerande vattnets temperatur uppmättes till 53 C°. Motsvarande vid en utetemperatur på 

5 C° så sänks reheatingtemperaturen till 55 C° och 25 % på ångventilen. I figur 12 nedan visas hur 

ångpådraget påverkas av utetemperaturen. Där röd kurva anger ångventilens pådrag i procent och 

blå kurva anger börvärdet på det utgående reheatingvattnet från värmeväxlaren. 

 

Figur 12. Reheatingtemperatur och ångpådrag som funktion av utetemperaturen (uppmätt).  

I figur 13 nedan visas ett skärmklipp på den kurva som styr börvärdet till reheatingsystemet. Vid 

utetemperaturer lägre än 5 C° hålls Reheatingtemperaturen över 67 C° och vid utetemperaturer på 

20 C° hålls Reheatingtemperaturen runt 33 C°. 
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Figur 13. Reheatingsystemets temperaturkurva. 

Om systemen dimensioneras endast för 1 timmes uttag kan maxflödet minskas till 27 ton/h för FW-

systemet och 86 ton/h för reheatingen. Reheating-systemets effektbehov är även direkt beroende av 

utetemperaturen, redan vid 5 grader lägre temperatur på det återcirkulerande vattnet ger en 

effektökning på 360 kW och följaktligen högre flöde som i sin tur är beroende på värmningsvattnets 

temperatur. 

Efter 1 timme ger det ett flöde på 31kg/s eller 112 ton/h och efter 1,5 timme ett maxflöde på 41 kg/s 

eller 147 ton/h om de båda bottentankarna används.. 

Ett alternativ är att endast förvärma färskvattnet för att minska på värmeflödet som krävs, då det blir 

väldigt stora skillnader i flöde på varma och kalla sidan. För att värma ett kallvattenflöde på 5 m³/h 

eller 1,4 m/s från 8 till 65 C° behövs ett flöde motsvarande 9,7 kg/s på varma sidan, medan att 

endast förvärma vattnet till 40 C° kräver ett flöde på 5,4 kg/s efter 1,5h uttag, med 79 C° i tanken. 

Konsumtionen är även väldigt ojämn och sker stötvis vilket på så sätt ger en ostabil värmning. Om 

vatten endast förvärms så blir systemet inte lika känsligt för flöden vilket är att rekommendera. 

Nackdelen är att energibesparingen minskar med 160 kW motsvarande 44 % för 

färskvattenvärmningen, för det fallet. 
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7. SYSTEMUTFÖRANDE 

7.1. Värmeväxlare 
Eftersom värmeväxlarnas värmeöverföring är beroende av massflödet krävs att de dimensioneras så 

att de klarar av det högsta flöde systemet kräver, i det här fallet blir det alltså med 1h och 1,5 

timmars uttag. Värmeväxlarna är dimensionerade så att en 10 % glykolblandning kan användas men 

i detta arbete räknas endast med vatten. 

7.2. Återvärmning 
För att värma reheating-systemet krävs en värmeväxlare som bör ha en effekt på minst 1309 kW. 

Den kräver då ett massflöde på 13,9 till 31,1 kg/s för 1,5 h drifttid. Om returtemperaturen sänks 

med ytterligare 5 C° behövs en effekt på 1522 kW, men då ökar även det massflöde som krävs till 

40,8 kg/s. Med endast Reheating-systemet i drift kan toppflödet minskas till 25,8 kg/s med en effekt 

på 1522 kW. Med hjälp av Alfa Laval valdes en motströmsvärmeväxlare med en effekt på 1306 kW 

vid de aktuella flödet och temperaturerna.  

Är det så att en större effekt behövs, ex. om bedömningen görs att energitillgången i tanken inte 

utnyttjas fullt, så kan värmaren enkelt modifieras för att ge en större effekt med att lägga till antalet 

plattor som behövs och därmed få en större värmeöverföringsyta och effekt på värmeväxlaren. Om 

tank 4S används mer än en timme istället för 2 bottentankar, så kan en modifiering se ut så att 

toppflödet låses vid 112 m³/h och värmeväxlaren används då som förvärmare och ångvärmare 

värmer det sista som behövs.  

Det betyder att effekten som levereras minskar i takt med att temperaturen sjunker. Ett annat 

alternativ är att flödet tillåts öka till 172 m³/h som är det flöde som krävs för att leverera samma 

effekt efter 1,5h, men då ökar även strömningshastigheten i röret till 3,9 m/s. Se bilaga 1. M10-

MFM 

7.3. FW  
För att värma FW-systemet har jag valt en värmeväxlare från Alfa Laval som klarar ett massflöde 

på 10 kg/s, det är baserat på den värmemängd som krävs för att värma ett toppflöde på 5 m³/h från 8 

C° till 65 C°. Det betyder att det blir väldigt stora skillnader i massflöde på varma och kalla sidan 

som då blir 1,4 kg/s på kalla och 10 kg/s på varma. 

Som tidigare nämnts kan systemet även användas som förvärmning och skulle då endast kräva ett 

flöde på varma sidan på 2,6 kg/s. Det ger en bättre värmeöverföring pga. de större 

temperaturskillnaderna på varma och kalla sidan. Att värma FW-systemet med lagrad värme har 
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också den fördelen att det kan användas året om. Med hjälp av Alfa Laval valdes en 

motstömsvärmeväxlare med en effekt på 643 kW vid de aktuella flöden och temperaturer. Se bilaga 

2. M6-MFG 
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8. RÖRDIMENSIONER 
Enligt Alvarez (2006) är de rekommenderade strömningshastigheterna för DN80 1,6 m/s och för 

DN150 2,1 m/s. Med m = massflödet och r = rörradien så kan strömningshastigheten c räknas ut 

med formeln nedan, (Alvarez, 2006): 

   
m

    

8.1. Återvärmning 

Med maxflöde m  = 31 l/s och rörradien r=0,0625 m fås en flödeshastighet på v=2,53 m/s och med 

det lägsta flödet m = 13,9 l/s, fås en flödeshastighet på v=1,13m/s. En rördinnerdiameter på 125 

mm passar alltså bäst mellan pump och värmeväxlare. Beräknat i Excel, i bilaga 6 finns utförligare 

kalkyler. 

Rörlängden uppmättes till 40 m från pump till värmeväxlare och samma längd tillbaka till tanken. 

För att beräkna det dynamiska motståndet i rörsystemet behövs ytråheten k, som för förzinkade 

stålrör ligger på 0,13 mm, med rördiametern d, flödeshastigheten c och den kinematiska 

viskositeten υ. Vid den aktuell a temperaturen kan friktionstalet λ avläsas ur diagrammet i bilaga 3, 

med hjälp av reynoldstalet Re, förhållandet k/d, där k är ytråheten på insidan av röret och d är 

rördiametern, och den kinematiska viskositeten v på fluiden, (Alvarez, 2006).  

   
     

 
 

Med hjälp av diagrammet i bilaga 3 tabell 15, bestäms friktionstalet λ till 0,02 per meter rör och 

friktionsmotståndet ΔPfr i röret kan då beräknas med formel, (Alvarez, 2006): 

       
 

 
 
  

 
   

λ är friktionstalet, l är rörlängden, d är rördiametern, c är strömningshastigheten och ρ är densiteten. 

Rörfriktionsmotståndet för 80 m rör DN 125 blir då 16 mvp. Vid kontroll i diagram, bilaga 3, 

framgår även att reynoldstalet för systemet håller sig inom övergångszonen mellan laminär och fullt 

utvecklad turbulens, vid de aktuella rördimensionerna och aktuell strömningshastighet. 

Mellan tank och pump kan rörfriktionen beräknas med samma metod, med rörinnerdiameter 150 

mm blir v 1,75 och friktionstalet λ 0,019. Med 3 m rör blir då friktionsmotståndet i röret 

Δ fr 0,057 mvp vilket får antas är försumligt. 
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Förutom friktionen i röret påverkar även rörkrökar, ventiler och areaminskningar systemtrycket. 

Följande formler används för att beräkna motståndet över de olika engångsmotstånden och återfinns 

i bilaga 3, (Alvarez, 2006):  

      𝜁  
  

 
   

Motståndskoefficienten 𝜻 för en rörkrök 90° avläses ur en kurva med 
  

  
, där    är 

medelbockningsradien och    är den inre rördiametern 

Motståndskoefficient för vridspjällventiler avläses ur en kurva i bilaga 3 med vridförhållandet, 

(Alvarez, 2006): 

 
    

  
 

   är vinkeln mellan vridspjäll och rörsida, φ är vinkel längsgående från centern av röret mot 

vridspjället. 

Motståndskoefficient 𝜻 för en successiv areaminskning avläses med 
  

  
 ur kurva i bilaga 3, där c är 

strömningshastigheten och ρ är densiteten på fluiden, (Alvarez, 2006). 

      𝜁  
  
 

 
   

Motståndskoefficienten för en rörförgrening före och efter värmeväxlare avläses igen ur kurva med 

förhållandet, (Alvarez, 2006): 

 
  

  
 

Tryckförlusten i en successiv areaökning beräknas med, (Alvarez, 2006) : 

       (  
  

  
)
 

 

   är arean i den smalare delen ofch    är arean i den grövre delen efter diffusorn, k-faktorn avläses 

ur figur 21 i bilaga 4 med spetsvinkeln 𝜷°. 

Motståndskoefficienten för en reglerventil som är beroende av ventilens utformning sätts till 4 

eftersom ingen ventil ännu är vald och typisk motståndkoefficient för trevägs-reglereventiler håller 

sig nära 4, (Alvarez, 2006). 
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Det totala tryckfallet i reheatingrörsystemet beräknas med höjden som vätskan ska pumpas där m är 

höjden i meter, ρ är densiteten på vätskan och   är gravitationskraften, (Alvarez, 2006). 

           

När alla förluster i rörsystemet räknas samman, (Alvarez, 2006). 

                                    

Med allt flöde genom kylaren: 

       185,0 kPa eller 19,5 mvp 

Med allt flöde genom reglerventilen: 

       166,5 kPa eller 17,6 mvp 

Med reglerventilen halvöppen: 

       188,3 kPa eller 19,9 mvp 

Ovan nämnda kalkyler hittas i bilaga 4. 

8.2. FW 
Med hjälp av samma formler som i reheatingsystemet beräknas FW-systemets motstånd och med ett 

maxflöde m  = 10 l/s och rörradien r=0,0325 m fås flödeshastigheten v= 3,0 m/s i röret för 

färskvattensystemet och med m =4,5 l/s får vi en flödeshastighet på 1,35 m/s. Rörinnerdiametern 

bör alltså vara minst 65 mm, se bilaga 6. 

För att få en lägre strömningshastighet kan rörinnerdiametern ökas till 80 mm. Den resulterande 

flödeshastigheten vid maxflödet blir då v=1,99 m/s och vid minflöde v=0,9 m/s. Vid det lägre flödet 

blir strömningshastigheten väldigt låg, men eftersom det handlar om kort period i början när 

temperaturen i tanken är hög, så kan det anses acceptabelt. En rördinnerdiameter på 80 mm krävs 

mellan pump och värmeväxlare med rörlängden 64 m. Här har räknats med den längsta rörlängden, 

beroende på konfiguration kan den vara kortare, se bilaga 6. 

Totala tryckfallet i systemet beräknas med samma formler som i reheatingsystemet. 

Med allt flöde genom värmeväxlaren: 

       164,8 kPa eller 17,4 mvp 
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Med allt flöde genom reglerventilen: 

       139,8 kPa eller 14,8 mvp 

Med reglerventilen halvöppen: 

       160,0 kPa eller 16,9 mvp 
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9. PUMPAR 
För att välja rätt pump för ett system behövs systemtrycket, flödet, rördiametern, pumpmedie samt 

temperatur och lyfthöjden från tanken.  

NPSHa beräknas med längden på sugledningen, strömningshastigheten, rördiametern och vätskans 

förångningstryck. Eftersom vätskans förångningstryck är beroende av temperaturen är det en bra ide 

att hålla temperaturen så låg som möjligt. I detta system skall vätskan hålla en hög temperatur och 

försiktighet vid val av pump bör iakttas, (Pumpportalen 2018). Eftersom systemet delvis är utformat 

för att bottentankar ska kunna användas betyder det att Pfh blir -1m om pumpen placeras i 

durkhöjd. Om däremot tank 4 används kan istället pumpen tillåtas ha ett högre NSPHr då pumpen 

placeras under tankens mitt sett i höjdläge och systemet blir inte lika känsligt genom att Pfh blir 

positivt, (Engineering toolbox, u.d.). Genom att öka på rördiametern till 150 mm fås även en lägre 

strömningshastighet och tryckförlusterna minskar med ett högre NSPHa som följd, (Alvarez, 2006). 

                          

För reheatingsystemet blir den totala sughöjden: 

Med 3 m sugledning, DN150, avstängningsventil, 3 rörkrökar och ett inlopp 

      13,3kPa eller 1,4m 

För FW-systemet blir den totala sughöjden: 

Med 3 sugledning, DN100, avstängningsventil, 3 rörkrökar och ett inlopp 

      14,7kPa eller 1,6m 

Det gäller alltså att pumparnas NPSHr är lägre än respektive NPSHa. Några sätt att uppnå en högre 

NPSHa är att sänka pumpen lägre ner till tanktaket eller att minska på temperaturen i pumpmediet. 

Om temperaturen sänks till 85 C° ökar NSPHa med 12,3 kPa eller 1,35 m för alla fallen. 

 Om tank 4S används blir NSPHa högre då nivån i tanken befinner sig över pumpen så att Pfh blir 

positivt. Se bilaga 6 för utförligare kalkyler. 
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10. INSTALLATION REGELVERK OCH UNDERHÅLL 

10.1. Installation 
Installation av det nya systemet kan utföras av personalen ombord. Arbetet bör planeras in så att 

den slutliga installationen och ibruktagningen görs i samband med liggedagar eller vid dockning. 

10.2. Regelverk 
En riskanalys bör göras för de båda systemen. I fallet med FW-systemet är den uppenbara faran 

förorening i dricksvatten från reheatingsystemet ifall att det uppstår sprickor i värmeväxlarnas 

plåtar. I detta arbete har inte tagits ställning till hur klassningssällskapen ställer sig till detta. Om det 

blir aktuellt med installation får rederiet ta ställning till den frågan då systemets utformning är 

bestämd. 

10.3. Underhåll 
Systemet bör vara underhållsfritt så långt som möjligt. Vattenprover bör tas med jämna mellanrum 

för att kontrollera att föroreningar inte uppstår, exempelvis beläggningar och korrosion genom 

förändringar i pH-värde. Rengöring av värmeväxlarna bör även ske med regelbundna intervaller för 

att optimera värmeöverföringen. 
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13. BERÄKNING AV EFFEKT OCH 

BRÄNSLEBESPARING 

13.1. Mätning av ångflöde till alla förbrukare 

Den effekt som krävs för att förse FW och reheating-systemen med värme är i medel 1163 kW med 

1 h uttag vid mättillfället, det motsvarar ett ångflöde på 1680 kg/h med 160 C° vid 6 bars tryck och 

en kondesattemperatur på 75 C°. Se bilaga 6 och sida 7. 

13.2. Produktion från pannor 
Vid mättillfället är medelbränsleflödet till pannorna i hamntid 220 kg/h för panna 1 och 40 kg/h för 

panna 2, se figur 14 nedan. Som framgår av figuren sker den största förbrukningen i hamntid 

morgon och kväll. 

 

Figur 14. Pannornas bränsleförbrukning i bränsleövervakningsprogrammet Blueflow vid mättillfället. Y-axeln anger 

förbrukningen i kg/h och x-axel tiden.  

Ångflödet kan beräknas med formel, (Alvarez, 2006): 

m
 
 

          m
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       är pannans verkningsgrad,    är bränslets värmevärde, m
  

 är bränsleflödet,    är ångans 

entalpi och     är matarvattnets entalpi. 

Det ger en ångproduktion på 4054 kg/h. Då medelförbrukningen i hamntid för de båda systemen var 

1680 kg/h betyder det att ca 42 % av ångproduktionen går till att värma Reheating och FW-

systemen med ett totalt medeleffektbehov på 1162 kW. Detta vid en utetemperatur på -2 C°. 

Om vi tittar på hur utettemperaturen ser ut under ett helt år får vi en bild av antalet dagar som 

reheatingsystemet kräver en hög effekt och när det inte används alls, medans FW-värmningen har 

en ungefärlig förbrukning på 3-5 m/h och endast är beroende av antalet passagerare ombord. 

 I figur 15. nedan framgår att det nya systemet kan användas i perioden december till april, 

motsvarande 150 dagar för reheatingsystemet. Detta är då medeltemperaturen per dygn. Då 

fartygets hamnanlöp sker morgon och kvällstid så är den verkliga temperaturen lägre när den tänkta 

värmningen av reheatingen ska ske. Reheatingsystemet kan då i verkligheten antagligen användas 

under en längre period. Den tomma delen mellan januari och februari är den tid då fartyget var på 

dock och togs därför inte med, då värdena inte var representativa för den rutt som fartyget normalt 

trafikerar. Det kan dock nämnas att det även var en av de kallare perioderna under året. 

 

Figur 15. Medeltemperaturen ute under perioden november till maj då reheatingsystemet har det största effektbehovet, 

totalt 150 dagar.  

Den totala bränslebesparingen borde då bli 100 kg när lagringstanken används som energikälla 

under 1h i hamn. Eftersom värmebehovet varierar i hamntid och vid avgång vartefter fartyget kyls 

ned, fås med 1,5 h uttag en bunkerbesparing på 154 kg. Detta gäller endast vid de specifika 
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mättillfällena men ger en god prognos eftersom medeltemperaturen ute ligger vid 0 till -5 C° under 

de aktuella månaderna systemet används, främst då perioden december till april. FW-systemet 

påverkas inte av utetemperaturen utan är som tidigare nämnts beroende av antalet passagerare. Det 

borde då ge en större förbrukning under sommarmånaderna som är den tid då reheating systemet 

har låg energiförbrukning. Totalt har räknats 350 dagar för FW-systemet och 150 dagar för 

reheating-systemet. 
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14. KOSTNADER 
 

14.1. Värmeväxlare 
Med ett preliminärt prisförslag från Alfa Laval för reheatingvärmaren M10-MFM på 3600 euro med 

en nettovikt på 314 kg. För FW värmaren M6-MFG är priset 4250 euro med en vikt på 153 kg. Den 

totala kostnaden för värmarna blir då 7850 euro utan moms. Med en leveranstid på 4-6 veckor. 

14.2. Pumpar 
Regleringen av pumparna kan ske genom att med frekvensomformare reglerar varvtalet för att 

ändra flödet på pumparna eller med reglerventiler som leder förbi en del av flödet till 

värmeväxlarna. Färdigt frekvensstyrda pumpar finns att köpa, alternativt kan frekvensomformare 

installeras i ett senare skede. Det senare alternativet ger större valmöjligheter med avseende på 

reservdelar och service. 

Nere har sammanställts förslag och kostnad på 4 olika pumpar. Det är svårt att hitta pumpar med en 

så hög sughöjd som krävs för att använda de 2 bottentankarna och som ändå kan leverera det flöde 

som krävs. Alla pumpar nere är frekvensstyrda. 

14.2.1. För återvärmning 

Pumparna har valts ut baserat på systemets två driftpunkter, 15.5 till 31 l/s. NPSHa är 1,4 m för 

systemet om pumpen placeras i durkhöjd och 2,4 om pumpen placeras i höjd med tanktaket. 

14.2.1.1 Pump 1 

KSB ETB 125. Har ett högsta NPSHr på 1,5 m med en uppfodringshöjd från 35 till 65 mvp. 

Effektförbrukningen på axeln är 12,6 till 16.4 kW med en bästa verkningsgrad för pumpen i detta 

system på 72 %. Pumpens vikt är 390 kg och priset är 13640 euro. 

14.2.1.2. Pump 2 

KSB Multitec A 125. Har ett högsta NPSHr på 1,2 m med en uppfordringshöjd på 35 till 65 mvp. 

Effektförbrukningen på axeln är 12,6 till 16,4 kW med en bästa verkningsgrad för pumpen i detta 

system på 82 %. Pumpens vikt är 919 kg och priset är 19050 euro. 

14.2.2. För FW-systemet 

Pumparna har valts ut baserat på systemets två driftpunkter, 4,5 till 14 l/s. Systemet har en 

uppfordringshöjd på 1,5 m om pumpen placeras i durkhöjd och 2,6 m om pumpen placeras i höjd 

med tanktaket. 
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14.2.2.1. Pump 1 

KSB Movitec VF. Har ett högsta NPSHr på 1,9 m med en uppfordringshöjd på 20 till 65 mvp. 

Effektförbrukningen på axeln är 2,7 till 5,8 kW med en bästa verkningsgrad för pumpen i system på 

70 %. Pumpens vikt är 194 kg och priset är 5310 euro. 

14.2.2.2. Pump 2 

KSB Multitec A 65. Har ett högsta NPSHr på 1,4 m med en uppfordringshöjd på 20 till 65 mvp. 

Effektförbrukningen på axeln är 2.6 till 5.9 kW med en bästa verkningsgrad för pumpen i detta 

system på 74 %. Pumpens vikt är 343 kg och priset är 7550 euro. 

I bilaga 5. hittas pumpkurvor och pumpdata. 

Ombord finns även en sjövattenpump till kondensatkylningen som inte används längre. Om den 

pumpen kan användas till ett av systemen förkortas återbetalningstiden betydligt. Pumpen levererar 

55,5 l/s och kan då ge det flöde som behövs för endera system. En nackdel är att pumpens lyfthöjd 

är endast 20 mvp och systemtrycket var som högst 19,5 mvp. För att den pumpen ska kunna 

användas bör alltså lagringstanken vara tank 4S, då den ger en positiv sughöjd på 2,7 m om pumpen 

placeras i durkhöjd. Det betyder då att den lyfthöjd som krävs av pumpen minskar med nästan 5 

mvp. 

14.3. Rör 
Totalt runt 6000 euro med 80 m 139x4,5 och 64 m 188x4. En del småbitar tillkommer + alla krökar, 

ventiler och flänsar. Totalt vikt för allt är 1690 kg. 

Beräknad längd för reheatingsystemet blir 80 m (139x4 mm) mellan pump→kylare→lagringstank 

samt 3 m (150x4 mm) mellan tank→pump.  otal vikt och pris 1110 kg med ett pris på 2950 euro 

för svartstålsrör.  

För FW-systemet blir den beräknade längden 65 m (88,9x4 mm) mellan 

pump→värmeväxlare→lagringstank och 3 m (114,3x4 mm) mellan lagringstank→pump. Den 

totala vikten och pris blir då 580 kg samt 1150 euro. 

Priset innehåller inte rabatter och baserar sig på prisuppgifter från Flygfyrens Stållager. 

14.4. Isolering av bottentankar 
Om bottentankar ska användas behöver de isoleras eftersom en tank har stora ytor mot botten som 

avleder värme. Företaget Northern Tank Company har en patenterad metod för att isolera 

bunkertankar där insidan av tankarna isoleras med värmebehandlade träskivor. Den stora fördelen 

med en den sortens isolering är att köldbryggor undviks samt att även bottentankar kan isoleras till 
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en väldigt låg värmeövergångsfaktor, ner till 0,05 W/mK. En nackdel är att volymen i tanken 

minskar men då isoleringen består av två lager på 42 mm vardera är det ändå en liten volymförlust. 

Kostnaden för att isolera en tank uppskattades till 100 euro/m2 enligt uppgifter från företaget, den 

uppskattade totala kostnaden för att isolera 2 bottentankar blir då 29000 euro, med en area på 145 

m² per tank som ska isoleras, enligt T.Sommardal (personlig kommunikation, 22 maj 2018). 
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15. BUNKERBESPARING 
Med ett bunkerpris på 456 euro/ton och en årsbesparing på 37,2 ton bunker resulterar i 16982 euros 

minskad bunkerkostnad om systemet används en timme i hamn. Med 1,5h körning blir motsvarande 

57,6 ton bunker och 26247 euro. Detta då FW-systemet används 350 dagar/år, räknat med en 

medelförbrukning på 3 m³/h och Reheatingsystemet 150 dagar/år. 

Bunkerförbrukningen beräknas med formel, (Alvarez, 2006): 

 B  
åm          

    
 

B är bränsleflödet, åm  är ångflödet,   är ångans entalpi,     är matarvattnets entalpi, η är 

pannverkningsgraden och    är bränslets specifika värmevärde. 

I tabell 8 visas den samlade bränslebesparingen om båda systemen används i 1 timme endast i 

hamntid och 1,5 timme för hamntid och avgång. Beräknades i Excel, utförligare beräkning finns i 

bilaga 6. 

Tabell 8. Den årliga bunkerbesparingen för 2 olika alternativ.  

 

 

Ångflöde/1h Br.förbrukning Bunker/år Euro/år 

    FW 289,4 kg 17,9 kg 12,5 ton 5708 euro Med en timmes uttag 

Reheating 1333,4 kg 82,4 kg 24,7 ton 11273 euro Endast hamntid 

 Totalt 1622,8 kg 100,3 kg 37,2 ton 16982 euro 

   

            

            

 

Ångflöde/1,5h Br.förbrukning Bunker/år Euro/år 

    FW 456,3 kg 28,2 kg 19,7 ton 9001 euro Med 1,5 timmes uttag 

Reheating 2039,9 kg 126,1 kg 37,8 ton 17247 euro Hamntid + avgång 

 Totalt 2496,2 kg 154,3 kg 57,6 ton 26247 euro 

    
 

Eftersom systemet används på kvällen och morgon då utetemperaturen är lägre så kan 

reheatingsystemet eventuellt användas under en längre period beroende på utetempertauren höst och 

vår. Den effekt som behövs för att värma inomhusluften minskar ändå betydligt när 

sommarmånaderna närmar sig, så att bunkerbesparingen blir väldigt varierande. Perioden första maj 

till sista oktober tas därför inte med i detta arbete.  
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16. ÅTERBETALNINGSTID 
Eventuellt kan systemen även köras längre då pumparna kan ge ett högre flöde än vad som beskrivs 

i detta arbete. Men då bör tas i beaktande hur sughöjden och systemtrycket påverkas. Eftersom 

temperaturen i den pumpade vätskan sjunker med 10 °C efter 1 timme så betyder det också att 

vätskans förångningstryck sjunker, därmed minskar risken för kavitation betydligt som beskrivs på 

sida 31. I tabell 9 visas de samlade kostnaderna för de olika komponenterna, deras vikt och 

pumparnas sughöjd. 

Tabell 9. Den samlade kostnaderna för de olika komponenterna som behövs i de olika alternativen. 

Pumpar 

Pris 

euro Vikt kg Sughöjd mvp 

KSB ETB 125 13640 390 1,20 

KSB Multitec A 

125 19050 919 1,50 

KSB Movitec VF 5310 194 1,90 

KSB Multitec a 

65 7550 343 1,40 

    Tankisolering 

   1 tank 29000 

  2 tankar 14500 

  

    Rör 

   Reheating 2950 1110 

 FW 1150 580 

 

    Värmeväxlare 

   Reheating 3600 314 

 FW 4250 153 

  

16.1. Alternativ 1 

Om tank 4-S används så ger den en del fördelar, så som att risken för kavitation i pumparna minskar 

betydligt, då tanken befinner sig till största del ovanför pumparna och ger därmed en positiv 

sughöjd. Från sida 17 och 18 framgår att en tankens volym på 84 m³ räcker gott och väl till för att 

värma båda systemen i hamntid med ett acceptabelt flöde på pumparna. I tabell 10 visas den 

samlade kostnaden för alternativ 1. Beräknades i Excel, utförligare kalkyler finns i bilaga 6. 

 

 



45 
 

Tabell 10. Den samlade kostnaden för alternativ 1. 

 

Pris euro Vikt kg Sughöjd mvp 

Pump Reheating 13640 390 1,20 

Pump FW 5310 194 1,90 

Rör Reheating 2950 1110 

 Rör FW 1150 580 

 Isolering     

 Värmeväxlare RE 3600 314 

 Värmeväxlare FW 4250 153 

 Totalt 26650 2588 

  

Med pumparna KSB ETB 125 och KSB Movitec VF blir den totala kostnaden 26650 euro. Med en 

timmes körning betyder det att återbetalningstiden på detta system blir 1,5 år. 

Eventuellt kan systemen även köras längre då pumparna kan ge ett högre flöde än vad som beskrivs 

i detta arbete. Men då bör tas i beaktande hur sughöjden och systemtrycket påverkas. Eftersom 

temperaturen i den pumpade vätskan sjunker med 10 °C efter 1 timme så betyder det också att 

vätskans förångningstryck sjunker, därmed minskar risken för kavitation betydligt som beskrivs på 

sida 31. Återbetalningstiden blir då 1 år med 1,5 h körning i hamn + avgång.  

Eftersom den största begränsningen vid val av pump är sughöjden och valet av pumpar i detta 

arbete är baserat på det, så kan eventuellt andra pumpar väljas med en högre sughöjd och ett 

förmånligare pris i fallet med tank 4-S. 

Den massa som tillkommer på fartyget blir då ca 2600 kg plus den mängd massa som finns i tanken, 

ca 82 ton.  

16.2. Alternativ 2 
Med 2 bottentankar fås också den största volymen för att lagra den energi som produceras under 

resa. Den största kostnaden för detta system är isoleringen av bottentankarna som förlänger 

återbetalningstiden betydligt, detta system torde då lämpa sig bäst för en rutt som inte har så korta 

hamntider. I tabell 11 visas den samlade kostnaden för alternativ 2,1. Beräknades i Excel, 

utförligare kalkyler finns i bilaga 6. 
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Tabell 11. Den samlade kostnaden för alternativ 2,1. 

 

2 Bottentankar Med pumpar i durkhöjd 

 

Pris euro Vikt kg Sughöjd mvp 

Pump Reheating 13640 390 1,20 

Pump FW 7550 343 1,40 

Rör Reheating 2950 1110 

 Rör FW 1150 580 

 Isolering 29000   

 Värmeväxlare RE 3600 314 

 Värmeväxlare FW 4250 153 

 Totalt 62140 2890 

 Med pumparna i durkhöjd blir systemet väldigt känsligt för kavitation vid start innan temperaturen i 

tanken sjunker. De pumpar som här har valts är KSB ETB 125 och KSB Multitec A 65. Det ger en 

lite högre kostnad än om pumparna placeras i höjd med tanktaket, då pumpen med den lägre 

sughöjden kan användas för färskvattensystemet. I tabell 12 visas den samlade kostnaden för 

alternativ 2,2. Beräknades i Excel, utförligare kalkyler finns i bilaga 6. 

Tabell 12. Den samlade kostnaden för alternativ 2,2 

 

2 

Bottentankar Med pumpar i höjd med tanktak 

 

Pris euro Vikt kg Sughöjd mvp 

Pump Reheating 13640 390 1,20 

Pump FW 5310 194 1,90 

Rör Reheating 2950 1110 

 Rör FW 1150 580 

 Isolering 29000   

 Värmeväxlare RE 3600 314 

 Värmeväxlare FW 4250 153 

 Totalt 59900 2741 

 . 

De pumpar som använts i detta system är KSB ETB 125 och KSB Movitec VF som har en lite lägre 

sughöjd än den andra färskvattenpumpen. 

Återbetalningstiden blir då 2,4 år med pumparna i durkhöjd och 2,3 år med pumparna i höjd med 

tanktaket. 

Viktökningen på fartyget blir 2,9 ton eller 2,8 ton och den mängd som finns i bottentankarna ca 110 

ton om isoleringens areaminskning på tanken tas i beaktning. 
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16.3. Alternativ 3 

Från sida 17 och 18 framgår att med endast en bottentank kan de båda systemen inte värmas under 

en tillräckligt lång tid utan att flödet genom värmeväxlaren blir orimligt stort. Efter 1 timme har 

temperaturen i tanken blivit så pass låg att flödet genom systemet överstiger det flöde som har 

tillåtits i detta arbete. Men som redan beskrivits på sida 29 kan en viss flödesökning tillåtas med 

avseende på systemtryck och sughöjd. För reheatingsystemet blir flödet så stort efter en timme att 

det inte bör tillåtas öka ytterligare. Alternativet är då att låsa flödet och endast använda den nya 

värmeväxlaren som förvärmare och låta ångvärmaren ta över vartefter temperaturen i 

lagringstanken sjunker. På grund av att det blir stor osäkerhet i kalkylerna har här endast räknats för 

en timmes förbrukning. I tabell 13 visas den samlade kostnaden för alternativ 3,1. Beräknades i 

Excel, utförligare kalkyler finns i bilaga 6. 

Tabell 13. Den samlade kostnaden för alternativ 3,1. 

 

1 Bottentank Med pumpar i durkhöjd 

 

Pris euro Vikt kg Sughöjd mvp 

Pump Reheating 13640 390 1,20 

Pump FW 7550 343 1,40 

Rör Reheating 2950 1110 

 Rör FW 1150 580 

 Isolering 14500 

  Värmeväxlare RE 3600 314 

 Värmeväxlare FW 4250 153 

 Totalt 43390 2737 

 I fallet med pumparna i durkhöjd har KSB ETB 125 och KSB Multitec A 65 använts i 

beräkningarna pga. dess lägre sughöjd, till ett lite högre pris. Den beräknade kostanden blir då 

43390 euro som ger en återbetalningstid på 2,6 år. I tabell 14 visas den samlade kostnaden för 

alternativ 3,2. Beräknades i Excel, utförligare kalkyler finns i bilaga 6. 

Tabell 14. Den samlade kostnaden för alternativ 3,2. 

 

1 Bottentank Med pumpar i höjd med tanktak 

 

Pris euro Vikt kg Sughöjd mvp 

Pump Reheating 13640 390 1,20 

Pump FW 5310 194 1,90 

Rör Reheating 2950 1110 

 Rör FW 1150 580 

 Isolering 14500   

 Värmeväxlare RE 3600 314 

 Värmeväxlare FW 4250 153 

 Totalt 41150 2588 
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Om pumparna placeras i höjd med tanktaket kan KSB ETB 125 och KSB Movitec VF användas till 

en aning lägre pris på 41150 euro. Återbetalningstiden blir då 2,4 års återbetalningstid. 

Viktökningen på fartyget blir 2,7 ton eller 2,6 ton och den mängd som finns i bottentankarna ca 55 

ton om isoleringens areaminskning på tanken tas i beaktning. 
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17. SLUTSATS 
Det bästa alternativet med avseende på återbetalningstid blir att använda tank 4S som lagringstank. 

Fördelar med det systemet är att kostnaden för tankisoleringen undviks då den redan är isolerad, 

som annars är ett bra alternativ för energibesparing men passar sig bättre för större tankar och vid 

längre stopp på ångproduktionen från avgaspannorna. En annan fördel är att andra pumpar kan 

användas för att cirkulera värmningsvattnet och det blir överlag ett mindre installationsarbete. 

Tanken har också en bra volym med avseende på hur lång tid värmningen ska ske i förhållande till 

hur mycket massan för fartyget ökar. 

De nackdelar som framkommit är att tank 4-S har använts vid längre resor och dess placering en bit 

till styrbord om centerlinjen gör att det påverkar fartygets slagsida. Lastningen av bildäck påverkas 

speciellt under sommartid när det är många personbilar som ska ombord. Det går ändå att 

kompensera med att använda motsvarande tank på babords sida för att lagra bränsle. En annan 

nackdel med hela systemet i sig är att fartyget går djupare i vattnet med mera massa och en viss 

ökning av bränsleförbrukningen sker då. 

Nedan följer några förslag på nya undersökningar som kan göras för att minska på bränsle och 

energiförbrukningen. 

 Undersöka om huvudmaskinernas värmning i hamntid kan värmas med det system som 

behandlas i detta arbete, alternativt ett nytt system. 

 Frekvensomvandlare på maskinrumsfläktarna. Förutom bränslebesparing så underlättar det 

även driften. 

 Bildäcksvärmning. En av de största förbrukarna vintertid är värmningen av bildäck under 

lastning och lossning. 

 Fläktsystemet utformning och dess styrsystem.  

 Avgaspannor på hjälpmotorerna. Eftersom 2 hjälpmotorer går i hamntid under stor del av 

året kan installation av avgaspannor ge en stor bunkerbesparing. Torde vara ett enklare 

alternativ än ovanstående arbete förutsatt att effekten räcker till.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Värmeväxlare återvärmning. 

 

Ritning 1. Förslag på reheatingvärmare, (personlig kommunikation, 9 maj 2018. Alfa Laval). 
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Bilaga 2. FW-värmeväxlare 

 

Ritning 2. Förslag på FW-värmare, (personlig kommunikation, 9 maj 2018. Alfa Laval). 
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Bilaga 3. Rörfriktionskoefficient 
Tabell 15. Rörfriktionskoefficient som funktion av Reynoldstalet Re och förhållandet ytråhet/rördiameter, k/d, (Alvarez, 

2006). 
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Bilaga 4. Rörfriktionskurvor 

 

Figur 16. Beskriver hur motståndskoefficienten 𝜁 bestäms för rörböjar, med medelbockningsradien    och den inre 

diametern   . (Alvarez, 2006). 
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Figur 17. Beskriver hur motståndskoefficienten 𝜁 bestäms för T-stycken, med förhållandet 
   

   ⁄  eller 
   

   ⁄ . (Alvarez, 

2006). 
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Figur 18. Beskriver hur motståndskoefficienten 𝜁 bestäms för T-stycken, med förhållandet 
   

   ⁄ . (Alvarez, 2006). 
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Figur 19. Beskriver hur motståndskoefficienten 𝜁 bestäms för T-stycken, med förhållandet 
   

   ⁄  . (Alvarez, 2006). 
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Figur 20. Beskrivs hur motståndskoefficienten 𝜁 bestäms för vridspjällventiler, med vridförhållandet 
    

  
, där    är 

vinkeln mellan vridspjäll och rörsida, φ är vinkel längsgående från centern av röret mot vridspjället. (Alvarez, 2006). 
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Figur 21. Beskriver hur faktorn k bestäms för en diffusor, med förhållandet 
   

   
⁄  med spetsvinkeln 𝛽, tryckförlusten 

beräknas med           
  

  
  . (Alvarez, 2006). 
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Bilaga 5. Pumpkurvor 

 

Figur 22. Pumpkurva Multitec A 125, (personlig kommunikation, 18 maj 2018. Pumphuset Sverige). 
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Figur 23. Pumpkurva ETB 125, (personlig kommunikation, 18 maj 2018. Pumphuset Sverige). 
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Figur 24. Pumpkurva Movitec VF 40, (personlig kommunikation, 18 maj 2018. Pumphuset Sverige). 
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Figur 25. Pumpkurva Multitec A 65, (personlig kommunikation, 18 maj 2018. Pumphuset Sverige).  
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Bilaga 6. Excel-kalkyler 

Nere följer de kalkyler som jag har använt i programmet Excel för att göra de större beräkningarna. 

Bilaga 6.1. Hjälppannornas bränsleförbrukning och ångproduktion i hamntid vid 

mättillfället. 

I tabell 16 visas ångproduktionen och energiflödet från hjälppannorna vid mättillfället. Med 

verkningsgraden η, bränslets värmevärde   , bränslets massflöde m
  

, ångans entalpi    och 

matarvattnets entalpi     kan ångflödet m
 
 beräknas, (Alvarez, 2006). 

m
 
 

     m
  

      
 

Effekten P beräknas med, (Alvarez, 2006): 

  
m
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Tabell 16. Pannornas ångproduktion. 

Hjälppannor 

      

Topproduktion 1 panna 5000 kg/h 

Vid full last, 8 bar, 363kg/h HFO, 

enligt panndata. 

        Panna 1 i drift 

      Medelförbrukning i hamn 220 kg/h 

   

   

0,0611111 kg/s 

   Ångtryck 

  

6,5 bar 650 kpa 

 Ångtemp 

  

165 C 

   Verkningsgrad 

 

84 % 0,84 

  Ånga entalpi 

 

2763,56 kJ/kg 

   Mava entalpi 

 

546,5 kJ/kg 

   

        Panna 2 hjälper till 

      Medelförbrukning i hamn 40 kg/h 

   

   

0,0111111 kg/s 

   Ångtryck 

  

6,5 bar 650 kpa 

 Ångtemp 

  

165 C 

   Verkningsgrad 

 

84 % 0,84 

  Ång entalpi 

 

2763,56 kJ/kg 

   Mava entalpi 

 

546,5 kJ/kg 

   

        Hi 

  

11,872546 kWh/kg Värmevärde bränsle 

   

42707 kJ/kg 

    

 

       Ångflöde panna 1 

 

0,9888287 kg/s 

   

   

3559,7835 kg/h 

   

        Ångflöde panna 2 

 

0,179787 kg/s 

   

   

647,23336 kg/h 

   

        Tot ångproduktion 

 

4207,0169 kg/h 2590,891 kW 
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Bilaga 6.2. Avgaspannornas produktion vid mättillfället. 

I tabell 17 visas det beräknade energiflödet från avgaspannorna vid mättillfället. 

Värmeflödet från avgaspannorna Q
 
 beräknas med matarvattenflödet m

  
, ångans entalpi    och 

matarvattnets entalpi    , (Alvarez, 2006): 

Q
 
             

Effekten P beräknas med, (Alvarez, 2006). 

  
Q

 

    
 

Tabell 17. Energiflöde från avgaspannorna. 

Avgaspannor full last 85%MCR   

   Topproduktion/panna 2000 kg/h 

   Högsta tryck 

 

8 bar 

   Arbetstryck 

 

6,5 bar 

   Ångtemp 

 

ca 165 C 

   Entalpi 

  

2763,56 kJ/kg 

   Matarvattenflöde uppmätt, medel 3 m3/h 

   Matarvattentemp 

 

140 C 

   Mava entalpi 

 

589,15 kJ/kg 

   

        Matarvattenpump % 

 

Flöde 

 

Effekt 

 

Värmeflöde kJ/h 

 75 % 3 m3/h 1812,008 kW 6523230 

 100 % 5 m3/h 3020,014 kW 10872050 
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Bilaga 6.3. Val av tank/ tankvärmning. 

Beräkning av mängden energi som kan lagras i en tank samt hur länge den kan användas och hur 

lång uppvärmningstid den har med de energikällor som finns att tillgå. I tabell 18 visas hur lång tid 

det tar att värma tankarna om en extra avgaspanna används. 

Energin som krävs för att värma tanken     beräknas med massan   , specifika värmekapaciteten 

  , utgångstemperstur    och sluttemperatur   , (Alvarez, 2006). 

                  

Energimängd som måste tillföras med ånga för att värma tanken    beräknas med massflödet för 

ånga m
 
, ångans entalpi    och kondensatets entalpi   , (Alvarez, 2006). 

   m
 
          

Tiden t beräknas med: 
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Tabell 18. Den tid det tar att värma tankarna med en extra avgaspanna i drift. 

Tank 5S 

  

Tank 5S+5P 

  

Tank 4 

  Volym 64,7 m3 Volym 64,7 m3 Volym 82,1 m3 

90 % 58,23 m3 90 % 58,23 m3 90 % 73,89 

 

         cp vatten 4,185 kJ/kgK Densitet 1 dm3/kg 

   cp glykol 2,4 kJ/kgK Densitet 1,113 dm3/kg 

   Blandat 30% 3,6495 kJ/kgK Densitet 1,0339 dm3/kg 

   Blandat 10% 4,0065 kj/kgK 

 

1,0113 dm3/kg 

   

         Med temperatursänkning max 20 C 

  

Med temperatursänkning max 15 C 

T1 90 C 

  

T1 90 C 

 T2 70 C 

  

T2 75 C 

 

          

 

Isolerad bottentank 

       51,7902336 m3 90 % vol 

      

        

 

1 bottentank 2 bottentankar tank 4 

  20 Cº 4873851,0 9747702,0 6184593,0 kJ vatten 

15 Cº 3655388,3 7310776,5 4638444,8 kJ 

 

      

 

1 bottentank 2 bottentankar tank 4 

  20 Cº 4250207,7 8500415,4 5393231,1 kJ glykol 

15 Cº 3187655,8 6375311,6 4044923,3 kJ 

  

Tid att värma tankar med 1 avgaspanna extra 

   

       Entalpi 

 

2763,56 kJ/kg vid 165 C 6,5bar 

 

  

589,15 kJ/kg vid 140C 

  Ångbildningsv. 

 

2174,41 kj/kg 

   Med ångproduktion 2000 kg/h 

    

       Qånga1 4348820 kJ/h 1208,006 kW 

  

       

      

       20 C 1 BT 

 

2 BT 

 

T4 

 tid 1,1 h 2,2 h 1,4 h 

 

67,2 min 134,5 min 85,3 min 

ca 1h 

 

2h 

 

1h20min 
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Bilaga 6.4. Energiförbrukning i hamntid 

Den beräknade energiförbrukningen i hamntid baserat på massflödet genom reheatingvärmaren och 

massflödet till färskvattensystemets varma sida. I tabell 19 visas de båda systemens effektbehov i 

hamntid.  

Värmeflödet Q  som behövs för att värma systemen under hamntid beräknas med massflödet m , 

specifika värmekapaciteten Cp, intemperaturen på kalla sidan på värmeväxlaren    och 

uttemperaturen på det uppvärmda vattnet   , (Alvarez, 2006). 

 Q  m             

Effekten P beräknas med, (Alvarez, 2006): 

  
Q

    
 

Massflödet ånga m beräknas med, (Alvarez, 2006): 

m
 
 

Q

       
 

   är ångans entalpi och    är kondensatets entalpi.  



70 
 

Tabell 19. De båda systemens effektbehov i hamntid. 

 

6 bar 

 

entalpi 

 Temp in 160 C 2758,18 kJ/kg 

Temp ut 75  C 313,971 kJ/kg 

  

diff 2444,209 kJ/kg 

 

Hamn 1h 

    FW 707286 kJ/h 196 kW 

Reheating 3259162 kJ/h 905 kW 

     FW 289 kg/h 

  Reheating 1333 kg/h 1623 kg/h 

     Ankomst+hamn 1,5h 

   FW 1115198 kJ/h 310 kW 

Reheating 4986047 kJ/h 1385 kW 

     FW 456 kg/h 

  Reheating 2040 kg/h 2496 kg/h 

 

Massflöde 

  

5,2 4,15 m3/h 

  

 

Åbo Sto 

Åbo a+h 

1,5h 

Sto a+h 

1,5h 

Tot 

hamnar 

1 Dygn ankomst+hamn+avgång 

ca 4h 

FW 806282 608290 1240434 989962 1414572 2230396 kJ 

        Reheating 3646328 3318569 4916398 4506698 6964897 10709553 kJ 

Massflöde 

  

120 110 m3 

   

   

Reheating 

   

       Hamntid 1h 

   

Ankomst + hamntid 1,5h   

 Åbo 1013 kW 

 

Åbo 1366 kW 

Stockholm 922 kW 

 

Stockholm 1252 kW 

medel 967 kW 

 

medel 1309 kW 

       

   

FW-värmning 

   

       Hamntid 1h 

   

Ankomst + hamntid 1,5h   

 Åbo 224 kW 

 

Åbo 345 kW 

Stockholm 169 kW 

 

Stockholm 275 kW 

medel 196 kW 

 

medel 310 kW 
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Bilaga 6.5. Procent kvar i lagringstanken efter hamnuppehåll. 

Den beräknade energin kvar i tankarna efter hamnuppehållet, röda rutor är de alternativ som inte 

räcker till med den förbrukning som fanns vid mättillfället. Först för enbart vatten i tabell 20 till 22 

och sedan för en 30 % glykolblandning i tabell 23 till 25. 

För att beräkna den energin som finns kvar efter hamntid    används startmängden i tanken   , 

energibehovet för reheatingsystemet    och energibehovet för färskvattensystemet    , (Alvarez, 

2006). 

               

Tabell 20. Tillgänglig energi i tankarna före hamntid. Värdena tas från sida 16 i bilagedelen. 

Tillgängligt 20C 15C 

 1 bottentank 4873851 3655388 kJ 

2 bottentankar 9747702 7310777 kJ 

tank 4 6184593 4638445 kJ 
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Tabell 21. Energi kvar i tankarna efter hamntid med endast vatten i tankarna. 

Med 1h uttag 

  

1 BT 2 BT T4 

 20 C efter Åbo   421240 5295091 1731982 kJ 

  efter Sto   946993 5820844 2257735 kJ 

       15 C efter Åbo   -797222 2858166 185834 kJ 

  efter Sto   -271470 3383918 711586 kJ 

       Med 1,5h 

uttag 

      20 C efter Åbo   -1282981 3590870 27761 kJ 

  efter Sto   -622809 4251042 687933 kJ 

       15 C efter Åbo   -2501444 1153945 -1518387 kJ 

  efter Sto   -1841272 1814117 -858215 kJ 

     

  

       

      Tabell 22. Procent kvar i tankar efter hamntid med endast vatten i tankarna. 

Med 1h uttag 

  

1 BT 2 BT T4 

 20 C efter Åbo   9 54 28 % 

  efter Sto   10 60 37 % 

       15 C efter Åbo   -22 39 4 % 

  efter Sto   -7 46 15 % 

       Med 1,5h uttag 

      20 C efter Åbo   -26 37 0 % 

  efter Sto   -13 44 11 % 

       15 C efter Åbo   -68 16 -33 % 

  efter Sto   -50 25 -19 % 
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Tabell 23. Energi i tankarna före hamntid med vatten/glykolblandning. Värdena tas från sida 18 i bilagedelen.  

Tillgängligt 20C 15C 

 1 bottentank 4250208 3187656 kJ 

2 bottentankar 8500415 6375312 kJ 

Tank 4 5393231 4044923 kJ 

 

Tabell 24. Energi kvar i tankarna efter hamntid, med vatten/glykolblandning. 

Med 1h uttag 

 

1 BT 2 BT T4 

 20 C efter Åbo   -202403 4375565 940621 kJ 

  efter Sto   323349 4573557 1466373 kJ 

       15 C efter Åbo   -1264955 1922701 -407687 kJ 

  efter Sto   -739203 2448453 118065 kJ 

       Med 1,5h uttag 

     20 C efter Åbo   -1906624 2343584 -763601 kJ 

  efter Sto   -1246452 3003756 -103429 kJ 

       15 C efter Åbo   -2559476 218480 -2111909 kJ 

  efter Sto   -2309004 878652 -1451736 kJ 

       

Tabell 25. Procent kvar i tankarna efter hamntid, med vatten/glykolblandning. 

Procent kvar efter hamn 

    Med 1h uttag 

 

1 BT 2 BT T4 

 20 C efter Åbo   -6 69 23 % 

  efter Sto   5 72 36 % 

       15 C efter Åbo   -40 30 -10 % 

  efter Sto   -23 38 3 % 

       Med 1,5h uttag 

     20 C efter Åbo   -60 37 -19 % 

  efter Sto   -39 47 -3 % 

       15 C efter Åbo   -80 3 -52 % 

  efter Sto   -72 14 -36 % 
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Bilaga 6.6. Bunkerbesparing. 

Här redogörs i tabell 26 den beräknade bunkerbesparingen på årsbasis om de 2 systemen används 1 

timme och för 1,5 timmes användning. 

Energiflödet under den hamntid Q
 
 beräknas med energin i ångan som används under samma tid 

  , ångans entalpi    och matarvattnets entalpi    , (Alvarez, 2006). 

Q
 
             

Bränsleflödet m
  

 under hamntid beräknas med den mängd ånga som använts   , ångans entalpi 

  , matarvattnets entalpi    , verkningsgraden på pannan η och bränslets värmevärde   , (Alvarez, 

2006).  

m
  

    
      

    
 

Tabell 26. Den årliga besparingen för de 1 timme och 1.5 timmes användning. 

Qångflöde i hamntid 9327208,8 kJ/h 

      Ångbildningsvärme 2074 kJ/kgK 6,6 bars tryck 

   

         

 

Reheating FW 

      Månader 5 

       Antal dagar 150 350 

      

         Bunker pris 456 euro/ton 

      

         Med en timmes uttag 

        Endast hamntid 

        

         

 

Ångflöde/1h 

 

Br.förbrukning Bunker/år euro/år 

 FW 289,4 kg 17,9 kg 12,5 ton 5708 euro 

Reheating 1333,4 kg 82,4 kg 24,7 ton 11273 euro 

Totalt 1622,8 kg 100,3 kg 37,2 ton 16982 euro 

         Med 1,5 timmes uttag 

        Hamntid + avgång 

        

         

 

Ångflöde/1,5h Br.förbrukning Bunker/år euro/år 

 FW 456,3 kg 28,2 kg 19,7 ton 9001 euro 

Reheating 2039,9 kg 126,1 kg 37,8 ton 17247 euro 

Totalt 2496,2 kg 154,3 kg 57,6 ton 26247 euro 
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Bilaga 6.7. Värmebalans motströmsvärmeväxlare. 

Det beräknade massflödet som krävs för att överföra den tillräcklig energi vid de olika 

temperaturerna i systemet. De valda förslagen på värmeväxlare från Alfa Laval i bilaga 1 och 2 är 

gjord med deras beräkningar. Jag har dock valt att här inkludera mina egna beräkningar på det flöde 

som krävs, eftersom de ligger som bas för de olika krav som ställs på värmeväxlarna. Även val av 

pumpar är baserat på dessa. 

I beräkningarna nedan syns endast startvärden då ett lågt flöde krävs och med ett antaget värde på 

verkningsgraden som är 90 %. 

Effekten P beräknas med värmeöverföringsytan A, värmegenomgångskoefficienten k och den 

logaritmiska medeltemperatursdifferensen   , (Alvarez, 2006). 

         

Logaritmiska medeltemperaturdifferansen beräknas med temperaturskillnad 1,    och 

temperaturskillnad 2,     som är skillnaden mellan in och utvatten på varma respektive kalla sidan 

på värmeväxlaren, (Alvarez, 2006). 

   
        

          
 

  m             

  m             

 
m  

 

          
 

 

m är massflödet, Cp är specifika värmekapaciteten på mediet som cirkulerar genom värmeväxlaren, 

   och    är temperaturen före och efter värmeväxlaren,    och   är mediets entalpi före och efter 

värmeväxlaren. I tabell 27 och 28 Visas det beräknade flödet som krävs för att överföra tillräcklig 

mängd värme till de båda systemen genom värmeväxlaren.  
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Värmebalans motströmsvärmeväxlare 

Tabell 27. Värmebalans för FW-systemet värmväxlare med flödesberäkning. 

Villkor FW 

      tv1 90 C° 

    tv2 70 C° 

    tk1 8 C° 

    tk2 65 C° 

    ϑ’ 25 C° 

    ϑ’’ 62 C° 

    

 

Vatten 

 

30% vatten glykol 10 % 

  Värmekapacitet 4,185 kJ/kgK 3,6495 kJ/kgK 4,0065 kJ/kgK 

n 90 % 

   

 

mk 5 ton/h 

    P 1311998 kJ/h 364,4438 kW 

  mv 15,7 ton/h 16,4 ton/h 

  

 

15675,0 kg/h 16373,4 kg/h 

  

 

4,4 kg/s 4,5 kg/s 

  

 

2612,5 kg/10min 2728,894 kg/10min 

  Tabell 28. Värmebalans för reheatingvärmeväxlare med flödesberäkning. 

Villkor Reheating 

 

 

  tv1 90 C° 

    tv2 70 C° 

    tk1 49 C° 

    tk2 65 C° 

    ϑ’ 25 C° 

    ϑ’’ 21 C° 

    

 

Vatten 

 

30% vatten glykol 10 % 

 Värmekapacitet 4,185 kJ/kgK 3,6495 kJ/kgK 4,0065 kJ/kgK 

       mk 65 ton/h 

    P 4175028 kJ/h 1159,73 kW 

  mv 49,9 ton/h 52,1 ton/h 

  

 

49880,9 kg/h 52103,2 kg/h 

  

 

13,9 kg/s 14,5 kg/s 

  

 

8313,477 kg/10min 8683,864 kg/10min 
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Tabell 29. Det totala massflödet för de båda systemen under 10 min. 

1 2 

  10926,0 12554,0 kg 10 min 

 

I tabell 30 Visas den massa som finns i tankarna, där bt står för bottentank (en tank och 2 tankar) 

och T4 står för bunkertank nr.4. 

Tabell 30. Tankarnas volym. 

 

1bt 2bt T4 

 Massa i tank 58 116 74 Ton 

 

För att beräkna hur temperaturförändringen ser ut i tanken i hamntid används formel, (Alvarez, 2006): 

   
               

     
 

   är temperaturen efter 10 min i tanken,    är tankens massa,    är den cirkulerade massan genom 

värmeväxlaren på 10 min,    är temperaturen på det returnerade vattnet till tanken från systemet 

och    är utgångstemperaturen i tanken. 

För att beräkna hur flödesändringen på de båda systemen ser ut när temperaturen ändras i 

lagringstanken används formel, (Alvarez, 2006): 

m
 
 

    

          
 

m
 
 är massflödet genom pumpen,      är totala effekten som som de båda systemens värmeväxlare 

kräver, Cp den specifika värmekapaciteten och    är temperaturen i tanken och    är temperaturen 

på det återvändande vattnet till tanken(Alvarez, 2006). Tabell 31 visar hur temperaturkurvan ser ut i 

tankarna under en viss tid med endast vatten och tabell 32 beskriver hur temperaturkurvan ser ut i 

tankarna med vatten/glykolblandning.  
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Tabell 31. Temperaturen i tankarna när systemen används. 

 

Temperaturkurva i tank på tid Temperaturkurva i tank på tid 

 

min Vatten 1 bottentank 

 

Min Vatten 2 bottentankar 

 

min Vatten tank 4 

 

0 90,0 70,0 C 

 

0,0 90,0 70,0 C 

 

0,0 90,0 70 C 

 

10 86,8 

   

10,0 88,3 

   

10,0 87,4 

  

 

20 84,2 

   

20,0 86,7 

   

20,0 85,2 

  

 

30 81,9 

   

30,0 85,3 

   

30,0 83,2 

  

 

40 80,1 

   

40,0 84,0 

   

40,0 81,5 

  

 

50 78,5 

   

50,0 82,8 

   

50,0 80,0 

  

 

60 77,1 

   

60,0 81,7 

   

60,0 78,7 

  

 

70 76,0 

   

70,0 80,7 

   

70,0 77,6 

  

 

80 75,1 

   

80,0 79,8 

   

80,0 76,6 

  

 

90 74,3 

   

90,0 78,9 

   

90,0 75,8 

   

 

Figur 26. Temperaturkurvan i tankarna när systemet används, endast vatten i tankarna. 
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Tabell 32. Temperaturen i tankarna när systemen används, vatten/glykolblandning. 

Temperaturkurva i tank på tid Temperaturkurva i tank på tid Temperaturkurva i tank på tid 

 

min 

30% blandat 1 

bottentank min 

30% blandat 2 

bottentankar min 

30% blandat  

tank 4 

 

0 90,0 70,0 C 

 

0,0 90,0 70,0 C 

 

0,0 90,0 70 C 

 

10 86,5 

   

10,0 88,1 

   

10,0 87,1 

  

 

20 83,5 

   

20,0 86,3 

   

20,0 84,6 

  

 

30 81,1 

   

30,0 84,7 

   

30,0 82,5 

  

 

40 79,2 

   

40,0 83,3 

   

40,0 80,7 

  

 

50 77,5 

   

50,0 82,0 

   

50,0 79,1 

  

 

60 76,2 

   

60,0 80,8 

   

60,0 77,8 

  

 

70 75,1 

   

70,0 79,8 

   

70,0 76,7 

  

 

80 74,2 

   

80,0 78,8 

   

80,0 75,7 

  

 

90 73,5 

   

90,0 78,0 

   

90,0 74,9 

   

 

Figur 27. Temperaturen i tankarna när systemen används. 
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Nere följer de flöden som krävs för att överföra samma mängd värme till de olika systemen. 

Beräknade för alternativet med endast vatten i tanken, då beslutet togs att det var det enda relevanta 

alternativet. Tabell 33 beskriver flödesändringen för FW-systemet när temperaturen i tankarna 

sjunker. Tabell 34 beskriver flödesändringen för reheatingsystemet när temperaturen i tankarna 

sjunker. 

Tabell 33. Flödesändringen över tid för FW-systemet när temperaturen sjunker i tanken. 

P 1311997,5 kJ/h 

Flöde 4,4 kg/s 

 

2612,5 kg/10 min 

cp 4,185 kJ/kgK 

 

Flödesändring över tid 

      min 

        0 4,4 kg/s 0 4,4 kg/s 0 4,4 kg/s 

10 5,2 kg/s 10 4,8 kg/s 10 5,0 kg/s 

20 6,1 kg/s 20 5,2 kg/s 20 5,7 kg/s 

30 7,3 kg/s 30 5,7 kg/s 30 6,6 kg/s 

40 8,7 kg/s 40 6,2 kg/s 40 7,6 kg/s 

50 10,3 kg/s 50 6,8 kg/s 50 8,7 kg/s 

60 12,2 kg/s 60 7,5 kg/s 60 10,0 kg/s 

70 14,5 kg/s 70 8,2 kg/s 70 11,4 kg/s 

80 17,2 kg/s 80 8,9 kg/s 80 13,1 kg/s 

90 20,5 kg/s 90 9,8 kg/s 90 15,1 kg/s 

 

73,7 ton/h 

 

35,1 ton/h 

 

54,2 ton/h 

 

 

Figur 28. Flödesändringen över tid i FW-systemet. 
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Tabell 34. Flödesändringen över tid för reheatingsystemet när temperaturen sjunker i tanken. 

P 4175028 kJ/h 

Flöde 13,9 kg/s 

 

8313,5 kg/10 min 

cp 4,185 kJ/kgK 

 

Flödesändring över tid 

      min 

        0 13,9 kg/s 0 13,9 kg/s 0 13,9 kg/s 

10 16,5 kg/s 10 15,2 kg/s 10 15,9 kg/s 

20 19,5 kg/s 20 16,6 kg/s 20 18,3 kg/s 

30 23,2 kg/s 30 18,1 kg/s 30 21,0 kg/s 

40 27,6 kg/s 40 19,8 kg/s 40 24,1 kg/s 

50 32,7 kg/s 50 21,7 kg/s 50 27,6 kg/s 

60 38,9 kg/s 60 23,7 kg/s 60 31,7 kg/s 

70 46,2 kg/s 70 26,0 kg/s 70 36,4 kg/s 

80 54,8 kg/s 80 28,4 kg/s 80 41,8 kg/s 

90 65,1 kg/s 90 31,1 kg/s 90 47,9 kg/s 

 

234,5 ton/h 

 

111,8 ton/h 

 

172,6 ton/h 

 

 

Figur 29. Flödesändringen över tid i reheatingsystemet. 
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Bilaga 6.8. Rördimensioner. 

Beräkning av hur grova rör som behövs för att transportera den begärda mängden vätska. Med en 

passningsberäkning kan de rätta rördimensionerna bestämmas så att flödeshastigheten håller sig 

inom tillåtna parametrar. 

  
m

    
 

Flödeshastigheten v beräknas med massflödet genom röret m och radien r. 

Tabell 35 och 36 visar vad flödeshastigheten i rören blir vid olika rördiameter och om de är inom de 

tillåtna parametrarna. 

Tabell 35. Flödeshastigheten i rör för FW-systemet. 

 

FW 

  Flöde 4,4 kg/s Minsta 

 

15,8 ton/h 

 

    v 3 m/s 

 DN 100 mm 

 r 0,05 m 

 v 0,56 m/s nej 

    

    v 3 m/s 

 DN 80 mm 

 r 0,04 m 

 v 0,88 m/s ok 

 

 FW 

  Flöde 10,0 kg/s Största 

 

36,0 ton/h 

 

    v 3 m/s 

 DN 100 mm 

 r 0,05 m 

 v 1,27 m/s ok 

    

    v 3 m/s 

 DN 80 mm 

 r 0,04 m 

 v 1,99 m/s ok 
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Tabell 36. Flödeshastigheten i rör för reheatingsystemet. 

  
Reheating 

 

14,0 kg/s Minsta  

 

50,4 ton/h 

 

    v 3 m/s 

 DN 100 mm 

 r 0,05 m 

 v 1,78 m/s ok 

    

    v 3 m/s 

 DN 125 mm ok 

r 0,0625 m 

 v 1,14 m/s 

  

  

Reheating 

 

31,0 kg/s Största 

 

111,6 ton/h 

 

    v 3 m/s 

 DN 100 mm 

 r 0,05 m 

 v 3,95 m/s ok 

    

    v 3 m/s 

 DN 125 mm ok 

r 0,0625 m 

 v 2,53 m/s 
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Bilaga 6.9. Systemtryck. 

Systemtrycket bestäms av alla de samlade engångsmotstånden i rör, krökar, ventiler o.s.v. 

Systemtrycket bestämmer hur stor uppfodringshöjd som krävs av pumpen för att överkomma det 

mottryck som uppstår i rörsystemet, (Alvarez, 2006). 

Tryckförlusten för engångsmotstånd beräknas med formel, (Alvarez, 2006): 

   𝜁  
  

 
   

Trycksförlusten    för engångsmotstånd beräknas med tryckförlustkoefficienten 𝜁, 

strömningshastigheten v, och densiteten  . Antal meter rör mellan pump→värmeväxlare→tank, har 

beräknats till 64 m för färskvattensystemet och 80 m för reheatingsystemet.  

Tryckförlusten som uppstår som följd av friktion mot rörets insida beräknas med formel, (Alvarez, 

2006): 

        
 

 
 
  

 
  

Tryckförlusten i rör       beräknas med rörfriktionskoefficienten λ, densiteten  , rörradien r, och 

strömningshastigheten v. 

För att omvandla kPa till mvp används formeln nedan, (Pumpportalen. 2018): 

    
   

   
 

    är totaltrycksförlusten, ρ är densiteten och   är gravitationskonstanten. 

I bilaga 4 hittas de formler som används för att beräkna de olika engångsmotsåndens    med faktorn 

k. 
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Bilaga 6.9.1. Färskvattensystemet. 

Här finns de samlade tryckförlusterna för FW-systemet. Tabell 37 visar hur stor lyfthöjd som krävs 

av pumpen för att överkomma friktionen i rörsystemet med allt flöde genom värmeväxlaren. Tabell 

38 visar hur stort systemtrycket är med allt flöde genom reglerventilen. Tabell 39 visar hur stort 

systemtrycket är med halva flödet genom värmeväxlaren och resten genom reglerventilen. 

Tabell 37. Tryckförluster för FW-systemet med allt genom flöde genom värmeväxlaren. 

   

  FW 

         

  

pump→värmeväxlare→tank, allt genom värmeväxlare 64,00 m 

Antal DN80 0,04 m c 1,99 m/s densitet 0,97 m3/ton 9,81 m/s2 

4,00 ventil 0,20 

 

ventil 0,38 kpa 1,53 kpa 0,16 m 

 16,00 krök 0,40 

 

krök 0,76 kpa 12,22 kpa 1,29 m 

 80,00 rör 0,02 

 

rör 64,16 kpa 64,16 kpa 6,78 m 

 1,00 t stycke ut 0,20 max 

 

0,38 

 

0,38 

 

0,04 

  1,00 t stycke in 0,20 

  

0,38 

 

0,38 

 

0,04 

  0,00 reglerventil 4,00 max 

 

7,64 

 

0,00 

 

0,00 

  1,00 inlopp 0,95 

 

inlopp 1,81 kpa 1,81 kpa 0,19 m 

 1,00 utlopp 1,00 

 

utlopp 1,91 kpa 1,91 kpa 0,20 m 

 1,00 diffusor 0,05 

 

diffusor 0,10 kpa 0,10 kpa 0,01 m 

 1,00 minskning 0,07 

 

minskning 0,13 kpa 0,13 kpa 0,01 m 

 

 

värmeväxlare 

    

44,26 kpa 4,68 m 

 

 

lyfthöjd 

     

37,87 kpa 4,00 m 

 

       

164,76 kpa 17,40 m 

 
            

Tabell 38. Tryckförluster för FW-systemet med allt genom flöde genom reglerventil.  

   

pump→värmeväxlare→tank. allt genom ventil 

 

64,00 m 

Antal DN80 0,04 m c 1,99 m/s densitet 0,97 m3/ton 9,81 m/s2 

4,00 ventil 0,20 

 

ventil 0,38 kpa 1,53 kpa 0,16 m 

 16,00 krök 0,40 

 

krök 0,76 kpa 12,22 kpa 1,29 m 

 80,00 rör 0,02 

 

rör 64,16 kpa 64,16 kpa 6,78 m 

 1,00 t stycke ut 3,00 max 

 

5,73 

 

5,73 

 

0,61 

  1,00 t stycke in 3,50 max 

 

6,68 

 

6,68 

 

0,71 

  1,00 reglerventil 4,00 max 

 

7,64 

 

7,64 

 

0,81 

  1,00 inlopp 0,95 

 

inlopp 1,81 kpa 1,81 kpa 0,19 m 

 1,00 utlopp 1,00 

 

utlopp 1,91 kpa 1,91 kpa 0,20 m 

 1,00 diffusor 0,05 

 

diffusor 0,10 kpa 0,10 kpa 0,01 m 

 1,00 minskning 0,07 

 

minskning 0,13 kpa 0,13 kpa 0,01 m 

 

 

värmeväxlare 

     

kpa 0,00 m 

 

 

lyfthöjd 

     

37,87 kpa 4,00 m 

 

       

139,79 kpa 14,77 m 
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Tabell 39. Tryckförluster för FW-systemet med halva flödet genom värmeväxlaren och halva genom reglerventilen.  

   

pump→värmeväxlare→tank, 50/50 ventil och värmeväxlare 64,00 m 

Antal DN80 0,04 m c 1,99 m/s densitet 0,97 m3/ton 9,81 m/s2 

4,00 ventil 0,20 

 

ventil 0,38 kpa 1,53 kpa 0,16 m 

 16,00 krök 0,40 

 

krök 0,76 kpa 12,22 kpa 1,29 m 

 80,00 rör 0,02 

 

rör 64,16 kpa 64,16 kpa 6,78 m 

 1,00 t stycke ut 4,50 max 

 

8,59 

 

8,59 

 

0,91 

  1,00 t stycke in 3,00 max 

 

5,73 

 

5,73 

 

0,61 

  0,50 reglerventil 4,00 max 

 

7,64 

 

3,82 

 

0,40 

  1,00 inlopp 0,95 

 

inlopp 1,81 kpa 1,81 kpa 0,19 m 

 1,00 utlopp 1,00 

 

utlopp 1,91 kpa 1,91 kpa 0,20 m 

 1,00 diffusor 0,05 

 

diffusor 0,10 kpa 0,10 kpa 0,01 m 

 1,00 minskning 0,07 

 

minskning 0,13 kpa 0,13 kpa 0,01 m 

 

 

värmeväxlare 

    

22,13 kpa 2,34 m 

 

 

lyfthöjd 

     

37,87 kpa 4,00 m 

 

       

160,01 kpa 16,90 m 
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Bilaga 6.19.2. Återvärmning. 

Här finns de samlade tryckförlusterna för reheatingsystemet. Tabell 40 visar hur stor lyfthöjd som 

krävs av pumpen för att överkomma friktionen i rörsystemet med allt flöde genom värmeväxlaren. 

Tabell 41 Visar hur stort systemtrycket är med allt flöde genom reglerventilen. Tabell 42 visar hur 

stort systemtrycket är med halva flödet genom värmeväxlaren och resten genom reglerventilen. 

Tabell 40. Tryckförluster för reheatingsystemet med allt flöde genom värmeväxlaren. 

    

Reheating 

       

   

pump→värmeväxlare→ tank, allt genom värmeväxlare 80,00 m 

Antal DN125 0,13 m c 2,53 m/s densitet 0,97 m3/ton 9,81 m/s2 

4,00 ventil 0,20 

 

ventil 0,62 kpa 2,46 kpa 0,26 m 

 16,00 krök 0,40 

 

krök 1,23 kpa 19,71 kpa 2,08 m 

 80,00 rör 0,02 

 

rör 39,41 kpa 39,41 kpa 4,16 m 

 1,00 t stycke ut 0,20 max 

 

0,62 kpa 0,62 kpa 0,07 m 

 1,00 t stycke in 0,20 

  

0,62 kpa 0,62 kpa 0,07 m 

 0,00 reglerventil 4,00 max 

 

12,32 kpa 0,00 kpa 0,00 m 

 1,00 inlopp 0,95 

 

inlopp 2,92 kpa 2,92 kpa 0,31 m 

 1,00 utlopp 1,00 

 

utlopp 3,08 kpa 3,08 kpa 0,33 m 

 1,00 diffusor 0,05 

 

diffusor 0,15 kpa 0,15 kpa 0,02 m 

 1,00 minskning 0,07 

 

minskning 0,22 kpa 0,22 kpa 0,02 m 

 

 

värmeväxlare 

    

49,58 kpa 5,24 m 

 

 

lyfthöjd 

     

66,27 kpa 7,00 m 

 

       

185,03 kpa 19,55 m 

             

Tabell 41. Tryckförluster för reheatingsystemet med allt flöde genom reglerventilen. 

   

pump→värmeväxlare→tank, allt genom ventil 

 

80,00 m 

Antal DN125 0,13 m c 2,53 m/s densitet 0,97 m3/ton 9,81 m/s2 

4,00 ventil 0,20 

 

ventil 0,62 kpa 2,46 kpa 0,26 m 

 16,00 krök 0,40 

 

krök 1,23 kpa 19,71 kpa 2,08 m 

 80,00 rör 0,02 

 

rör 39,41 kpa 39,41 kpa 4,16 m 

 1,00 t stycke ut 3,00 max 

 

9,24 

 

9,24 

 

0,98 

  1,00 t stycke in 3,50 max 

 

10,78 

 

10,78 

 

1,14 

  1,00 reglerventil 4,00 max 

 

12,32 

 

12,32 

 

1,30 

  1,00 inlopp 0,95 

 

inlopp 2,92 kpa 2,92 kpa 0,31 m 

 1,00 utlopp 1,00 

 

utlopp 3,08 kpa 3,08 kpa 0,33 m 

 1,00 diffusor 0,05 

 

diffusor 0,15 kpa 0,15 kpa 0,02 m 

 1,00 minskning 0,07 

 

minskning 0,22 kpa 0,22 kpa 0,02 m 

 

 

värmeväxlare 

     

kpa 0,00 m 

 

 

lyfthöjd 

     

66,27 kpa 7,00 m 

 

       

166,55 kpa 17,59 m 
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Tabell 42. Tryckförluster för reheatingsystemet med hälften av flödet genom värmeväxlaren och resten genom 

reglerventilen. 

 Antal DN125 0,13 m c 2,53 m/s densitet 0,97 m3/ton 9,81 m/s2 

4,00 ventil 0,20 

 

ventil 0,62 kpa 2,46 kpa 0,26 m 

 16,00 krök 0,40 

 

krök 1,23 kpa 19,71 kpa 2,08 m 

 80,00 rör 0,02 

 

rör 39,41 kpa 39,41 kpa 4,16 m 

 1,00 t stycke ut 4,50 max 

 

13,86 

 

13,86 

 

1,46 

  1,00 t stycke in 3,00 max 

 

9,24 

 

9,24 

 

0,98 

  0,50 reglerventil 4,00 max 

 

12,32 

 

6,16 

 

0,65 

  1,00 inlopp 0,95 

 

inlopp 2,92 kpa 2,92 kpa 0,31 m 

 1,00 utlopp 1,00 

 

utlopp 3,08 kpa 3,08 kpa 0,33 m 

 1,00 diffusor 0,05 

 

diffusor 0,15 kpa 0,15 kpa 0,02 m 

 1,00 minskning 0,07 

 

minskning 0,22 kpa 0,22 kpa 0,02 m 

 

 

värmeväxlare 

    

24,79 kpa 2,62 m 

 

 

lyfthöjd 

     

66,27 kpa 7,00 m 

 

       

188,26 kpa 19,89 m 
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Bilaga 6.10. Pumpar. 

Beräkning av den sughöjd som krävs av pumparna för att undvika kavitation. Det bör påpekas igen 

att beräkningen endast gäller om alternativet för bottentankarna används. Om däremot tank 4 

används ökar trycket på sugsidan betydligt och risken för kavitation minskar därmed för dessa 

pumpar. Då kan eventuellt billigare pumpar användas här och utbudet ökar betydligt. Utöver 

kriteriet för sughöjden bör de även klara av att leverera det flöde som krävs vid start och stopp av 

systemet, alltså vid ankomst och avgång från hamn. De bör även ha en sådan uppfodringshöjd som 

klarar av det aktuella systemtrycket, (Alvarez, 2006). I tabell 43 visas det tryck som verkar på FW-

pumpens sugsida med en temperatur i lagringstanken på 90 C°. I tabell 44 visas det tryck som 

verkar på reheatingsystemet med en temperatur i lagrinstanken på 90 C°. 

För att beräkna NPSHa adderas alla engångsmotstånd ihop med atmosfärstrycket, säkehetsfaktorn 

och vätskans förångningstryck, (Alvarez, 2006). 

                          

NPSHa är det tryck som verkar på pumpens sugsida,      är atmosfärstrycket,     är 

tryckförlusten i rörsystemet,    är säkerhetsfaktorn och     är vätskans förångningstryck. 

Tabell 43. Tryck som verkar på pumpens sugsida för FW-systemet. 

FW 17,9 ton/h min 

 

 

10 l/s 

  

     2 ventil 0,2 0,312879815 kpa 

3 krök 0,3 0,703979584 kpa 

1 inlopp 0,65 0,5084297 kpa 

     Patm 101,325 kPa 

  L 3 m 

  d 0,1 m 

  r 0,05 

   c 1,27 m/s 

  pfr 2,041541 kpa 

  ph 9,46665 kpa 

  ps 5 kpa 

  pvp 70,117 kPa 

  ρ 0,965 m3/ton 

  k 0,022 

   NPSHa 14,7 kPa 1,6 m 
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Tabell 44. Tryck som verkar på pumpens sugsida för reheatingsystemet. 

Reheating 112,0 ton/h max 

 

 

31 l/s 

  

     2 ventil 0,2 0,593931 kpa 

3 krök 0,3 1,336344 kpa 

1 inlopp 0,65 0,965138 kpa 

     Patm 101,325 kPa 

  L 3 m 

  d 0,15 m 

  r 0,075 

   c 1,75 m/s 

  pfr 3,459647 kpa 

  ph 9,46665 kpa 

  ps 5 kpa 

  pvp 70,117 kPa 

  ρ 0,965 m3/ton 

  k 0,019 

   NPSHa 13,3 kPa 1,4 m 
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Bilaga 7. Schematisk ritning 

 


