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Abstract 

Skanska expressed a wish to investigate if it is possible to reduce the lost of 

energy that occurs during production of asphalt. Exhaust gas contents a lot of 

energy. The issue has arisen at responsible for the production. The knowledge 

about exhaust gas and the distribution of energy has been limited, although 

energy has been discussed over the years. Skanska has as objective to become a 

green company and therefore energy saving is of great importance, both for the 

environment and the economic. I focused on investigate the energy of the 

exhaust gas and how the energy is divided in the exhaust gas. The purpose was 

to create basic data for decisions-making for energy recovery.  

 

The efforts resulted in a programme in order to calculate the distribution of 

energy in the exhaust gas and provide Skanska with some proposal for energy-

saving. The report includes two concepts for preheating of the gas mixture.  
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Sammanfattning 

Skanska asfalt och betong önskade veta om det är möjligt att tillvarata värmen som 

följer med rökgaserna vid asfaltstillverkning. Frågeställningen har uppkommit hos 

ansvariga för produktionen. Kunskapen om rökgasens energiinnehåll har varit 

begränsad, men insikten och spekulationer om dess energiinnehåll har i många år 

diskuterats. Då Skanska har som mål att bli det ledande gröna projekt- och 

byggbolaget ligger det i deras intresse att spara energi, likväl miljö och ekonomi. 

 

Fokus i arbetet har varit att bestämma rökgasens energiinnehåll och hur energin är 

fördelad i rökgasen. På så sätt kunna välja rätt metod för att återvinna rökgasenergin 

till att förvärma förbränningsluften och spara energi.    

 

Resultatet är ett program för att beräkna rökgasens energiinnehåll och förslag till 

metod för att spara energi vid asfaltsverket i Forserum. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

Examensarbetet utförs i samarbete med Ingmar Andersson, maskinchef och Ola 

Larsson, projektingenjör för Skanska asfalt och betong, region syd. Skanska är ett 

internationellt ledande företag inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster. 

Uppdraget är att återvinna energin som följer med rökgaserna vid asfaltstillverkning. 

Målsättningen med uppdraget är att tillvarata energin i rökgaserna och återföra dem 

till processen och på så sätt energieffektivisera.  

 

1.1 Företagsbeskrivning 

Skanska är ett ledande, internationellt företag inom projektutveckling och 

byggrelaterade tjänster. Skanskas historia börjar 1887 när aktiebolaget Skånska 

Cementgjuteriet bildades och började tillverka betongprodukter. Skanska är listat på 

OMX Nordiska Börs och huvudkontoret ligger i Solna utanför Stockholm. Idag är det 

cirka 60 000 anställda i utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika, 

vilket gör Skanska till ett av världens största byggföretag. 
 

Skanskas svenska affärsverksamhet är en av Skanskas utvalda hemmamarknader. Här 

utvecklar, bygger och underhålls den fysiska miljön för människor att bo, resa och 

arbeta i, men också skolor, sjukhus, vägar, industrier, kommersiella lokaler och broar. 

Enligt Skanska byggs välfärd varje dag och allt som görs kan du se och ta på. 

Skanskas övergripande mål är att skapa värde för kunder och aktieägare. Hållbara 

lösningar och strävan efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö 

och etik. Projekten är kärnan i koncernens verksamhet och värdet skapas i väl 
genomförda och lönsamma projekt.  

Miljöarbetet utförs tillsammans med samarbetspartners. Tillsammans med kunder gör 

Skanska nya lösningar som bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling.  

Utgångspunkten för Skanska är att ett bra miljöarbete även ska var socialt och 

ekonomiskt hållbart. Målet är att kunder som vill ha grönt byggande ska känna att det 

är naturligt att välja Skanska som partner. Förutsättning för framgång i miljöarbetet är 

miljömedvetna medarbetare. Skanska utbildar därför kontinuerligt sina medarbetare 

och uppmuntrar till att vidta miljöåtgärder. Skanska anser sig själva vara en attraktiv 

arbetsgivare med säkra rutiner, arbetssätt och goda förutsättningar för alla 

medarbetare. (www.skanska.se) 

 

 

  

 

http://www.skanska.se/
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2 Bakgrund 

I dagens samhälle står energi högt upp på dagordningen. Att spara, återvinna och 

effektivisera är en utmaning som prioriterats allt mer av samhälle och företag under 

senare år. Skanska är ett av de företag som producerar råmaterial till vägar och gator 

för infrastrukturen. Framställningen av asfalt är mycket energikrävande.  

I produktionen förbrukas el och olja. Enligt Dagens Industris råvarubörs har 

råvarupriset på olja stigit med närmare 600 % sedan år 1999. Då kostade ett fat 20 

dollar och före den ekonomiska krisen hösten 2008 låg oljepriset på 130 dollar per fat. 

Prisutvecklingen på asfalt har på så vis följt efter.  

 

Det mest energikrävande i tillverkningsprocessen av asfalt är torkning av 

stenmaterialet som då värms upp till 180°C. Uppvärmningen sker i en torktrumma. 

Detta för att stenen ska bli torr och för att blandningen med bindemedlet bitumen ska 

fungera. I trummans ena ände sitter en brännare som drivs av olja. När gruset torkas 

och värms upp bildas rökgaser. Idag går rökgaserna rakt ut i atmosfären efter att de 

först renats i ett rökgasfilter.  

För att värma ett ton stenmaterial förbrukas i genomsnitt sex liter olja enligt Skanska. 

Under 2008 värmde verket i Forserum, beläget tre mil sydöst om Jönköping, i snitt 

160 ton sten i timmen vilket motsvarar en förbrukning av 960 liter olja i timmen. Med 

731 driftstimmar blir det 701m3 olja. Det motsvarar 350 stycken normaluppvärmda 

villor per år. År 2008 hade Skanska 30 stycken verk igång runt om i norden där asfalt 
producerades till beläggningsarbeten. (Enligt Peter Hugosson, Skanska Forserum).  

Inga mätningar på hur mycket energi som följer med rökgaserna har tidigare gjorts 

mer ingående. Energiförbrukning under drift varierar beroende på stenmaterialets 

temperatur och fuktighet har observerats. Examensarbetets målsättningar är att 

undersöka hur mycket energi som rökgaserna innehåller, ge förslag på hur energin kan 

tillvaratas samt föras tillbaka i processen. Detta för att åstadkomma besparingar både 

för miljön och ekonomin vilket i sin tur leder till större avkastning och ett 

konkurrenskraftigare pris. Skanska har beslutat sig för att bli det ledande gröna 

projektet och byggbolaget med tydlig miljöprofil. Att ta till vara på rökgasernas energi 

är ett led i detta arbete. Av de tre största aktörerna på marknaden; Skanska, NCC 
Roads och PEAB är det ingen som återvinner energin i rökgaserna.  

 

2.1 Syfte och mål 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka möjligheterna till att energieffektivisera torkningsprocessen av 

stenmaterial vid asfalteringstillverkning. Arbetet ska undersöka rökgasernas 

energiinnehåll i syfte att se hur energin som finns där ska kunna tas upp och 

återanvändas i processen. Skanskas syfte är att spara energi och på så sätt bli 

miljövänligare. 
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Mål 

Målet är att undersöka hur mycket energi som rökgaserna innehåller. När energin i 

rökgasen är fastställd, undersöka vilken metod som effektivast kan ta upp energin och 

återföra den till processen. Visa med beräkningar hur mycket energi som kan återföras 

till processen med hjälp av vald metod. Beräkna den totala energivinsten samt 

uppskatta kostnaden för genomförandet. Skissa/visualisera översiktligt hur konceptet 

skulle kunna se ut i verkligheten.   

 

Kravspecifikation från Skanska Asfalt: 

Primära processens krav: Att få bort vattnet från stenarna. Att höja stenarnas 

temperatur till 180 °C. Rökgastemperaturen ska överstiga daggpunkten före 

rökgasfiltret. 

 

Mål Skanska:  

 

 Förslag, ritningar på hur man ska gå tillväga med rökgasernas energi. 

 

2.2 Avgränsningar 

 

För att projektet inte ska bli för omfattande och överskrida tidmässigt mer än 

10 poäng så har följande prioriteringar gjorts.  

Arbetet kommer inte att omfatta:  

 Hur mycket fukt stenarna (ballasten) bär med sig in i processen. 

 På vilket sätt luftfuktigheten i omgivningen påverkar processen.  

 Byggnad av prototyp.  

 Rökgasfiltret i processen.  

 Analys av Daggpunkten i processen.  

  

2.3 Disposition 

 

Under teoretisk bakgrund har de ingående delarna i processen brutits ner för att ge bättre 

förståelse för problemet.    
Under genomförande delen beskrivs vilka idéer och hjälpmedel som har genererats och 

skapats under arbetets gång. Även konceptförslag finns med under denna rubrik 

Resultat är en teoretisk bild av rökgasernas energiinnehåll. Förslag på hur energin förs 
tillbaka i processen är ett förslag med verket i Forserum som referens. 

Slutsats och diskussion beskriver hur arbetet har fortgått samt vilka hinder som har 

uppstått under arbetets gång. 

 

 



Teoretisk bakgrund 

 

8 

3 Teoretisk bakgrund 

 

3.1 Asfaltstillverkning 

För att tillverka asfalt behövs stenmaterial av olika storlekar. Först sprängs 

stenmaterial loss från en grustäkt. Stenmaterialet transporteras från täkten till 

gruskrossen som krossar stenen i olika storlekar (fraktioner). Krossen sorterar (siktar) 

de olika storlekarna i fack därefter används en transportör (transportband) som lägger 

stenen på hög på området. När de olika stenstorlekarna är krossade går det att tillverka 
asfalt.  

En hjullastare fyller på de olika stenfraktionerna i fickor. Varje asfaltsmassa har sin 

egen speciella sammansättning av fraktioner. Fickorna kan öppnas i botten så 

fraktionen faller ner på ett transportband som även väger materialet. Transportbandet 

leder in till en sju meter lång och två och en halv meter i diameter stor torktrumma. I 

torktrummans bortre ände sitter en oljebrännare. Trumman lutar något så att stenen 

sakta kommer närmre brännaren. Genomloppstiden är ca fyra minuter för stenen. På 

insidan av trumman sitter klaffar som lyfter upp materialet så att det blir en grusridå 

mot brännaren. Stenmaterialet torkas på detta sätt från fukt och värms upp. Efter 

torktrumman siktas den torkade stenmassan igen. Detta för att den slagits sönder i 

trumman när den kastats runt. Efter detta moment blandas den siktade massan med 

bindemedlet bitumen och utfyllnadsmaterialet filler. Därefter transporterar en vagn, en 

så kallad ”hund”, den färdiga massan till en isolerad ficka där en lastbil kör under och 

hämtar massan för vidare transport till beläggningsplatsen. Filler är ett stoft som 

uppkommer när stenmaterialet nöts sönder i torktrumman vars storlek inte är större än 

0,063mm. Filler följer med rökgaserna ut ur trumman till ett elektrostatiskt filter där 

stoftet fastnar. Filtret tömmer sig automatiskt under drift och filler tas om hand för att 
användas vid blandningen av asfaltsmassan. (Se bilaga 1) 

3.1.1 Processens mål 

Processens mål är att värma stenmaterialet som ingår i asfalt till 180°C. Detta är ett 

krav för att bindemedlet bitumen ska vidhäfta på stenen och bli till en homogen 

asfaltsmassa. Stenmaterialet innehåller oftast någon andel vatten, då stenen förvaras 

utomhus. Andelen vatten förbrukar energi som går åt för att även värma bort vattnet 
som stenen bär med sig in i trumman.  

Den energi som går åt att värma ett kilo granit en grad är dess värmekapacitivitet. 

Granit har en specifik värmekapacitet på 0,80 kJ/kg °C. Vatten har en specifik 

värmekapacitet på 4,18kj/kg °C fram till 100°C. När vatten ska övergå till 

vattenånga krävs en väsentligt högre energimängd. Vattens ångbildningsentalpi är 

2260kJ/kg. Det är den energi som går åt för att förånga ett kg vatten. Vatten/fukt i 

processen är mycket negativt då det går åt mycket energi som inte bringar någon nytta 
tillbaka i något avseende. 
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3.1.2 Teoretisk problematik 

Vatten skapar också ett annat problem i processen. När stenen kastas runt i trumman 

bildas ett stoft, filler. Filler följer med rökgaserna och fastnar i ett rökgasfilter. Filler 
tas om hand och tillsätts senare i processen som utfyllnads material. 

Filler från trumman går samma väg som vattenångan. Temperaturen på rökgasen är av 

största betydelse och måste vara så hög att rökgaserna bär med sig vattenångan förbi 

filtret utan att kondensera. Om kondensation, även kallat ”daggpunkt”, inträffar 

kommer filtret att sättas igen med en sörja bestående av filler och vatten. Detta är 

oönskat (se rubrik daggpunkt). Då kondensation inte uppstår passerar vattenångan 

tillsammans med rökgaserna från förbränningen genom filtret ut till atmosfären. Den 

energi som gått åt att värma bort vattnet följer med vattenångan ut till atmosfären. Det 

är denna energi och rökgasernas energi som arbetet syftar till att få klarhet i och 
återvinna. 

 

3.2 Energiinnehåll olja 

 
Ett bränsle är ett ämne som har kemiskt bunden energi i sådan form att den enkelt kan 

överföras till värme genom förbränning. Den brännbara substansen består i huvudsak av 

kol och väte eller föreningar av dessa ämnen. Kvalitetsmässigt indelas eldningsolja i olika 
klasser. Där eldningsolja 1 är dyrast och mest tunnflytande. (Dahlvig, 1975) 

3.2.1 Värmevärde 

Med ett bränsles värmevärde menas den värmemängd, som per kg frigörs vid fullständig 

förbränning. (Dahlvig, 1975) 

3.2.2 Förbränningslära 

Vid en förbränningsprocess med tillgång till luft är rökgaser och värme den utgående 

produkten ur systemet. Ett bränsles värmevärde bestäms genom förbränning i en s.k. 

bombkalorimeter, varvid man erhåller det kalorimetriska värmevärdet. Det högre 

värmevärdet Hs, (HHV - higher heating value) anger hur mycket energi som kan 

frigöras som värme vid förbränning av ett bränsle under förutsättning att vattenånga 

kondenseras. Eftersom detta bestäms vid rumstemperatur kommer det från bränslet 

härstammande vattnet att befinna sig i vätskeform. Dvs. ångbildningsvärmen ingår i 
värmevärdet. Vid praktisk förbränning avgår emellertid rökgaserna vid så hög temperatur 

att vattnet befinner sig i ångform. Det effektiva värmevärdet Hi (LHV - Lower heating 

value) erhålls genom att man från det kalorimetriska subtraherar vattnets 

ångbildningsvärme. Detta värde anger hur mycket energi som kan frigöras som värme 

vid förbränning av ett bränsle utan att vattenångan kondenseras. De lägre, effektiva, 

värmevärdet för eldningsolja 1 är 42967kJ/kg.  (Dahlvig, 1975) 

(www.energihandbok.se) 

 

http://energihandbok.se/x/a/d/f%c3%b6rbr%c3%a4nning/Allmant-om-forbranning.html
http://www.energihandbok.se/
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3.2.3 Förbränningsreaktioner 

Den brännbara substansen består av kol, väte och mindre mängder svavel. Kol 
förbränns i två etapper enligt: 

C + 0,5O2 → CO+ värme 

CO + 0,5O2 → CO2+ värme 
 

Väte förbränns till vatten enligt: 

H2+ 0,5O2 → H2O+ värme 

 
(Dahlvig, 1975) 

 

Vid fullständig förbränning bildas enligt bränsledata för eldningsolja 1 med 

luftöverskottsfaktorn noll, nedan nämnda mängder av förbränningsprodukter: 
 

CO2: 1330 Nm3
rökgas/m

3
olja 

H2O: 1306 Nm3
rökgas/m

3
olja 

N2: 7455 Nm3
rökgas/m

3
olja 

 

Nm3 = Normal kubikmeter  

( www.energihandbok.se ) 

3.2.4 Förbränning med luftöverskott 

För att erhålla fullständig förbränning fordras att bränslet och luft/syret kommer i intim 

kontakt med varandra i förbränningszonen. Detta säkerställs genom att tillföra en viss 

mängd extra luft utöver den teoretiska luftmängden, . Den verkliga luftmängden  
erhålls då genom att den teoretiska L0 multipliceras med luftöverskottsfaktorn m (m>1). 

Ett luftöverskott med 50 % motsvarar luftfaktor m = 1,5. 

 

0 
 

Överskottsluften kommer att återfinnas i rökgaserna och stjäl en del av den utvecklade 

värmen, vilket betyder att större värmemängd försvinner ut genom skorstenen. Man bör 
alltså ha så lågt luftöverskott som är möjligt med hänsyn till fullständig förbränning.   

 

Rökgasmängden vid teoretisk luftmängd betecknas med 0, blir den verkliga 
rökgasmängden: 

(Dahlvig, 1975) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energihandbok.se/
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3.3 Energiinnehåll rökgas 

 

Rökgasens värmeinnehåll och temperatur 
Vid fullständig förbränning bildas per kg bränsle en värmemängd som överrensstämmer 

med det effektiva värmevärdet Hi (LHV). Denna värmemängd överförs till rökgaserna, 

varför dessas värmeinnehåll i förbränningsrummet blir  

 

          kJ/Nm3 

 

Förvärms luften kommer även dennas värmemängd att återfinnas i rökgaserna varför 
ekvationen övergår till 

 kJ/Nm3 
 

Där = luftens värmeinnehåll i kJ/Nm3 

(Dahlvig, 1975) 

 

3.3.1 Rökgasens sammansättning 

Rökgassammansättning har betydelse för hur mycket energi som den innehåller. 

Rökgassammansättningen som är en restprodukt efter förbränningen varierar med 

vilket luft/syrekvot (luftöverskott) som används vid förbränning. Energin i rökgasen 

finns i två olika former, temperatur (sensibel) och latent (vattenånga). I den latenta 

delen finns det mest energi. Därför eftersträvas ofta att rökgasen ska kondensera och 

överföra sin ångenergi till omgivningen. Den exakta energimängden i rökgasen från 

förbränningen kan beräknas när luft/syre överskottet (m) har bestämts. För varje 

enskilt ämne dvs. syre, kväve, koldioxid och vatten finns vid den angivna 

temperaturen en ”shomate-konstant”.  

Shomate-konstanter används i en ekvation för att beräkna värmekapacitet, entalpitet 

(h) och entropi för ideala gaser i standardtillstånd (1 bars tryck, rena gaser). Genom 

att använda sig av denna metod, kommer resultatet att återspegla hur mycket energi 

rökgaserna innehåller teoretiskt. ( www.energihandbok.se ),(www.nist.gov) 

3.3.2 Emissionsrapporter 

Företaget Processfilter Sweden AB mäter och utför kontroller på samtliga av 

Skanskas asfaltsverk. Emissionsrapporten vid varje verk innehåller data på en rad 

parametrar. Rubrikerna i rapporten är, gasdensitet, gasflöde, stofthalt, stoftflöde även 

andra data så som temperatur i rökgaskanalen finns med. Skanska är skyldig enligt lag 

att mäta utsläppen av kväveoxid (NOx), denna gas är avgiftsbelagd och kostar 40kr/kg 

att släppa ut. (Se bilaga 2, emissionsrapport) 

 

http://www.energihandbok.se/
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3.4 Gasers egenskaper 

Termodynamik är det område som lämpar sig bäst för att förklara energin i både luftens 

och rökgasens sammansättning. Nedan redogörs begrepp som är nödvändiga att förstå för 
arbetets fortsättning. 

3.4.1 Torr luft 

Torr luft består huvudsakligen av kväve och syre. Vid beräkningar används för torr 

luft molekylmassan M=29kg/mol, som ett vägt medelvärde av de ingående gasernas 
molekylmassor. Volymhalt: Kväve 79 %, Syre 21 %. 

3.4.2 Fuktig luft 

Fuktig luft innehåller, förutom ovanstående gaser, även vattenånga. Vattenångan intar 

en särställning bland luftens gaser eftersom den vid rumstemperatur kan ändra fas vid 

en process. Sådana förlopp förekommer ständigt i naturen (t ex dagg bildning) och vid 

många tekniska tillämpningar. Vid lågt ångtryck kan ångan beräkningsmässigt 

betraktas som idealgas. 

För att bestämma fuktighetsgraden i luft måste något eller några mått på hur mycket 

ånga den aktuella luftmängden innehåller finnas tillgänglig. Nedan definieras 
fuktighetsgraden som beskriver relationen mellan massor. 

Det gäller att  

 vattenångans massa  

 torra luftens massa 

 fuktiga luftens massa 

Definition: Fuktighetsgraden, , anger massan vatten per kilo luft, dvs. 

 

Detta ger den fuktiga luftens massa: 

 

3.4.3 Relativ fuktighet 

Som tidigare nämnts kan både den torra luften och vattenångan betraktas som ideala 

gaser vid atmosfärstrycket. Relativ fuktighet beskriver relationer mellan tryck. Enligt 
Daltons lag gäller då: 

 

Där  det totala trycket 

       = vattenångans tryck 

       = den torra luftens tryck  
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Definition: Relativa fuktigheten, Φ, anger förhållandet mellan aktuellt partialtryck och 
mättningstrycket hos vattenångan vid ifrågavarande temperatur, dvs. 

 där  = ångans mättningstryck. 

Den relativa fuktigheten ger inte någon direkt information om hur mycket vattenånga 

som finns i luften, eftersom mättningstrycket beror av temperaturen. Med ökande 
temperatur ökar nämligen mättningstrycket. Följande samband mellan Φ och X.  

 

 

0,622 =  

(Henja, 2006) 

3.4.4 Daggpunkt 

Daggpunkten har angivits som avgränsning i arbetet men är ändå viktig att 

kommentera för att få en bättre förståelse. Om luften kyls utan vattenutfällning vid 

konstant total-tryck, kommer vattenångans partialtryck att förbli konstant. Detta inses 

av ekvation  ovan, för om  och  är konstanta förblir Φ   konstant. 

Vattenångans mättnadstryck kommer emellertid att sjunka, eftersom temperaturen 

sjunker. Detta innebär att den relativa fuktigheten hos luften ökar. Vid en viss 

temperatur gäller Φ=1, (RH= Relativ Humidity 100 %). Sänks temperaturen 

ytterligare kommer vattenånga att utfällas i dimform. Den temperatur man måste 

sänka lufttemperaturen till, för att den relativa fuktigheten (RH) skall bli 1, kallas 

daggpunkt. Daggpunkten är alltså den temperatur där vattenångans mättnadstryck 

överensstämmer med det aktuella ångtrycket i luften. Man kan observera att 

daggpunkten ger ett entydigt mått på luftens vatteninnehåll. Mot varje daggpunkt 

svarar ett bestämt ånginnehåll och mot varje ånginnehåll svarar en enda daggpunkt. 

Mätning av daggpunk är ett sätt att bestämma hur mycket vatten det finns i luften. 
(Henja, 2006) 

Utfällningen från gas (ånga) till flytande vätska (vatten) uppstår först på 

omgivningens kallaste platser. Utfällningen observeras oftast först på metallföremål, 

fönsterrutor inomhus när någon duschat etc. Hur mycket vatten luften kan bära med 

sig varierar alltså på temperatur och tryck. Bild på hur mycket vattenånga luften kan 
bära illustreras nedan.(Se bild 1)    
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Bild 1: Diagram över luftens ångmättnadshalt. Bilden visar hur många gram vattenånga en m
3
 luft max 

kan bära i temperatur intervallet -15C till 25°C. (www.smhi.se) 

3.4.5 Entalpi 

Det krävs värmeenergi för att höja temperatur och fuktighetsgrad hos luft. Eftersom 
värmetillförseln sker under konstant tryck anges energiinnehållet i entalpi, h. 

Eftersom man enbart är intresserad av energidifferenser, har man godtyckligt valt att 

sätta 0-nivån för den torra luftens entalpi vid 0 °C. Vidare har 0-nivån för vattnets 

entalpi också satts vid 0 °C. Man kan då beräkna den fuktiga luftens entalpi h, vid en 
godtycklig temperatur, T, genom sambandet.  

 

Där  1.0 kJ/kg (luftens värmekapacitet). 

         ångans entalpi (h) vid temperaturen, T.  

(Henja, 2006) 

3.4.6 Värmekapacivitet (specifikt värme) 

Värmekapacivitet menas med den värmemängd som erfordras för att höja temperaturen 

hos 1 kg av ämnet 1grad. Dimensionen på värmekapacivitet Cp blir J/kg °C. 

Värmekapacivitet för ett ämne är inte konstant utan stiger med temperaturen. För gaser 
åtgår mer värme för uppvärmning vid konstant tryck än vid konstant volym. Man skiljer 

därför mellan värmekapacivitet vid konstant tryck Cp och Värmekapacivitet vid konstant 

volym Cv. (Dahlvig, 1975) 

 

3.5 Värmeåtervinning 

Värmeåtervinning i smedjor har likheter med de uppsatta målen för arbetet.     

Allmänna riktlinjer för värmeåtervinning: 

Att återvinna värme är att länka samman ett flertal faktorer som varierar med 

produktionssituationen. En värmeåtervinnande åtgärd måste projekteras specifikt för 

varje anläggning efter en utredning som ger svar på: 

 Vilka mängder värme finns att tillgå? 

 Var finns denna värme? 
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 Vid vilken temperatur går det att ta till vara värmen? 

 Vad skall värmen användas till? 

 Hur mycket pengar finns att investera? 

 Vad kostar olika alternativ och vad blir besparingen? 

Variationer i förutsättningen mellan olika anläggningar är så stora att generella 

rekommendationer är svåra att ge. Vissa tumregler finns emellertid för 
värmeåtervinnings åtgärder.  

 Undvik långa transportsträckor mellan värmeproducerade och konsumerande 

enhet. 

 Utnyttja värmen där behovet av den i tiden sammanfaller med produktionen av 

den. 

Utnyttjandegraden av installationen blir maximal om produktionen av värme och 

behovet av värme styrs från samma ställe. Förvärmning av förbränningsluften till 

brännare i torktrumman är en sådan. Där skulle producenten och konsumenten av 

värme vara en och samma, dvs. brännaren. Fler möjligheter finns att utnyttja 

spillvärmen från asfaltstillverkningsprocessen. Luften kan förvärmas extra under 

produktionen genom att ledas nära trummans mantelyta. Fördelen med att förvärma 

luften är att behovet av värmen är samtidigt som produktionen. (Laring & Bäck 1981) 

 

3.6 Värmeväxlare 

Värmeväxlarens princip bygger på att ett medium lämnar ifrån sig energi till ett annat 

medium. Detta sker oftast utan att de är i fysisk kontakt med varandra. Variationen på 

värmeväxlarnas utseende varierar men funktionen är den samma med små 

modifikationer. En ofta förekommande metod att återföra energi till ugnarna i en 

smedja är att förvärma utifrån inkommande kall förbränningsluft, med energi från 

utgående varma ugnsavgaser. Detta sker med hjälp av en värmeväxlare. En tumregel 

är att för varje 100-tal grader som förbränningsluften värms så minskar 

bränsleförbrukningen med ca 5 %. Förvärmningstemperaturer i smedjor är 300-400°C 

eller högre. Dessa temperaturer medför bränslebesparingar på 15-20%. Nedan 

demonstreras fyra exempel som kan passa för att ta upp rökgasernas energi.      

(Laring & Bäck, 1981) 

3.6.1 Roterande värmeväxlare  

I en roterande värmeväxlare finns en rotor som drivs av en elmotor. Tilluften passerar 

genom den ena halvan av rotorn och frånluften den andra halvan. Således kommer 

samma rotordel att varannan gång passeras av varm luft och varannan gång av kall 

luft och på så sätt kan värme överföras från frånluften till tilluften. En stor del av 

energin i frånluften förs via rotormediet över till tilluften. Möjligheten att återvinna 

både temperatur (sensibel) och fukt (latent) energi gör den roterande värmeväxlaren 

mycket effektiv. En verkningsgrad mellan 70-90% är normalt för roterande 

värmeväxlare, verkningsgraden justeras enkelt med varvtalsreglering av rotorn. Det är 

också möjligt att överföra en del fukt från frånluften till tilluften. Ett läckage mellan 

http://energihandbok.se/x/a/d/rotor/Rotor.html
http://energihandbok.se/x/a/d/elmotor/Allmant-om-elmotorer.html
http://energihandbok.se/x/a/d/rotor/Rotor.html
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frånluften och tilluften på 1-2% förekommer i roterande värmeväxlare. (Se bild 2), 

(www.enventus.se). 

        

  
Bild 2: Roterande värmeväxlar funktion. 

3.6.2 Kors- och plattvärmeväxlare 

En plattvärmeväxlare är en typ av direkt värmeväxling. I denna sorts värmeväxlare 

skiljs till- och frånluften av tunna väggar. Värme transporteras via skiljeväggen från 

frånluften till tilluften. Verkningsgraden på denna typ av växlare ligger mellan 50-

75%. Nedan illustreras några olika alternativ. Kombineras fler tillsammans kan högre 

effektivitet uppnås. För att kunna installera denna typ av värmeväxlare krävs det att 

alla till- och frånluftskanaler sammanfaller. (Se bild 3-5), (www.klingenburg.de), 
(Laring & Bäck, 1981) 

 

Bild 3: Korsvärmeväxlare. 

 

 

Bild 4: Två korsvärmeväxlare tillsammans. 

http://www.enventus.se/
http://www.klingenburg.de/
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Bild 5: Två korsvärmeväxlare tillsammans. 

3.6.3 Energi återhämtnings system “Ecoterm” 

Denna typ av värmeväxlare fungerar på ett lite annorlunda sätt i förhållande till ovan 

nämnda. Principen går ut på att man placerar ett batterier i till-, respektive 

frånluftskanalerna. Batterierna är sammankopplade med en sluten vätskekrets. 

Vätskan värms upp i batteriet som träffas av varma rökgaser och vätskan transporterar 

den upptagna energin vidare till ett batteri som sitter placerat i tilluftskanalen och 

förvärmer ingående luft. Överföringen av fukt ur frånluften till tilluften elimineras 

helt, inget läckage. Detta innebär att systemet kan användas även om frånluften är 

smutsig eller korrosiv eller där man inte tillåter inre läckage. Systemet har temperatur- 

(sensibel) verkningsgrad, mellan 50-60 %. Fördelen med detta system är att till- och 

frånluftskanalerna inte behöver sammanfalla. Däremot krävs rördragning för 

vätsketransport mellan batterierna. (Se bild 6-7), (www.luvata.com) 

 
Bild 6: Exempel på hur ett batteri kan se ut.               Bild 7: Schema på hur systemet fungerar.  

3.6.4 Rökgaskylare 

Funktionen är den samma som för ecoterm. Det som skiljer är att här sitter ett antal 

batterier tillsammans i en box. I drift kondenserar rökgasen ut i batteriet pga. att den 

kyls ner mer än i ett batteri. Fungerar för naturgas-, gasol- och oljeeldning. (Se bild 8), 
(www.warmeprodukter.se) 
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Bild 8: Rökgaskylare med tre batterier. 

 

3.7 Stökiometri 

Läran om mängdförhållandena i vilka kemiska ämnen reagerar tillsammans. En 

reaktions stökiometri är nödvändig för att kunna utföra beräkningar på ett ämnes 

reaktion. Kunskap om en reaktant som förbrukas till 100 % eller för att kunna förutse 

vilken produkt som kommer att bildas. En viktig del av stökiometrin omfattar 

balansering av reaktionsformler. 

Exempel: Fullständig förbränning av metan, en metanmolekyl CH4 med två 
syrgasmolekyler O2 för att ge en koldioxidmolekyl CO2 och två vattenmolekyler H2O: 

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O 

Om inte tillräckligt med syre finns, dvs. två syrgasmolekyler per metanmolekyl, sker 

inte fullständig förbränning, antingen blir metan kvar eller så bildas andra produkter, 

t.ex. kolmonoxid CO, enligt en annan reaktion: CH4 + 1,5 O2 → CO + 2 H2O 
(www.wikipedia.org) 

3.7.1 Shomate konstanter 

Med shomate -konstanter kan gasblandningens entalpitet (h), (kJ/kg) beräknas utifrån 

sammansättning och temperatur. Shomate -konstanterna för några vanliga gaser (CO, 

CO2, H2, H2O). (Se bilaga 4). En shomate-ekvation där konstanterna förs in används 

för att beräkna värmekapacitet, entalpi och entropi för ideala gaser i standardtillstånd 
(1 bars tryck, rena gaser). ( www.energihandbok.se ) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kemi
http://energihandbok.se/x/a/d/entalpitet/Entalpitet.html
http://www.energihandbok.se/
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3.8 Tilluftsfläkt och rökgasfläkt  

Tilluften i processen är viktig för att dels förbränningen skall fungera och dels för att 

driva ut vattenånga och filler genom filtret.  

3.8.1 Primärluftsfläkt 

Primärluftsfläkten har till uppgift att ge brännaren (lågan) syre så förbränningen kan 

fortgå. Luften till primärfläkten ska vara så kall och syrerik som möjligt för bästa 

förbränning. Primärluftsfläkten står för 15 % av det totala luftflödet. Som mest kan 

fläkten trycka in 3600m
3
/h, enligt Ingmar Andersson, Skanska. (Se bild 9). 

3.8.2 Sekundärluftsfläkt 

Sekundärluftsfläkten har till uppgift att öka flödet igenom trumman och driva på 

vattenångan och filler ut genom rökgasfiltret. Sekundärluftsfläkten står för 85 % av 

det totala luftflödet. Som mest kan fläkten trycka in 19000m
3/

h, enligt Ingmar 

Andersson, Skanska. (Se bild 9). 

3.8.3 Rökgasfläkt 

Rökgasfläkten sitter mellan rökgasfiltret och skorstenen. Denna stora fläkt har till 

uppgift att hålla ett konstant undertryck i processen på cirka -70Pa. Detta för att suga 

ut rökgaserna genom filtret som blir ett motstånd i rökgasflödet. Denna fläkt 

underlättar även för primär- och sekundärluftsfläktarna att förse processen med luft 
enligt Ingmar Andersson, Skanska. (Se Bild 10).  

 

Bild 9: Primärfläkt och sekundärfläkt. 

Primärfläkt Sekundärfläkt 

Rökgas filter 
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             Bild 10: Rökgasfläkt. 

Rökgasfläkt 

Rökgas filter 

Rökgas från filter 

Rökgas till 

filter från 

trumma 

Skorsten  
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4 Genomförande 

Vid projektets början genomfördes en omfattande insamling av information. Internet 

har varit till stor hjälp för att få överblick av liknade processer. Litteratur som används 

har bidragit till god insikt i problematiken. För att sätta sig in i uppgiften genomfördes 

möten och telefonsamtal till företag som levererar och arbetar med olika delar av 

processen. Chalmers tekniska högskola med specialkompetens inom området 

termodynamik kontaktades. Kontakten gav konkret information för vad som behövdes 

för att komma vidare. I nästa steg avgränsades arbetet för att kunna hålla sig inom 

tidsramarna på 10 veckor. Mätningar och antaganden för de värden som behövts för 

beräkningar baseras på Skanskas verk i Forserum och deras genomsnittliga års 

förbrukning och tillverkning. 

Vidare så bör energibegreppet förtydligas. Energi har parametern Joule ”J” och effekt 

har parametern kilowattimmar ”kWh”, 3600 J är 1 kWh. Uppdragsgivaren har 

framfört önskemål om att begreppet effekt helst ska användas, alltså att parametern 

kWh ska brukas i så stor utsträckning som möjligt. Jag förbehåller mig rätten att 

skriva båda parametrarna men skriver givetvis parametern kWh i största utsträckning 

för att tillmötesgå uppdragsgivarens önskemål.      

 

4.1 Konkurrensanalys 

En rundringning till Skanskas större konkurrenter NCC Roads och Peab har 

genomförts. Även de har egen produktion av asfalt. Konkurrenterna uppger att de inte 

tillämpar någon energiåtervinning av rökgasernas i något avseende. Därav framkom 

att inga färdiga lösningar för rökgas återvinning vid asfaltsverk finns i drift.  

 

4.2 Kravspecifikation 

Huvudkrav: 

 Mäta mängden energi i rökgas. 

 Mäta mängden sensibel energi. 

 Mäta mängden latent energi.  

 Val av lämplig energiutvinningsmetod.  

 Beräkna mängden energi som åtgår att höja temperaturen på ingående luft. 

 Beräkna effektivitetsgraden i % av bränsleförbrukningen. 

 

Önskvärda krav: 

 

 Minsta möjliga fukthalt i tilluften. 

 

 Skapa ett överskådligt excelprogram för energiberäkning av rökgas, tilluft och 

värmeväxlaren. 
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4.3 Rökgasens energiinnehåll 

För att få tillräcklig information om rökgasens energiinnehåll fick en större 

informationsinsamling genomföras. Emissionsrapporterna från Processfilter bidrog 

endast med temperaturer och flöden. Det som är avgörande för det totala 

energiinnehållet är rökgasens sammansättning och andelen vattenånga som rökgasen 

innehåller. Då emissionsrapporten inte omfattar mättningar av parametrarna har 

parametrarna och dess värden hämtats från en teoretisk tabell. Genom att använda sig 

av stökiomertiska värden för vad som bildas vid förbränning av eldningsolja 1 har 
rökgasens energiinnehåll kunnat bestämmas.  

Energiinnehållet i rökgasen har bestämts enligt följande exempel: 

 

Antagna värden: 
Rökgas temperatur i trummans steninmatnings ände: 110°C (temp 1) 

Rökgas temperatur efter filter: 85°C (temp2) 

Ton ballast i timmen: 160 ton 

Liter olja per ton: 6 liter 

Liter olja i timmen: 960 liter  (  

Luftfaktorn (luft/syre kvot): m = 1,5 

 

Detta ger med beräkningar:  

(Se bilaga 6, del 1 av 3) 

 

 Teoretiska luftmängden, L0: 9060m
3
/h  

 

 Verkliga luftmängden, L = m L0: 13591 m
3
/h 

 

 Teoretiska rökgasmängden, G0: 14218 m
3
/h  

 

 Verkliga rökgasmängden, G = G0+L0 (m-1): 18748 m
3
/h 

 

 Vattenånga vol. i rökgas vid förbränning: 1653 Nm
3
/h  

 

 Ångmassan: 820 kg/h  

Enlig Petrokraft, RH 60 % vid förbränning 

 

 Ångans entalpi vid temp 1: 2691kJ/kg 

 

 Ångans entalpi vid temp 2: 2651 kJ/kg 

 

 Total effektinnehåll ånga från förbränning temp. 1: 613kW 

 

 Total effektinnehåll ånga från förbränning temp. 2: 604kW 

 

(Se bilaga 6, del 1 av 3) 

 

 

Enligt stökiometrisk tabell med shomate-konstanter blir effektinnehållet: 
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Effektinnehåll (endast sensibel värme), kW/Nm
3
 rökgas/h: 420kW 

 

Effektinnehåll (sensibel + latent), kW/Nm
3
 rökgas/h: 1321kW 

 

Mängden sensibel energi i % av totala rökgasenergiinnehållet: 32 % 

Mängden latent energi i % av totala rökgasenergiinnehållet: 68 % 

(Bilaga 6, del 1 av 3) 

 

4.4 Luftens egenskaper  

 

Den procentuella sammansättning av de ingående gaserna viktig då de har olika entalpier 

(h), (kJ/kg), densitet (kg/m3) och värmekapacivitet (Cp), (kJ/kg °C) vid olika 

temperaturer. Detta innebära att de kan bära olika mycket energi vid samma temperatur. 
(Se tabell 1). 

 

              Tabell 1. Entalpin (h) kJ/kg vid olika temperaturer för aktuella ämnen: 

Temp °C Kväve N2 Vattenånga H2O Koldioxid CO2 

20 304 2537 501 

40 325 2573 519 

60 346 2609 536 

80 367 2643 554 

100 387 2675 572 

110 398 2691 582 

 

Vattenånga har en väsentligt mycket högre entalpi (h), (kJ/kg) än de övriga 
förbränningsprodukterna. Speciellt för vattenånga är att dess densitet kg/m3 ökar med 

stigande temperatur om vatten finns tillgängligt i processen. Medan syre koldioxid och 

kväves densitet minskar vid stigande temperatur. Eftersom ämnets energi mäts i kJ/kg får 
ämnets densitet och mängd inverkan på energiinnehållet. Då de olika ämnenas entalpi 

varierar. Alltså desto högre densitet desto mer energi särskilt för vattenånga. (Bilaga 7, 

tabell.) 

 

4.5 Luften in i processen 

 

Luften in i processen drivs av två fläktar som har två separata uppgifter. 

Primärluftsfläktens uppgift är att förse brännaren med syre. Sekundärluftsfläktens 

uppgift är att öka luftmängden och genomströmningen i torktrumman. När luft 

förvärms expanderar den, det får till följd att syreinnehållet blir utspätt. Alltså krävs 

det en större förvärmd luftmängd till primärluften för att brännaren ska få lika mycket 

syre som en kallare luftmängd skulle ge. Genom att leda den förvärmda luften genom 

sekundärluftsfläkten påverkas inte syretillförseln till brännaren då sekundärluften 

passerar in vid sidan av brännaren.  
 

4.6 Värmeväxlare 

Värmeväxlarnas olika egenskaper har fördelar och nackdelar som bör jämföras. 
Därför har en urvalstabell använts. (Se tabell 2) 
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Vvx 1: Roterande värmeväxlare 

Vvx 2: Kors och plattvärmeväxlare 

Vvx 3: Energi återhämtningssystem ”Ecoterm” 

Vvx 4: Rökgaskylare (*ökar verkningsgraden med 10-15%) 

 

Tabell 2. 

Funktionskrav Vvx1 Vvx2 Vvx3 Vvx4 

1 Tar upp sensibel energi + + + + 

2 Tar upp latent energi  + - - + 

3 Inget fuktutbyte - + + + 

4 Få rörliga delar - + + + 

5 Klarar rökgasmängden utan specialtillverkning + - + - 

6 Samlar upp kondensatet  - - - + 

7 Självrengöring   + - - - 

Resultat 1p -1p 1p 3p 

 Effektivitets grad skala 1-10 9 7 6 * 

 

Placering enlig resultat utifrån funktionskraven: 

1: Vvx 4 

2: Vvx 3 

3: Vvx 1  

4: Vvx 2 

 

Motivering till placering av värmeväxlare 1 respektive 3. Värmeväxlare 1 fuktar 

tilluften när mycket latent energi finns i rökgasen, vilket är icke önskvärt. Därför 

placeras värmeväxlare 3 högre.   

4.6.1 Roterande värmeväxlare 

Fördelar: 

 Klarar av stora luftmängder 

 Hög verkningsgrad 70-90% 

 Tar upp latent och sensibel energi 
 

Nackdelar: 

 Leder in fukt tillbaka i tilluften 

 Ett visst läckage förekommer 1- 2% 

 Alla till- och frånluftskanaler måste sammanfalla 
 

 

4.6.2 Kors och Plattvärmeväxlare  

Fördelar: 

 Till- och frånluft kommer inte i kontakt med varandra 
 

Nackdelar: 

 Alla till- och frånluftskanaler måste sammanfalla 
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 Samlar inte upp kondensatet 

4.6.3 Energi återhämtnings system “Ecoterm” 

Fördelar: 

 Till- och frånlufts behöver inte sammanfalla 

 Inget läckage 

 Kan installeras i befintliga luftkanaler 

Nackdelar: 

 Rördragning mellan batterierna 

 Samlar inte upp kondensatet 

4.6.4 Rökgaskylare 

Fördelar:  

 

 Tar upp latent och sensibel energi  

 Kan kombineras med ecoterm-system 

 Till och frånluft behöver inte sammanfalla 

 Kondensatet samlas upp. 

 

Nackdelar: 

 Rördragning mellan rökgaskylare och batteri i tilluften 

 

4.7 Beräkning verktyg 

Excel programmets syfte är att skapa en överskådlig bild av rökgasernas 

energiinnehåll. Användaren använder 3 blad i programmet som är uppdelad enligt 
följande: 

 Blad 1: Rökgas In- och Utdata 
Indata: Rökgastemperatur, ballast i timmen, liter olja/ton ballast och luftfaktorn. 

Utdata: Luft-/rökgasparametrar, rökgasens energiinnehåll, vattenångans volym, massa och 

entalpi. 

 Blad 2: Luft In- och Utdata 
Indata: Luftens temperatur, luftmängden och relativa luftfuktigheten. 

Utdata: Luftens entalpi, luftens värmekapacitivitet. 

 Blad 3: Värmeväxlare 
Indata: Verkningsgrad sensibel/latent. 

Utdata: Temperatur ingående förvärmd luft, energi tillbaka. 

 

Programmet är uppbyggt av tabelldata från www.NIST.gov som är ett statligt verk i 

USA, National institute for standards and technologies.  

(Se program exempel, Bilaga 6)  

 

http://www.nist.gov/


Genomförande 

 

26 

4.8 Energiberäknings balans 

 
Beräkning av energibalansen är framtaget med fakta från emissionsrapporternas 

uppmätta temperaturer vid fyra tillfällen i Forserum, temperaturen är ett medelvärde. 

Ballastgenomsnittet är framtaget från Skanskas asfaltsproduktion för 2008. 

Bränsleförbrukningen är ett genomsnitt från Skanskas asfaltverk för produktionen 

2008. Genomsnitten är medianvärde. 

 

Givna värden: 

Rökgas temperatur: 71,2 °C   

Tonballast i tim: 126 ton 

Liter olja i tim: 9,6 liter 

Temp uteluft: 15 °C 

Verklig luftåtgång: 17160 Nm3/h 

 

Rökgasens effektinnehåll (sensibel + latent):  

1534kW/Nm3 rökgas/h  

11,3kW/ ton ballast 

1,2 kW/liter olja 

 

Tilluftens värmekapacitet: 

6,1 kW/h °C luft 

 

Värmeväxlarens verkningsgrad är antagen: 

Sensibel energi: 60 % 

Latent energi: 50 % 

 

Resultat för effekt tillbaka: 

Effekt ingående växlad luft (efter värmeväxlare): 907kW 

Temperatur ingående förvärmd luft (efterväxlare): 148 °C 

 

Total energi förbrukning och förlust per tim: 

Beräkningarna bygger på ett genomsnitt för Skanskas asfaltsverk år 2008, för ballast och 
oljeförbrukning. 126 ton/h för ballasten och 9,6 liter olja i timmen.   

Energiåtgång olja. (eldningsolja 1) 

9,6 liter olja/ton, 126 ton/h 

126 9,6= 1210 l olja/h 

 

Effekt olja 

Eo1: 42967kJ/kg 

Densitet 828 kg/normal m3 Alt. 0,828kg/liter 

Massa oljeåtgång per ton uppvärmd sten: 9,6 0,828 =7,95kg/ton ≈ 8kg/ton  

Massa olja i timmen: 126 8 =1008kg/h 

Effekt olja i timmen: 42967 103 1008 = 43311MJ/h =12031kW 
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Energi från olja som stenen tar upp. (Granit) 

Ton i tim: 126 ton =126000 kg 

Granit specifik värmekapacitet: 0,8 kJ/Kg °C 

Temperatur krav: 180°C 

Temp. In: 10 

Temp. Ut:180 

Δ Temp. 170°C 

Effekt för uppvärmning: 170 0,8 126000 = 4760kW 

Totala Effekt förlusten  

Effekt olja i timmen: 12030kW 

Effekt som sten materialet tar upp: 4760kW 

Δ Effekt: 12030 - 4760 =7270kW 

Förlust: 7270kW 

Förlusten 7270kW är den totala effektförlusten i timmen. 
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4.9 Förvärmning av tilluft med strålningsvärme 

Temperarmätning av mantelytan vid drift visar att den har en yttemperatur på 200-300 

°C. För att ytterligare förvärma luften in i trumman har två koncept tagits fram som 
utnyttjar strålningsvärme från mantelytan. 

4.9.1 Huv koncept 1 

Fast huv som är monterad ovanför trummans mantelyta vid strålningszonen. (Se bild 

11-12). Huven monteras med en spalt på ca 10 cm från mantelytan. Huven är aldrig 

vid något tillfälle i kontakt med trummans mantelyta. Huven är helt sluten och 

innehåller en värmeväxlarmatris, som ökar den värmeöverförande arean, (se bild 16-

17 nedan). Matrisen är placerad i axiell riktningen. Huven är tänkt att kombineras med 

en värmeväxlare. Detta koncept fungerar då det är ont om utrymme runt trumman. 

Detta koncept är därför lämpligast vid verket i Forserum av utrymmes själ. (Se bild 
18-19 nedan).  

 
                                Bild 11: Halv huv. 

 
                                Bild 12: Halv huv. 

Luft in 

Sekundärluftsfläkt 
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4.9.2 Huv koncept 2 

Rörlig huv som delvis är fast monterad på trummans mantelyta. Huven täcker 

mantelytan 360° vid strålningszonen. I den fast monterade delen som täcker trumman 

sitter värmeväxlarmatrisen axiellt monterad och följer rotationsrörelsen. Till- och 

frånluftskanalerna är parallellt och fast monterade på vardera sida om matrisen och är 

därmed inte roterande. Detta skapar en genomströmningskanal i matrisen, samtidigt 

som rotationsrörelsen fortgår. Luften i matrisen värms upp under rotationen och när 

luften är i linje med till- och frånluftskanalen förflyttar sig den varma luften till 

sekundärluftsfläkten.(Se bild 13-15). Detta koncept är lämpligast för trummor som 
liknar verket Vikan i Göteborg. (Se bild 20). 

 

 

 

         Bild 13: Helhuv, täckt matris.       Bild 14: Hel huv synlig matris. 

 

         Bild 15: Hel huv, synlig matris. 

 

 

 

 

Luft in 
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               Bild 16: Värmeväxlar matris.                                        Bild 17: Illustration av matrisen 

                                                                                                      i en roterandevärmeväxlare. 

 

 

 
            Bild 18: Torktrumma Forserum, ont om utrymme, lämplig för huv koncept 1. 

 

 

 
               Bild 19: Torktrumma Forserum, ont om utrymme, lämpligt för huv koncept 1. 

 

 

Torktrumma 
Rökgasfilter 

Torktrumma 
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Bild 20: Torktrumma Vikan, Göteborg, lämplig för huv koncept 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 21: Torktrumma invändigt. 

Torktrumma 
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5 Resultat 

Arbetet har resulterat i ett program som har skapats under arbetets gång. Det har givit 

en bekräftelse på de misstankar som uppdragsgivaren uppgav vad gäller vattenångan i 

processen. Vattenångan i rökgasen som kommer från förbränningen kommer alltid att 

finnas med, den har i detta arbete bestämts. Vattenångan har stor betydelse för 

energiinnehållet i rökgasen. En procentuell uppdelning mellan sensibel och latent 

visar att den latenta står för 70 % av energiinnehållet. Programmet kan användas som 

hjälpmedel vid val av energiåtervinningssystem. Programmet ger då inblick i hur 

energin är fördelad i rökgasen och hur mycket energi som kan utvinnas. Det 

underlättar för Skanska vid framtida val av system för energiåtervinning ur rökgasen.    

Två huvkoncept har genererats, dessa skapades för att kunna återanvända trummans 

strålnings värme. Koncepten skiljer sig i utformning och funktion. Utformningen 

variera då utrymmet runt trumman är olika vid varje anläggning. Därför passar 

förhoppningsvis något av koncepten på respektive anläggning. 

Ett lämpligt system för verket i Forserum är beroende på hur energin är fördelad i 

rökgasen. Alltså går det inte att fastslå en bästa lösning utan vidare mätningar av de 

parametrarna som ligger till grund för hur energin är fördelad i rökgaserna. Därav har 

heller inga kostnadskalkyler gjorts. Lösning kommer att få specialtillverkas och detta 
gör att en kostnadsuppskattning inte är möjlig att få fram inom arbetets tidsram.  

 

5.1 Resultat energibalansen, för drift en timma 

(126ton ballast) 

Total effekt förbrukning: 12030kW 

 

Totala effektmängden som stenen tar upp: 4760kW 

 

Totala förluster: 7270kW 

 

Effekt tillbaka i tilluften: 812kW 

 

Effekt tillbaka av totala förbrukningen: 6,7 %  

 

Effekt tillbaka av totala förluster: 11,2 % 
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Besparing för asfaltsverket i Forserum med en återbärning på 6,7 % med hjälp 

av värmeväxlare skulle motsvara följande under ett år: 

 

Total oljeförbrukning 2008: 669 m3 

Energibesparing Forserum för 2008: 45m3 olja 

För att tydliggöra vad detta skulle ha inneburit för Skanska i ekonomisk besparing 

2008 görs en enkel uppskattning. För enkelhetens skull används genomsnittliga 

råvarupris och valutakurs. Skanskas inköpspris för olja är givetvis högre än fatpriset 

på olja. Fakta är hämtade från (www.riksbanken.se), (www.spi.se). Värt att notera är 

att priset för ett fat olja under sommarmånaderna 2008 då asfaltstillverkningen är som 

intensivast var högt (juli 140 USD fatet).  Vilket torde ha påverkat energibesparingen 
ekonomiskt än mer av vad som framgår nedan. 

Ett fat olja = 159 liter 

Genomsnittligvalutakurs 2008 USD – SEK: 6,58 

Genomsnittligt råvarupris 1 fat olja 2008: 100 USD  

 

 6,58 186´226 SEK 

Enligt uppgifter från Skanska som får bränslerabatter kostar olja 5000kr/m
3
, resultat 

för besparingen kan då korrigeras enligt följande: 

 

5000  45m
3
 = 225´000 SEK  

 

 

Notis: Denna besparing gäller för det som i dagsläget teoretiskt går att fastställa med 

befintliga värden från rökgasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riksbanken.se/
http://www.spi.se/
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6 Slutsats och diskussion 

 

Målet med att bestämma energiinnehållet i rökgasen har uppfyllts. Kända teoretiska 

data över rökgasens sammansättning och energiinnehåll för eldningsolja 1 har 
sammanställts.  

Metod för återföring av rökgasenergin har inte kunnat fastställas helt då rökgasens 

sammansättning och ånghalt vidare måste undersökas. För- och nackdelar med fyra 

befintliga metoder på marknaden har undersökts och rangordnats efter vilken som 
skulle vara lämpligast.  

Ett excelprogram har skapats för att beräkna och fastställa hur mycket energi som 

skulle vara möjlig att återföra till processen. Där framgår: 

 

 Verkliga Temp. Ingående förvärmd luft (efter växlare) i tim, °C 

 Energi tillbaka omräknat i kW per timma 

 Energi tillbaka omräknat i liter olja per timma 

 Energi tillbaka omräknat i % av den totala oljeförbrukningen 

 

I programmet kan olika värden föras in för att se hur det påverkar rökgasens 

energiinnehåll. Även verkningsgraden kan ändras för att kunna simulera olika system 

vad gäller hur mycket sensibel och latent energi som kan återföras. 

 

Den totala energivinsten redovisas med verket i Forserum som exempel. Redovisat 

resultatet visar vad en energibesparing på 6,7 % skulle ha inneburit för Skanska år 

2008. Dels ekonomiskt, dels i antal liter förbrukad olja.  

 

Koncept för att förvärma förbränningsluften har ritats upp i cad (Pro E). Koncepten 

bygger på egna tankar och slutsatser för hur strålningsvärme från trummans mantelyta 

skulle kunna utnyttjas. 

Det har varit svårt under arbetets gång att finna relevant vetenskaplig fakta och 

information om mätdata från processen. Inga mätdata från liknande processer har 

funnits tillgänglig. Processen styrs mer eller mindre av tumregler från mångårig 
erfarenhet av tillverkning men som saknar skriftlig källa.   

Arbetet har gett en god inblick i tillverkningsprocessen för asfalt. Denna goda inblick 

har således lett till fler identifikationer av förbättringsmöjligheter i processen än vad 

som omfattar examensarbetet.  

 

Till att börja med så föreslår jag att en daggpunktsmätare installeras i rökgaskanalen 

efter rökgasfiltret. Det är viktigt att klargöra hur mycket fukt rökgasen innehåller 

genom mätningar. När detta kartlagts kan ställning tas till vilket system som är 

lämpligast att installera för energiåterbäring. Med daggpunktsmätaren uppnås bättre 

kontroll över daggpunkten och på så vis kan ett lämpligt avstånd till den hållas. Detta 

för att undvika kondensering i rökgasfiltret. I dagsläget vet ingen hur långt ifrån 

rökgastemperaturen som daggpunkten ligger, detta får till följd att det förbrukas mer 

bränsle än vad som är nödvändigt. Kan rökgastemperaturen vara 5 °C ifrån 
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daggpunkten skulle en snabb oljebesparing kunna göras. Detta kan vara en bra start 

för att energieffektivisera.  

Uppskattad investeringskostnad för utrustning inklusive givare är 10`000-15`000 SEK 

exkl moms. (www.nordtec.se) 

 

Vidare förbättringar av excelprogrammet har gjorts. Genom att införa en ny del, 

fukthalt i ballasten, påvisas hur stor betydelse denna fukthalt har för energiinnehållet i 

rökgasen. Ballastens fuktighet anges i procentuell fukt per ton. Fuktigheten ligger 

mellan 0,5-4% enligt Ingmar Anderson.  

Om ballastens fuktighet är 2 % vid 160 ton ballast i timmen medför det 3200kg 

energirik vattenånga. Fördelningen mellan sensibel och latent energi i rökgas 

förändras efter införandet av ballastens fuktighet till 10 % sensibel och 90 % latent. 

Energiinnehållet blir avsevärt mycket högre. Beräkningar med hjälp av 

excelprogrammet visar på en energiåterbäring på ca 19,8 % med 2 % fukt respektive 

14,5 % med 1 % fukt. Verkningsgrad och temperatur är densamma som för 

energibalans beräkningen i Resultat delen. Detta skulle medföra en energi besparing 

vid verket i Forserum för 2008 enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp av excelprogrammet och en daggpunktsmätare kan beräkning av hur 

mycket vatten som följer med ballasten göras. Drar man bort fukten som bildas vid 

förbränningen (den som alltid finns med) från den totala fuktmängden som mäts med 

daggpunktsmätaren, framgår hur mycket fukt som kommer in via ballasten. 

90 % av energin finns i form av ånga (latent) i rökgasen. För att utvinna denna energi 

behöver kondensering uppstå. Detta medför att ångan överför sin energi på den yta 

den kondenseras mot. Kondenseras de ovan nämnda 2 % och fukten från 

förbränningen skulle det bildas 4000 liter kondensat per timme. Detta kondensat kan 

om det före kondensering har renats med rökgasfilter tömmas i dagvattnet. Man bör 

uppmärksamma denna mängd kondensat. (www.sre.se) 

 

Huvkoncepten och deras verkningsgrad kräver mera ingående studier. Konstruktionen 

anser jag vara enkel och tillverkning av koncept 1-2 ska inte vålla några större 

bekymmer. Med hjälp av en prototyp av respektive koncept skulle man få en 

indikation på dess effektivitet. Då mantelytans värme är 200-300°C borde en 

temperaturhöjning på åtminstone 100 °C kunna uppnås. En tumregel vid smedjor är  

5 % bränslebesparing för varje 100°C som förbränningsluften uppvärms till. 

 

 

 

 

http://www.sre.se/
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8 Bilagor 

 

Bilaga 1 Faktorschema för torkningsprocessen, (källa: Ola Larsson, Skanska). 
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Bilaga 2  Emissions rapport, (källa: Processfilter AB) 
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Bilaga 3  Shomate konstanter, (källa: www.nist.gov). 

 

 
 

 

Bilaga 4 Shomate ekvation med konstanter från bilaga 3, för 71 °C och 

beräkningar för entalpi (källa: www.nist.gov). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.nist.gov/
http://www.nist.gov/
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Bilaga 5 Rökgas sammanställning med avseende på luft/syre kvoten (m).  

(källa: www.nist.gov) 

 

 

 

 

http://www.nist.gov/
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Bilaga 6  Excel program (del 1 av 3) 
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Bilaga 6  Excel program (del 2 av3) 
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Bilaga 6 Excel program (del 3 av 3) 
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Bilaga 7          Tabell över hur mycke vatten luft max kan innehålla vid en vis   

                        temperatur och tryck. 

 

H20 Ånga 

 

Temp °C Pressure (MPa) Density (kg/m3) 
   

0 0,0006117 0,0048546 
1 0,0006571 0,0052 

2 0,0007060 0,0055668 
3 0,0007581 0,0059561 
4 0,0008136 0,006369 

5 0,0008726 0,0068067 
6 0,0009354 0,0072705 

7 0,0010021 0,0077616 
8 0,0010730 0,0082815 
9 0,0011483 0,0088315 

10 0,0012282 0,009413 
11 0,0013130 0,010028 

12 0,0014028 0,010677 
13 0,0014981 0,011362 
14 0,0015990 0,012086 

15 0,0017058 0,012849 
16 0,0018188 0,013653 
17 0,0019384 0,014501 

18 0,0020647 0,015394 
19 0,0021983 0,016335 

20 0,0023393 0,017324 
21 0,0024882 0,018365 
22 0,0026453 0,01946 

23 0,0028111 0,02061 
24 0,0029858 0,021819 

25 0,0031699 0,023088 
26 0,0033639 0,02442 
27 0,0035681 0,025818 

28 0,0037831 0,027284 
29 0,0040092 0,028821 

30 0,0042470 0,030432 
31 0,0044969 0,032119 
32 0,0047596 0,033886 

33 0,0050354 0,035736 
34 0,0053251 0,037671 
35 0,0056290 0,039695 

36 0,0059479 0,041811 
37 0,0062823 0,044023 

38 0,0066328 0,046334 
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39 0,0070002 0,048748 
40 0,0073849 0,051268 
41 0,0077878 0,053898 

42 0,0082096 0,056642 
43 0,0086508 0,059504 

44 0,0091124 0,062487 
45 0,0095950 0,065597 
46 0,0100990 0,068836 

47 0,0106270 0,072211 
48 0,0111770 0,075724 

49 0,0117520 0,079381 
50 0,0123520 0,083186 
51 0,0129780 0,087103 

52 0,0136310 0,091217 
53 0,0143120 0,095494 
54 0,0150220 0,099938 

55 0,0157620 0,10456 
56 0,0165330 0,10935 

57 0,0173360 0,11433 
58 0,0181710 0,1195 
59 0,0190410 0,12486 

60 0,0199460 0,13043 
61 0,0208880 0,1362 

62 0,0218670 0,14218 
63 0,0228850 0,14838 
64 0,0239430 0,1548 

65 0,0250420 0,16146 
66 0,0261830 0,16835 

67 0,0273680 0,17549 
68 0,0285990 0,18288 
69 0,0298760 0,19052 

70 0,0312010 0,19843 
71 0,0325750 0,20661 
72 0,0340000 0,21507 

73 0,0354780 0,22382 
74 0,0370090 0,23285 

75 0,0385950 0,24219 
76 0,0402390 0,25184 
77 0,0419410 0,2618 

78 0,0437030 0,27209 
79 0,0455270 0,28271 

80 0,0474140 0,29367 
81 0,0493670 0,30498 
82 0,0513870 0,31665 

83 0,0534760 0,32868 
84 0,0556350 0,34109 
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85 0,0578670 0,35388 
86 0,0601730 0,36706 

87 0,0625560 0,38064 
88 0,0650170 0,39464 

89 0,0675580 0,40905 
90 0,0701820 0,4239 
91 0,0728900 0,43918 

92 0,0756840 0,45491 
93 0,0785680 0,47111 

94 0,0815410 0,48777 
95 0,0846080 0,50491 
96 0,0877710 0,52254 

97 0,0910300 0,54067 
98 0,0943900 0,55931 
99 0,0978520 0,57847 

100 0,1014200 0,59817 
101 0,1050900 0,61841 

102 0,1088700 0,6392 
103 0,1127700 0,66056 
104 0,1167800 0,6825 

105 0,1209000 0,70503 
106 0,1251500 0,72816 

107 0,1295200 0,7519 
108 0,1340100 0,77627 
109 0,1386300 0,80127 

110 0,1433800 0,82693 
111 0,1482600 0,85325 

112 0,1532800 0,88024 
113 0,1584400 0,90792 
114 0,1637400 0,9363 

115 0,1691800 0,9654 
116 0,1747700 0,99522 
117 0,1805200 1,0258 

118 0,1864100 1,0571 
119 0,1924600 1,0892 

120 0,1986700 1,1221 
121 0,2050500 1,1557 
122 0,2115900 1,1902 

123 0,2183000 1,2255 
124 0,2251800 1,2617 

125 0,2322400 1,2987 
126 0,2394700 1,3365 
127 0,2468900 1,3753 

128 0,2545000 1,4149 
129 0,2622900 1,4555 

130 0,2702800 1,497 
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131 0,2784600 1,5394 
132 0,2868500 1,5828 

133 0,2954300 1,6272 
134 0,3042300 1,6726 

135 0,3132300 1,719 
136 0,3224500 1,7664 
137 0,3318800 1,8149 

138 0,3415400 1,8644 
139 0,3514300 1,915 

140 0,3615400 1,9667 
141 0,3718900 2,0196 
142 0,3824700 2,0735 

143 0,3932900 2,1286 
144 0,4043700 2,1849 
145 0,4156800 2,2423 

146 0,4272600 2,301 
147 0,4390900 2,3609 

148 0,4511800 2,422 
149 0,4635400 2,4844 

150 0,4761600 2,5481 
 


