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Föreläsning 1 – Hållbar utveckling
Hållbar utveckling innebär tre dimensioner.
•

Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och
människans hälsa till vadde ”klarar av”.

•

Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt
samhälle där grundläggande mänskligabehov uppfylls.

•

Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla medmänskliga och materiella
resurser på lång sikt.

Det naturliga steget innebär:
•

Förhindra koncentrationsökning av ämnen från berggrunden i
Naturen.

•

Förhindra koncentrationsökning av ämnen från samhällets
Produktion i naturen.

•

Inte utsätta naturen för undanträngning med fysiska metoder.

•

Inte hindra människor att tillgodose sina behov.

Definitionen av hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra för
kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.
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Figuren illusterar en process samt visar att vi måste jobba oss utåt för att kunna uppnå en
global hållbar utveckling.
Skillnaden mellan produkt och design förklaras här:
•
•

Produkt- och processutveckling – Innefattar, reaktionsteknik (kinetik),
enhetsoperationer, transportprocesser.
Produkt och processdesign – Innefattar kemisk sammansättning för önskvärda
egenskaper hos produkt, process och driftsförhållanden ex. tryck och temperatur
samt energiförbrukning etc.

Ska man ta upp om Mikro, makro och meso-scale?
Cusser och Moggride har en modell för Arbetssteg för en process som ser ut följande:
1. Behov
- Kundbehov från ex. intervju eller undersökning.
- Konsumentprodukter (choklad och hudkräm är svåra att mäta).
- Från behov till specifikationer och krav.
2. Ideer
- Exempelvis så säger DuPont-företaget 300 ideer ger en bra produkt.
- Ideerna kommer från kunder, utvecklare, konsulter, experter samt litteratur.
- Sedan måste ideerna sållas m.a.p. miljöpåverkan, teknisk mognad, kostnad etc.
3. Val av ideer
- Termodynamiken: vad är möjligt?
- Kinetiken (hur snabbt).
- Kvalitativa kriterier (ex. äpplen och päron).
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- Riskbedömning: risk = sannolikhet x konsekvens.
4. Produktframställning
- Patent eller inte.
- Kompletterande information som behövs.
- Slutlig produktspecifikation.

Figuren visar hur möjligheterna och kostnaden för en process ter sig under processtegen.
Det syns tydligt att kostnaden är minimal och att man har måna möjligheter i början.
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Föreläsning 2 – Green Chemistry and Green Engineering

Grön kemi är att skapa processer och produkter som belastar miljön mindre genom att endast
använda förnyelsebara råvaror och energi, effektivt utnyttja dessa, minimera eller eliminera
användningen av farliga ämnen, minimera utsäpp.
För att göra detta krävs det ett livscykelperspektiv. Det finns 12 principer man borde följa
enligt Anastas. Dessa listas nedanför.
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En annan person vid namn N. Winterton föreslog ytterligare tolv principer. Dessa liknar
väldigt mycket de föregående.
Det är viktigt att skilja Grön Kemi från Grön Ingenjörskonst. Det senare innebär design,
kommersialisering och användning av processer samt produkter som är tillämpbara och
ekonomiska samtidigt som man undviker:
-

Avfall vid källan (Generation of pollution at the source) Rätt översättning?
Risk för människohälsan och miljön.

Även här finns det 12 principer enligt Anastas:
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Notera att ofta så är dessa tolv principerna motstridiga, det viktigaste är livscykelperspektiv
samt princip 1. Dessa principer gäller på ALLA nivåer/skalor.
Föreläsning 3 – Design of products and processes

Denna föreläsning handlar om design av processer. Till att börja med kan vi prata om olika
typer av produkter.
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När man ska skapa en produkt används ett så kallat Stage-Gate Framework (SGPDP) (Stage
Gate Product Development Process). Som består av 8 sammanlänkande delar. Denna visar
alla steg som ingår från början till slutet.

Det som är viktigt att tänka på då man talar om processer är miljörelaterade fakotrer vid
designen. Exempel är:






Reaktionsväg för att minimera giftiga biprodukter
Minimera och återanvänd avfall
Undvik icke-rutin händelser
Materialegenskaper
Designkrav, bivillkor/begränsningar och optimering
7
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Förordningar och lagar
Osäkar/okända kostnader
Krav på utslätt
Elektrolyter

Design av en process måste vara säkert och minimera risken för olyckor, några exempel på
risker är bränder och explosioner, radioaktiv strålning etc. Dessa risker går givetvis att
förebygga genom säkerhetslayout, identifikation samt material safety data sheets.
Åter till Stage Gate Framework-konceptet.


Koncept – Målet är att ta fram bästa produktkoncept, definiera produkten och ta fram
affärsiden, metoder man använder sig av är marknadsundersökningar, kundinput samt
exempelvis skapande av databas över egenskapermm, skissande på möjliga processer.



Feasability (tillämpbarhet) – Målet är att visa bästa möjliga produktkoncept
(validering), resultatet man får fram är produktegenskaper, prototyp, det man måste
göra är att ta fram produktprototypen, testa den, patentera, tänka på miljö och säkerhet.



Development – detta syftar till slutlig produktdesign, resultatet man får fram är
pilotförsök, tillverkningsalternativ samt detaljerad projektdesign. Medel:
tillverkningsalternativ, storlek på utrustning, ekonomi, optimering etc.



Manufacturing – Målet är att få en komplett design av process och produkt, resultatet
blir: uppskalning av proccessen, kvalifikationer, kvalitet samt tillverkningskostnad.
Medel: idegenerering, kundinput mm.



Product Introduktion – Resultatet man får är små batcher av produkt, kontroll av
detta, prissättning, produktdokumentation och specifikationer, markadsföring Medel:
starta upp, drift av processen, optimering samt ta fram dokumentation.

Ett exempel på lignin tas fram i föreläsningen. Mycket fokus på det?
Föreläsning 4 – Principles and rules of thumbs

Det är viktigt att ha en strukturerad arbetsprocedur. Det som är känneteckanden för
processdesign är att endast 1-3% av idéerna, 10-25% av utvecklingsprojekten, 40-60% av
piloter blir processer (för petrokemisk industri).
Detta resulterar i att processdesign är underspecifierad, kräver tumregler, erfarenhet och
intuition och sker oftast top-down om man jämför med en konstnär som målar en tavla.
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Föreläsning 5 – Hur vet vi om en process är effektiv
Den första frågan man ställer sig är på vilka sätt är en process effektiv?





Energieffektiv
Materialeffektiv (råvaror)
Kostnadseffektiv
Minimal miljöpåverkan

En effektiv process innebär också minsta möjliga påverkan på omgivningen, exempelvis att
processen inte har utsläpp av skadlig art.
Materialeffektiviteten kan beskrivas enligt:

Men notera att materialeffektiviteten även kan beskrivas enligt:

Slutsatsen vi kan dra är att materialeffektivitet innefattar:


Förnyelsebara råvaror
9

S i d a | 10




Återvinning av material
Hög omsättning när produkten framställs

Figuren illusterar råvarorna vi har tillgång till samt åt vilket håll vi måst förskjuta
användningen för att kunna uppnå materialeffektivitet samt hållbar utveckling.
Andra exempel på förskjutning är:



Drivmedel – Bensin, diesel, flygfotogen  Etanol, metanol, DME (dimetyleter),
vätgas etc.
Konstruktionsmaterial – Plåt, oljebaserade polymerer  Kolfiber, kevlar etc.,
biobaserade polymerer.

En materialeffektiv process erhålls om rätt val av råvaror och reaktionsväg väljs. Processen
får gärna vara katalytisk, kan redan använt material återanvändas? Dessa aspekter är viktiga
att tänka på eftersom de utgår från jämvikter, termodynamik, kinetik samt temperatur och
tryckförhållanden.
Ett exempel är NaOH som kan framställas elektrokemiskt (klor-alkaliprocessen) eller
kausticering av natriumkarbonat (finns fler sätt).
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Figuren beskriver klor-alkaliprocessen samt dess fördelar och nackdelar.

Figuren beskriver kausticeringsprocessen som sker i pappersmassafabrik för att kunna
återanvända kemikalier. Även fördelar och nackdear listas här.
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Figuren beskriver den alternativa kausticeringen med Ti-förening.

Då vi talar om energieffektivitet talar vi oftast om:





Värmning/kylning
Fasförändring (smältning, förångning, sublimering etc.)
Transporter (Friktion, potentiell energi).
Reaktionsenergi (exoterm/endoterm).

En väldigt viktig aspekt är kvalitén på energin.




Värme (energi vid vilken temperaturnivå?)
Arbete (mekanisk, elektriskt) Ger alltid förluster!
Kemisk energi (vid vilken temperatur och vilket tryck?)

Ett väldigt bra exempel då man talar om kvalitén på energi är: Samma energimängd frigörs
vid kondensation av:
-

1 kg mättad vattenånga vid 1 bar (100 grader Celsius)
7,3 kg mättat kväve vid 1 bar (-196 grader Celsius)

Energieffektivitet kan beskrivas med energibalanser (TD 1:a HS, värme och arbete),
entropibalanser (TD 2:a HS, kvalitén ), samt exergibalanser (ett sätt att ta hänsyn till både
energi och entropi). Då man ställer upp dessa balanser är det viktigt att tänka på att sätta
systemgräns och ange om det är referenstillstånd man utgår ifrån.
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En generell balans för ett system kan beskrivas enligt:

MEN! Verkligen är icke reversibel, man måste även ta hänsyn till:








Blandning av materialströmmar som har olika temperatur, tryck och sammansättning.
Ändliga drivkrafter för transportprocesser.
Friktion (mellan fluider och andra faser).
Kemiska reaktioner och vad som sker vid jämvikt.
Överföring av värme till kylvatten.
Mekanisk friktion i utrustning.
Förluster till omgivningen.

Ett väldigt bra exempel är då man blandar en kall och varm ström:

Figuren visar vad som händer då man blandar två strömmar vid olika temperaturer.
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Icke reversibla processer leder till en entropiökning vilket är en konsekvens av
termodynamikens 2:a huvudsats. En generell entropibalans kan skrivas enligt:

Exergi kallas även termodynamisk tillgänglighet (availability) kombinerar energi och
entropibalanserna och ger:

Figuren visar en kombination av energi och entropibalansen. Två nya termer definiera, exergi
och förlorat arbete.
Detta ger i sin tur:
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Denna exergibalans gör att vi kan räkna ut LW, dvs. det förlorade arbetet. Storleken på denna
är ett mått på hur effektiv processen är.
Då vi har en kontinuerlig process vid steady-state kan energi och exergibalansen se ut enligt:

Ett exempel på hur man räknar på exergiförluster är:

Figuren visar ett exempel då två strömmar av vatten med olika temperaturer blandas. Det blir
en exergiförlust.
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Den termodynamiska verkningsgraden kan definieras enligt:

Figuren visar verkningsgraden då huvudmålet har positivt respektive negativ tecken.

Föreläsning 6 – Physical chemical data and processimulation programs

Villkoren för att jämvikt ska ske illusteras här:

16

S i d a | 17

Icke-ideala system innefattar oftast:





System med exempelvis polära ämnen.
De flesta modellerna har parametrar som måste bestämmas utifrån experimentella
data.
Även om det finns möjlighet att skatta parametrar så är det säkrast att använda
åtminstone några mätdata för att få bra noggrannhet.
Modellerna bygger i allmänhet på aktivitetsfaktorer.

Aktivitetsmodeller.
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Elektrolyter och dess aktivitetskoeffcienter är kraftigt beroende på molalitet!
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Slutsatsen hittills för elektrolyter är:


För låga molaliteter, m<0,001 mol/kg finns bra modeller – ej användbar för
industriella system.
20
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Flera olika modeller finns för ”höga” molaliteter.
Svårigheter med blandningar av elektrolyter – interaktionsparametrar.
Temperaturberoende?
Svår att experimentell bestämma aktivitetsfaktorer ibland, exempelvis vid indunstning
av svartlut.

Föreläsning 8 – LCA (Life cycle assessment) part 1

Målet med LCA är att kunna förstå ett livscykelperspetktiv samt dess nyckeroll inom
hållbarhet. Att kunna göra enkla beräkningar, förstå effekten av val av funktionell enhet
(functional unit), systemgränser, fördelningsmetoder samt andra parametrar. Vara en kritisk
utvärderare av LCA-rapporter.
En system-analys innebär att man tittar på anknytningar mellan saker samt hur de interagerar
med omgivningen. Har många paralleller med hållbarhet vilket kräver ett multi-perspektiv
angående problem.
Ett enkelt exempel på en produkts livscykel är:
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En livscykelmodell kan se ut såhär:

Figuren visar en livscykelmodell, just denna är grunden för LCA och i detta fall ville man ha
ut emissioner till luft, vatten samt jord.
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Vad är life cycle assessment? När applicerar vi detta? Vi börjar med att göra en
miljösystemanalys.
1. Den sociala hållbarhetsutmaningen – vår miljö är ändlig, det finns en gräns för fysiska
resurser samt area. Människor behöver anpassa sig till dessa systemgränser.
2. Miljösystemanalys – man kan visa hur mänskliga system interagerar med miljön
genom att studera flöden av massa och energi samt dess effekter.

Figuren visar energi samt massflödet.
LCA är en av de mess spridda metoderna för att kunna bestämma den miljömässiga effekten
av en produkt eller process (vagga till grav). Den är även ISO-standardiserad.
LCA används för att:




Ta beslut – Vid produktdesign och utveckling, processutveckling samt vid beslut
av miljöpolicy.
Lärande – genom identifikation av förbättringsmöjligheter.
Kommunikation – miljömärkning.

ISO14040 series ser ut enligt:
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Fas 1 – Goal and Scope definition

Man måste börja med att definiera sina mål dvs. avseendet med resultaten, vilken publik riktar
man sig mot? Några exempel är: att analysera styrkor/svagheter hos en process, förbättra en
produkt, jämföra produkter.
Det andra är: ”scope definition” vilket innebär att man börja med ett flödeschema, definierar
systemgränser, geografiska gränser, tidshorisonter samt att kunna välja en funktionell enhet
”functional unit”.
Ett enkelt flödeschema kan se ut enligt:

Figuren visar ett flödeschema för livscykeln för ett tvättmedel.
Funktionell enhet
En funktionell enhet är en mätstorhet för ett systems prestanda eller funktion. Man har ett
referensflöde som alla andra flöden är relaterade till. En bas för jämförelse.
Exempel är:
-

Förse en Chalmers-student med elektricitet för ett år.
Dricka en kopp te per dag under ett år.
24
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-

Se hur många paket cigg en medelsvensk röker under en månad.

Definitionen för den funktionella enheten spelar en kritisk roll i jämförelsestudier.
Det är väldigt viktigt att man väljer meningsfulla systemgränser. Dessa gränser behövs för att
separera systemet från ”resten av världen”. Behöver specificeras i flera dimensioner.
-

I relation till naturliga system.
Geografiska gränser.
Tidshorisont.
Gränser i det tekniska systemet (betyder?).

Flöden bör följas tills de ekonomiska indata och utdata har översatts till miljömässiga
ingripanden exempelvis:
-

Flöden som går in i produktsystem som har dragits från miljön utan prioritering till
mänsklig transformation eller:
Flöden av material som lämnar produktsystemet som har förkastat miljön utan hänsyn
till mänskliga faktorer.

Olika delar av life cycle äger rum i olika delar av världen, infrastruktur som exempelvis
produktion av elektricitet, sophantering etc. varierar från region till region. Känsligheten för
miljöutsläpp varierar i olika geografiska områden.
Ibland talar man om temporära gränser vilket innefattar att resultat måste gälla för tiden som
studien har sagt. Strategiska beslut gäller ofta under en lång period, men då man jämför
mogen teknologi vs. Teknologi med snabb utveckling brukar dessa gällande tider vara korta.
Om resurser anses vara förnyelsebara är detta tidspann oftast stora.
I verkligheten måste vi hitta en behandlingsbar men meningsfull systemgräns. Det finns olika
typer av systemgränser i det tekniska systemet exempelvis:
-

Gränsen mellan produktsystemet under hänsynstagande till andra produktsystem
(allocation dvs. placeringar).
Gränser mellan processer som är relevanta/orelevanta till produktströmmen (cut-off).
Dessa behöver diskuteras!

Då vi talar om Cut-Off i systemgränser menas främst om man inkluderar kapitaleffekter eller
ej. Ekonomiska och sociala ”flöden” exkluderas ofta från inventeringen. Mat för personal,
transport till jobbet exkluderas ofta.
Dilemmant vi är att kapitalinvesteringar anses ofta obetydelsebara, är det alltid rätt? Är
”waste of heat” en gratis resurs? Alla beslut som exkluderar data behöver rättvisas!
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Föreläsning 9 LCA Part 2
Vi går in i fas 2 som innebär inventering och analys.

LCA proceduren kan ses som en iterativ process där man börjar med Goal and Scope
definition, sedan en inventeringsanalys och därefter utvärderar man exempelvis emissioner
och kan sedan återgå till sitt Goal igen.
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1. Process Flow Chart


Process-flödeschema – Används för att kunna visualiserasamtliga steg i en hel
process samt hur de relaterar till varandra. Fördelar med detta flödeschema är att man
kan se inputs samt outputs. Försäkrar om att man missar kritiska punkter, lättare att
förstå svåra sammansatta system.

Vi kan ta exemplet med ett batteri. De viktiga komponenterna kan definieras enligt:




Funktionell enhet – Elbehovet i en bils startmotor under 5 år.
Produkt – Ett 12V bilbatteri med en spann (tid) på 5 år.
Referensflöde - Ett bilbatteri (24kg).

2. Data Collection
Det finns olika metoder för insamling av data bland annat:



Process eller kedjeanalys – Då produkten är specifik, mycket data behövs samtidigt
som man behöver definiera teknik samt indirekta påverkan.
Input – Output analysis – Här beaktas ekonomiska aspekter, detta inkluderar alla
indirekta effekter.

Varje enhet som ingår i processchemat behöver in och utdata. Dessa data bestäms i den första
fasen (Goal and Scope Definition) eftersom förståelse av datan innebär även att det blir
enklare att modifiera systemgränserna.
För varje kategori av data måste miljöpåverkan idenitiferas exempelvis emissioner till luft,
vatten och jord.
Enklaste sätten att hitta data är från:




Primary data sources – Företag, waste-management samt water treatment
companies, mätningar på konsumentbeteenden.
Secondary data sources – LCA-databaser och rapporter.
Surrogate data sources – Uppskattningar, tekniska modeller, antaganden samt
statistik.
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3. System boundaries – consequential versus attributional
Ett exempel kan tas fram vid making breakfast.

4. Data processing
Alla in och utdata måste kunna vara i jämförelsebara kvantitativa enheter. Man kan göra en
iventeringstabell som kan vara stor och ge en mer objektiv syn. Man får även tänka på att
skala ner varje aktivitet till den funktionella enheten. När man ska beräkna materialbalanser är
det viktigt att man börjar med referensflödet, ofta kan balanserna inte beräknas fullständigt
pga. Ofullständig data.
Multi-inpt samt multi-output kan illustreras enligt:

Open loop recycling innebär att avfallet från en produkt direkt går till återvinng samt blir en
råvara till en annan produkt. Detta kan illusteras enligt:
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Typiska situationer då man talar om multifunktionalitet är när enhetsoperationer delas av
olika produktströmmar exempelvis:





En process med flera produkter exempelvis destillation vid ett oljeraffinaderi.
Användning av stora transportmedel (container-shipping).
Behandling av mixat avfall exempelvis kommunal avfallsortering.
När ett återvunnet material återanvänds exempelvis aluminium för drycker.

Allokering innebär fördelning. Enligt ISO14044 finns det riktlinjer som bland annat innebär
att man ska subdividera processer för att erhålla bättre data, expandera systemgränser, tänka
på ekonomin. Man kan även göra känslighetsanalyser (sensitivity analsysis), då man
rationaliserar angående allokering måste detta förklaras i rapporten. Jag är inte med på hur de
menar här, måste diskuteras.
Vi kan ta ett exempel då vi ska expandera ett system.

Ett system kan expanderas genom att addera en funktion till ett system.
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Allokering undviks men den funktionella enheten ändras.
Ett system expanderas genom subtraktion av en funktion från den multifunktionella
processen:

Med detta sagt kan ett annat exempel ges då ett system expanderas genom subrahering:





Allokering av fysiska förhållanden – Vid transport av flera produkter (tunga mateial
– allokeringen baseras på massa), lågdensitetsmaterial (allokeringen baseras på
volym). När kommunalt avfall bränns används en mix, vilken emission associeras med
plasten? Eller det gröna avfallet? Vissa fasta avfall och biprodukter har multipla källor
exempelvis district heating, el, aska osv.
Allokering genom ekonomiska förhållanden – Anta att det underliggande skälet av
emissionen är den finansiella uppgiften. Därför måste den mest värdefulla produkten
30
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vara associeras med majoriteten av emissionerna. Fördelen är att det kan underlätta
analysen, Nackdelen är att den skenbara påverkan av en produkt är beroende av den
globala handeln.

Återiten till fallet med öppen och sluten återvinning:




Sluten återvinning är relativt enkel, exempelvis glasflaskor kan tvättas och återfyllas,
man behöver bara veta antal gånger.
Öppna återvinningssystem ställer frågan: Vilken produkt orsakade emissionen?
Kaskad-återvinning refererar till den pågående reduktionen till materialkvaliteten
exempelvis vid återvinning av papper. Vad betyder detta?
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Gör uppgiften! Kolla upp värdena och diskutera sedan!

Vid en Open-Loop-Recycling finns det olika metoder för allokering.
1. Cut-off metoden – Bara belastningar som direkt skapas av en produkt assigneras
produkten.
2. Relative loss of quality – Som en bas för fördelning av belastningar mellan alla
produkter.
3. All raw material acquisition generates waste – Avfallshantering är en
oundvikbar konsekvens av materiaextraktion. Laddning av virgin production och
waste måste assigneras produkten.
4. Material lost as waste must be replaced – Load of virgin production and waste
must be assigned to last product.
5. Closed loop approximation – All loads partitioned equally between all products
6. 50/50 – Recycled material replaces virgin material to 50% and replaces other
recycled
7. materials with 50%
Dessa metoder ovan ger dessa resultat. Diskutera dem!
.
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Slutligen kan det tilläggas att frågan är 90 % av svaret! Man måste rapportera alla
metodologiska val som görs i en LCA, att läsa fulla rapporten är viktigt för att förstå
resultaten. Korrektheten av ett metodologisk val mäts i relation till LCA:s mål. Om två
personer analyserar samma system med samma metod, borde resultaten bli densamma.
Föreläsning 10 LCA part 3 – Tolkning och kritisk granskning
Hur ska vi relatera LCI (Life Cycle Impact) till miljöpåverkan? Ett enklare perspektiv kan
illusteras enligt:
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LCIA (Life cyce impact assessment) dvs. delen man analyserar sin data eller “a description of
the environmental consequences of the environmental loads calculated in LCI” och vad
betyder detta exakt?

Figuren ovan visar hur exempelvis koldioxid kan ha för ändpunkter och påverkan.
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En kedjeraktion i en livcykel kan se ut enligt:

Olika faser av en LCIA kan innebära:


Classification – Identifiering av förhållandet mellan emissioner och dess påverkan.
Vanliga kategorier är: råvaruutarmning, energiförbrukning, global warming,
fotokemisk oxidation, försurning, ozon-utarmning osv. Andra klassifikationer kan
vara: cancerogena substanser, jonisering, radiation men även landoccupation och dess
konsekvenser.



Characterisation – Beräkna omfattningen av miljöpåverkan per kategori. Exempel är
användningen av energi och vatten, global warming potential (GWP), Eutrophication
potential, human toxicity potential samt terrestrial ecotoxicity potential. Notera att
påverkan från olika kategorier kanske inte är direkt jämförelsebara även om enheterna
verkar lika.
Då vi talar om karakterisering man kan säga att den potentiella påverkan av en
substans beror på hur mycket av substansen som släpps ut i miljön, samt dess öde.
LCIA-modeller kan användas för att beräkna Linear substance characerisation factors.
Exempel på dessa modeler är:
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Phase 4 – Interpretation

Enligt ISO så är detta steg: Fasen i LCA där resultaten från inventory analysis och impact
assessment man tar hänsyn till. Detta tolkningssteg ska leverera resultat som stämmer överens
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med målen från goal and scope definition, och man ska komma fram till slutsatser, förklara
begränsningar samt ge rekommendationer.
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Föreläsning 11 – Energisystemstudier av energiintensiv industri
Denna föreläsning syftar till processval samt hur detta påverkar energiförbrukningen. Viktiga
aspekter att tänka på är just varför industrins energianvändning är intressant att studera, fokus
på pappers- och massaindustrin.
Att energianvändning för produktion av samma produkt kan vara olika för olika processvägar,
exempel: mekaniskt och kemiskt massabruk. Samt olika vägar man kan gå för att påverka
energiförbrukning vid given processväg.
Ni vet hur energianvändningen i Sverige är uppdelad, på Industri, Bostäder & Service samt
transport, så har vi lite annat shit angående utrikes transporter och användning för ickeenergiändamål.
Pappers och massaindustrin står för 50 % av Industrins totala användning per bransch, resten
fördelas på bland annat järn & stålverk samt kemisk industri.
Inom industrisektorn används mest biobränslen & torv, el, kol o koks oljeprodukter samt
natur- och stadsgas.
Här nedanför illusteras ett kemiskt samt mekaniskt massabruk. ADt står för Air Dried tonnes.
Viktiga aspekter då vi talar om hållbarhet är varifrån elen kommer, om mycket förbränning
sker, samt vilka utsläpp vi har. Vilken verkningsgrad man har på procesen, kvaliten på
energin man får ut samt hur omgivningen ser ut.
Möjligheter att påverka energianvändningen vid design
Olika processvägar:
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Energianvändningen inom massa- och pappersindustrin 2011 såg ut såhär:

Effektivitetsåtgärder vid given processväg:
Här är det viktigt att tänka på tre punkter:
1. Byta till energieffektiv utrustning
2. Värmeåtervinning- Processintegrering, Dito kopplat till alternativ utformning av
separationsprocesser, värmepumpning.
3. Kraftvärme

1. Byte till energieffektiv utrustning
Fördelningen av ångbehovet i ett typiskt sulfatmassabruk illusteras nedan. Det syns tydligt att
det är separationsoperationerna som tar mest energi, följs sedan av reaktorerna (även
bireaktorer).
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I en perfekt värld kan vi få dessa värden, det syns tydligt att vi sparar mycket mer energi på
den vänstra.

Torkningsprocesserna kräver även dem väldigt mycket energi, det kan se ut följande:
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Sedan har vi lite diskussion om flereffektsindunstare som alla har koll på så det tänker jag inte
ta upp.

2. Värmeåtervinning
Genom att flytta fram och tillbaka boxarna kan energi sparas, samt vi får ett överskott av
värme som kan säljas. Om man bygger om saker och ting ser boxarna annorlunda ut.
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Även värmepumpning är viktigt, jag förstår inte denna bild helt, men det gick diskussion
angående att man skulle värmepumpa vid den stora gula pilen. Diskutera!

3. Kraftvärme

En ångkraftcykel för kondenskraftproduktion kan illusteras enligt:

En kraftvärmecykel kan illusteras enligt:
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Notera att skillnaden är att i en kraftvärmecykel används värmet efter kondensationen till
fabrik eller annat fjärrvärmenät. Det är bra att använda sig av kraftvärme eftersom mindre
bränsle behöver användas!

Avslutningsvis kan vi säga att industrin står för 1/3 av Sveriges totala energianvädning,
massa- och pappersindustrin står för 50 % av industriell energianvändning. Energiflöden kan
se helt olika ut för olika processer med liknande slutprodukt (exempelvis mekanisk och
kemisk massa), vägar till energieffektivisering vid given huvudprocess kan vara : Byt till
energieffektiv utrustning, värmeåtervinning (processintegrering med separationsutrustning
samt värmepumpning) samt kraftvärme.
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Föreläsning 12 – Biorefinery
Den centrala frågan är hur löser vi kemiindustrins råvarubehov när oljan tar slut? Har vi nått
peak oil? Olja har inte använts så länge, men håller på att ta slut medan kol har använts och
kommer att användas länge. Mycket nu handlar om förnyelsebara resurser exempelvis
biomassa.

Figuren ovan trycker Maryam mycket på, att vi ska använda rätt råvaror, undvika
värmeförluster, undvika avfall (även minimera), gärna återanvända material samt med så hög
verkningsgrad så möjligt.

Notera att då man har en open loop recycling används den ena processens utström som den
andras råvara, kvalitén blir då sämre, men figuren ovan illustrerar att man oftast/alltid kan få
ut energi av materialet.
49
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Några av de mest centrala aspekterna för dagens biobaserade företag som har en hög potential
är när man ska starta och med vad? Vad kommer utvecklingen att kosta?
Ett bioraffenaderi definieras enligt: En processanläggning som utifrån biologiskt material
producerar ett antal produkter som antingen direkt kan användas som ämne till olika
konsumentprodukter alternativt halvfabrikat som vidareförädlas till olika material, eller som
bränsle.

Vad kan vi förvänta oss för produkter?




Energibärare – Exempelvis syntetisk besin och diesel, biodiesel, etanol, DME,
butanol, vätgas, metanol samt fasta bränslen (exempelvis lignin).
Organiska bulk och specialkemikalier - Etanol, butanol , syntesgas, eten, fenoler,
ättiksyra, mjölksyra osv.
Olika material – kolfiber, olika kompositer och plaster.

Realistiska råvaror kan vara följande:




Vedmaterial – Grenar, toppar, rivningsvirke, spån, bark etc.
Organiskt avfall – köksavfall, papper, industriavfall.
Olia grödor – säd, halm, vegetabiliska oljor.

I sverige har vi idag ett överskott på 30 Mm3sk (skogskubikmeter). Biodiesel från
extraktivämnen ger max 3-4TWh. Veden har varit en viktig råvara länge och kommer att bli
ännu mer viktig i framtiden.
Randvillkoret är att biomaterial kommer att bli en bristvara i framtiden. Om man har ett träd
så blir 8 % brännved, 45 % sågtimmer samt 47 % blir massa-ved.
Veden innehåller följande energi i olika former:
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I Sverige är råvarorna för etanol: brännved samt grenar & toppar samt stubbar. Med dagens
teknik kan detta ge etanol motsvarande 20-30 % av dagens bensin och dieselbehov. Problemet
däremot med dagens förslag till etanolproduktion är att att man inte kan få ut så mycket av det
ur veden, det krävs mikroorganismer som kan fermentera 5C, just nu fermenterar
mikroorganismerna bara 6C (sexringar). En annan nackdel är att koldioxid släpps ut.

När man talar om bioraffinaderier finns det två huvudtyper:
1. ”Försiktig” nedbrytning av biomaterialet vid ”låg” temperatur – Detta
innebär massakokning, sur eller enzymatisk hydrolys. Diskutera mera här!
2. Förgasning, nedbrytning vid ”hög” temperatur – Antar att detta gäller vid
högre temperaturer … Diskutera mer här!
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Vad betyder embryo?!
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Här nedanför är en köttig figur. Men den visar biomassans diversitet, genom att välja olika
processer exempelvis termokemiskt eller biokemiskt kan olika syntesvägar väljas för att sedan
få olika produkter efter önskemål som exempelvis bioprodukter eller bara ren energi.
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Ovan illustreras en bra figur som visar vart komponenterna i veden tar vägen.
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Genom att använda bästa möjliga teknik är det möjligt att uppnå betydliga energiöverskott
från sulfatmassaprocessen. Sodapannan är den enskilt dyraste utrustningen i
sulfatmassaprocessen. Om lignin tas ut från svartlut är det möjligt att sälja detta (energibärare
eller råmaterial) och sodapannan kan göras mindre.

Hemligheten med lignoboostprocessen är skiftande av pH, detta gör att renare ligning på 70 %
erhållas istället för den tidiga låga 30 %.
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Föreläsning 13 – Styrmedels inverkan på industriella system

Vad är styrmedel? I Sverige har ekonomiska styrmedel tidigt utnyttjats för att styra
utvecklingen inom energiområdet. Traditionellt har skatter varit det främsta styrmedlet.
Skatterna används för att diverse mål inom energi- och miljöpolitiken ska kunna nås. Från det
traditionella sättet att använda skatter finns nu allt större intresse för marknadsbaserade
styrmedel exempelvis elcertifikat.
De olika energi-/miljöstyrmedel som berör industrin är:





Energiskatt och koldioxidskatt
Koldioxidhandel
Elcerfitikat
PFE (Program för energieffektivisering) – ett frivilligt avtal mellan staten och
industrin

1. Energi- och koldioxidskatt
Det finns särskild energi och koldioxidskatt på fossila bränslen som är en politiskt satt skatt,
energiskatten styr mot lägre energiförbrukning och biobränslen men är även fiskal (inkomst till staten).
Koldioxidskatten styr mot biobränslen samt industriell verksamhet har reducerad energiskatt (30 %)
och noll eller reducerad koldioxidskatt
2. Handel med utsläppsrättigheter
Bakgrunden ligger i att minska utsläppen av växthusgaser (FN). Kyotoprotokollet har också mål om
att minska växthusgaser, EU siktar på 20 % minskning till 2020.
Man talar då om 2 termer:



ETS – Emissions Trading System
TEP – Tradable Emissions Permit

Detta infördes i januari 2005 och är uppdelad i 3 perioder, vi är inne i den sista perioden nu som
sträcker sig till 2020. Handel med utsläppsrättigheter finns även inom andra områden ex. svavel i
USA.
Utsläppshandel ”Cap and Trade”
1.
2.
3.
4.

Ett antal utsläpprätter fördelas till ingående aktörer.
En utsläppsrätt ger rätt att släppa ut 1 ton koldioxid. Dessa rättigheter stäms av årligen.
Antalet utsläppsrätter som delas ut minskar och en minskad bubbla skapas (cap)
Företag som kan göra billiga åtgärder kan göra stora minskningar och sälja utsläppsrätter,
andra med dyrare kan göra tvärtom.
5. En marknad uppstår och ett marknadspris på utsläppsrättigheterna etableras (trade).
Andra saker man kan tänka på för minskat koldioxidutsläpp i industrin är energibesparingar av olika
slag (mindre bränsle), byte av bränsle, andra förnyelsebara alternativ. CCS.
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Om vi nu jämför Tradable Emissions Permit (TEP) mot skatt:



Skatt – Industrin vet vad CO2 utsläpp kostar, men staten vet på förhand inte hur mycket
minskningen blir.
TEP – Staten bestämmer vad minskningen ska bli, men industrin vet inte vad CO2 utsläpp
kostar.

3. Elcertifikat
Infördes 2003, syftet är att öka andelen el producerad från förnyelsebara källor. Biobränsle, vindkraft,
sol, vågenergi och vattenkraft.



De som producerar en från förnyelsebara källor tilldelas elcertifikat.
57

S i d a | 58





Elkonsumenter är skyldiga att köpa elcertifikat motsvarande en kvot från sin enanvändning.
Kvotdelen ökar varje år för att stimulera andel el från förnyelsebara källor.
Handel och en marknad uppstår.
Industrin är undantagen kvotplikten.

Många producenter faller från systemet då det bara gäller i 15 år.

Hur schysst det här är kan diskuteras men det stimulerar produktionen av grön el.
Sammanfattningsvist kan man säga att det är upp till marknaden att producera den gröna elen på
billigaste sätt. Kostnaden för grön el stjälps över till konsumenter, staten har varken utgifter eller
inkomst, industrin är ej kvotpliktiga men kan tilldelas elcertifikat.
4. PFE (Programmet för Energieffektivisering)
Detta är ett frivilligt avtal mellan industri och staten. 2004 infördes en minimiskatt som anpassning till
Eus minimiskatt, 0,5 öre/kWh. Man införde detta program där man åter blir skattebefriad o man gör
motprestationer.
Denna motprestation är:




Energiledningssytem med energikartläggning
Eleffektiviserade åtgärder med 3 års payback.
LCC (life cycle costing) t.ex. för ny utrustning.

Exempel på åtgärder är:





Produktionsprocesser – som exempelvis behovstyrning och optimering
Elmotorer, pumpar, fläktar – varvtalsreglering, byte till energieffektiv utrustning, optimering
Kompressorer, tryckluft, vacuumsystem – läcksökning och lokaluppvärmning
Belysning – effektiv utrustning.

Detta visade sig vara väldigt effektivt och vi fick en skattelättnad på 150 milj. SEK och sparade
1,4TWh.
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Föreläsning 14 – Miljövärdering av el och fjärrvärme i LCA-studier

Man skiljer mellan medelel och marginal el, det är viktigt att tänka på geografiska aspekter sant
tidshorisonten idag/framtid.
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Notera att både medelel och marginalel skiljer sig beroende på geografisk systemgräns!
LCA-studier kan användas för långsiktig planering avseende t.ex. produktutveckling, processval och
teknikutveckling.
Man skiljer mellan olika tidaspekter för marginalel:


Operating margin – Kortsiktig marginal representeras av den produktionsteknologi som ökar
produktion vid ökad efterfrågan på kort sikt.
Enligt marknadsteorin skall förbrukning på en välfungerande marknad alltid täckas av den
billigaste tillgängliga produktionsteknologi, elmarknaden är kombination av
produktionsanläggningar med olika egenskaper och kostnader. Marginalel definieras av den
produktionsteknologi som används för att täcka den sista förbrukade enheten på marknaden.
Detta ger kortsiktig marginalel.
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Build margin – långsiktig marginal är den produktionsteknologi som byggs ut för att ersätta
gamla.
Det som byggs beror på energipriser och styrmedel, kan vara en mix. Antaganden för
långsiktig marginal kan tas fram t.ex. genom simulering av elmarknaden.

Ett företag har sannolikt två syften med en miljöredovisning. Vad elförbrukningen ger för emissioner
samt ha ett bra beslutsunderlag för att kunna utveckla verksamheten. Enda sättet att klara dessa båda
syften är att miljövärdera elen med både marginalel och medel.
För forskare, politiker, allmänheten och andra utredare eller beslutsfattare så är marginalel den
enda relevanta metoden. Medelelen har ingen relevans för forskare som bill bedöma miljöeffekterna
av en ny torkprocess för papper. Marginalel blir den enda relevanta måttstocken eftersom den
beskriver vad förändringen medför.
Den stora frågan är: Vad ska man ansätta för elproduktion? Medelel är inte så användbar. Oftast
utvärderas en förändring av elförbrukning eller jämförelse av olika elförbrukning, vilket ger förändring
av produktion dvs. marginalel.
Medelel används ofta i LCA studier då de tär enklare. Den geografiska aspekten begränsas till
Nordeuropeisk. Ofta används kolkraft lite sletrianmässigt, i fall då mer långsigt tänk är mer relevant.
Mer konkreta exempel för ansättning av elproduktion är:



Kortsiktig marginal – kolkraft eller gaskraft, analysera skillnad med dessa två antaganden.
Långsiktig marginal – ex. kol/gas i ett referensfall (hantera som ovan). Ökande andel bio,
vind och CCS i mer hållbar scenarier.
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