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Om Värme och Kvalitet 

 

(On Heat and Quality / Over 
Warmte en Kwaliteit) 

 

Herr kansler, Herr rektor, Mina 
Damer och Herrar 

Idag har vi igen en historisk dag. 
En icke-finländare blir den första 
som idag installeras som 
professor vid Åbo Akademis 
splitternya tekniska fakultet, vars 
största avdelning under 1900-
talet bättre har blivit känd som 
kemisk-tekniska fakulteten. Men 
jag blev utnämnd fr.o.m. 
november 2005 och har mina 
föreläsningar för våren 2006 
faktiskt bakom mig. Snart ska 
den kommande tentamen 
avslöja hur bra min första kurs har 
varit.... 

Att ta folk utifrån minskar risken 
att en organisation går omkull på 
grund av inavel. Men jag har 
varit med Åbo Akademi förut, 
från 1993 till 1997, och kom 
tillbaka efter 99 månader vid 
Tekniska högskolan och Finlands 
Akademi. Jag kom till Finland 
med utbildning vid holländska TU 
Delft, med specialisering i 
partikelteknik och 
flerfasströmning och lite 
energiteknikbakgrund. Man skall 
inte i första hand studera i 
Nederländerna för att lära något 
om energi. Nästan allt jag vet 

och kan om värme och energi 
har jag lärt mig här i Finland. 
Resultatet av att lära sig teknik i 
Delft och jobba med, forska i 
och undervisa teknik i Finland 
står nu framför Er.  

Under de 13 åren i Finland har 
jag lärt mycket om finländare 
och finlandssvenskar, om 
finländska universitet, om olika 
språk, om att vara utlänning, om 
att köra bil om vintern, om att 
vara sjuk och gå till läkare i 
Finland. Om hur det gick efter att 
också finländarna blev EU-
medborgare, det som jag alltid 
har varit. Om att finska polisen 
inte tycker om att prata svenska, 
och att en bastukväll per år 
räcker till för mig. Tyvärr har jag 
också lärt mig hur man styr och 
manipulerar genom att göra 
ingenting, om att skada genom 
att vara tyst eller låta bli. 
”Management by not-doing”. 
Men jag har också lärt mig hur 
livets kvalitet hänger ihop med 
ren luft och rent vatten, med 
säkerhet, med att ha skog i 
närheten, med att visa resultat i 
stället för att prata strunt. Om att 
en experimentell plan är 
viktigare än en 
projektstyrelsekommitté.  

------ 

Min professur har benämningen 
teknisk termodynamik och 
modellering, med ett 
undervisningsområde där en 
massa andra saker ingår som Ni 
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kan läsa i det lilla häftet med 
inbjudan till det här tillfället. Ett 
häftigt paket, även om man vet 
vad en kemiingenjör eller 
processteknolog sysslar med. Jag 
måste säga att arbetsfältet 
säkert är tillräckligt stort för mig! 
Kort sagt är det kemiteknikens 
fysik som det handlar om, utan 
stort behov av exotiska, dyra 
eller farliga kemikalier.  

Men - kemin kan aldrig glömmas 
helt eftersom en kemisk reaktion 
kan ge stora ändringar i 
materialströmmarna som går 
genom en process eller en fabrik. 
Kemiska processer och 
reaktioner är förstås begränsade 
av de fysikaliska naturlagarna. 
Mera besvärligt för kemister är 
fenomen som inte spelar någon 
roll i laboratorieskala, men ger 
frågetecken när några ton av en 
viss kemisk produkt ska 
produceras. Många kemister tar i 
sådana situationer sin tillflykt till 
en katalysator, men en mycket 
billigare lösning vore i stället att 
fundera lite på hur man kan 
minska på de fysiska 
begränsningarna som står 
bakom problemet.  

Att vara termodynamikprofessor 
är i sig självt något rätt speciellt, 
för att området mest handlar om 
begrepp och fenomen vi inte 
förstår så bra. Tidigare fanns det 
vid Tekniska högskolan i Otnäs en 
professor som brukade säga 
”Det finns bara tre personer som 
förstår sig på termodynamik och 

vi träffas en gång per år i Paris”. 
Jag hoppas att professorn 
fortfarande är i livet och att jag 
kommer att ha möjlighet att 
diskutera saker och ting med 
honom. Jag skulle också gärna 
vilja veta vem de andra två 
termodynamikerna är eller har 
varit.  

Men – tillbaka till ämnet: 
termodynamiken är i allmänhet 
definierad som en fysikgren som 
handlar om beskrivningen av 
substanser och speciellt hur den 
påverkas av temperaturen och 
om omvandlingar av energi. OK 
för min del och jag hoppas att 
definitionen räcker till också för 
Er, speciellt för de som vill kalla 
sig för ”vetenskapens gynnare 
och idkare”. Men inte många av 
Er skulle våga skicka mig en e-
post med en förklaring på vad 
”temperatur” och ”energi” nu 
faktiskt är, fastän det skulle skaffa 
mig mycket läsglädje och 
inspiration för framtiden.  

Man kan inte vara 
termodynamiker och undvika att 
sitta och fundera ”vad är det nu 
faktiskt jag jobbar med, vad är 
energi, vad är temperatur, vad 
är värme”, och så vidare. Jag vill 
försöka förklara för Er idag hur 
man ska uppleva energi och 
värme, och varför 
termodynamiken är viktig. Inte 
bara för dem som studerar 
processteknik, men för alla som 
tror att de skall delta i 
diskussioner om energi. 
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Besvärligt och jobbigt är det att 
arbeta med energi och dess 
besvärliga variant som kallas för 
värme. Å ena sidan är energi en 
viktig del av allt vi gör. T.ex. när vi 
sitter i ett rum med optimerad 
temperatur, fuktighet och 
belysning och sysslar med en 
dator eller någon annan elektrisk 
apparat. Eller när vi resar 
omkring i buss, bil, tåg eller 
flygplan. Vårt eget biologiska 
system är i ständigt behov av 
mat, och snart är det dags att 
gå och äta och dricka igen. Vi 
har således en empirisk 
förståelse, p.g.a. erfarenhet om 
vad energi är. Å andra sidan kan 
vi inte se energi, medan vi vet att 
det finns energi i t.ex. ett batteri 
eller i ett bränsle, att det finns 
kalorier i mat och drycker, och 
att solens värmestrålar kan 
värme oss och t.o.m. bränna vår 
hud.  

Energi är nu för tiden också en 
viktig faktor i politiken, med ett 
pris på råolja som stadigt ligger 
över 60 dollar per fat, och en 
ständig press till förbättrad 
effektivitet för 
energianvändning. Vi skall 
minska förbränning av fossila 
bränslen för att bromsa 
klimatförändringen som nu 
pågår, antagligen p.g.a. 
människans aktivitet som 
resulterar i koldioxidutsläpp. Vi 
behöver nya energikällor som 
ska utvecklas under de 
kommande decennierna. Det är 
en tvungen sak för mig att aktivt 

delta i detta arbete. Man kan 
säga att energi, mat, rent vatten 
och ren luft tillsammans med 
religiösa friktioner och krig över 
landområden styr dagens liv för 
alla. Om vi ser energi som en 
bättre beskrivning för det 
klassiska elementet eld då är vi 
tillbaka vid de fyra elementen 
eller kosmiska byggklossarna 
vatten, luft, jord och eld som 
Empedokles definierade ungefär 
för 2500 år sedan. 

Mest besvärligt är att energins 
beteende ger anledning till 
felaktiga bedömningar och att vi 
använder energi som vi 
använder t.ex. vatten. Vi tar det 
från naturen som en råvara och 
vi producerar en 
konsumentprodukt av den, d.v.s. 
dricksvatten, eller bränsle och 
elektricitet. Men medan vatten 
efter användningen ger smutsigt 
vatten och kanske vattenånga, 
blir det en hel del värme från en 
aktivitet eller process med 
energianvändning. I analogi 
med vattenförbrukning handlar 
det om degradering av energins 
kvalitet, men vi borde kanske 
fundera mera på varför vi får 
värme överhuvudtaget, speciellt 
när vi inte vill ha värme. Vi vet 
alla hur hett någonting kan bli av 
friktion.  

Värme ska ses som en biprodukt 
av energianvändning, och när 
temperaturen ligger nära 
omgivningens temperatur då är 
den värdelös.  Med tiden har vi 
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lärt oss att värme med låg 
temperatur kan uppgraderas till 
en högre temperatur genom att 
sätta till energi i form av t.ex. 
elektricitet eller ett bränsle. 
Apparaten kallas för en 
värmepump, och flera av Er har 
en sådan apparat hemma.  

Energi kan alltså ha olika 
kvaliteter. Viktigast för oss är 
mekanisk energi, termisk energi 
och kemisk energi. (Det finns 
även elektrisk - eller bättre sagt 
elektromagnetisk - energi och 
fler typer av energi men jag skall 
inte pina oss med dem idag.) 
Mekanisk energi har ett långt 
förflutet, med användning av 
djur- och människorkraft, vind 
och vattenströmmar för 
landbruket och resandet. Värme 
för uppvärmning producerades 
genom förbränning av trä och 
ved, och avfall. Under 
medeltiden började man också 
bränna torv och kol i stor skala, 
och under de senaste 150 år 
även olja och naturgas. För 
mekanisk energi blev det klart att 
den kan omvandlas reversibelt 
mellan olika former, d.v.s. fram 
och tillbaka utan förluster. T.ex. 
från kinetisk energi i form av 
hastighet till potentiell energi 
genom att lyfta upp någonting. 
Under 1700-talet beskrev 
Bernoulli sambandet mellan 
dynamiskt och statiskt tryck för 
strömning i rör. Kort efter det 
resulterade behovet att 
länspumpa kolgruvor i England i 
utvecklingen av ångmaskinen.  

Vid den tidpunkten i historien 
blev de klart att värme var något 
speciellt, och att en viss mängd 
värmeenergi inte gav samma 
mängd mekaniska energi vid 
omvandlingen. De första 
termodynamikerna Carnot, 
Clausius och andra utvecklade 
värmeteknikens teori under 1800-
talet. Det viktigaste resultatet är 
de termodynamiska 
grundlagarna. Den första 
grundlagen säger att energi inte 
kan produceras eller förstöras 
men kan omvandlas till en 
annan form. Den andra 
grundlagen säger att värme 
bara delvis kan omvandlas till en 
annan energiform medan resten 
ger en förlust i form av 
värmeöverföring till 
omgivningen. Detta är inte så 
svårt att förstå: om man 
använder t.ex. het ånga för att 
värma upp någonting då har 
man slutligen en ström av kall 
ånga eller vatten kvar.  

Temperaturen är alltså 
avgörande för att säga 
någonting om värmets kvalitet. 
Och värme fick definitionen att 
vara energiformen som överförs 
via en temperaturskillnad. Den 
direkta länken mellan värme och 
temperatur är entropi, definierad 
av Clausius kring år 1865. Värme 
är ingenting mera än het entropi, 
eller sagt på ett annat sätt: 
värme är entropi med en viss 
temperatur. Vid den absoluta 
nollpunkten 0 K finns ingen 
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värme och i ett sådant fall kan 
entropi inte definieras.  

Entropi är en av fysikens största 
gåtor och en mardröm för lärare 
och studenter. Entropi står för 
kaos, eller oordning som 
Boltzmann resonerade runt år 
1900. Det faktum att universums 
entropi måste öka med tiden gör 
inte gåtan mindre. Det ger bara 
nya frågetecken: vad är tid, och 
vad är oordning? 

I den första studien om 
värmeteori från år 1824 blandar 
Carnot fortfarande värme och 
värmesubstans i sin diskussion. 
Men småningom blev det klart 
att det var samma sak och att 
värme inte har någon vikt, eller 
bättre sagt ingen massa. Detta 
gör värme okänslig för kraft, och 
att det är möjligt att effektivt 
transportera värmeenergi via 
strålning. Solens energi kommer 
till oss via den vägen. Men 
någonting som inte har massa 
påverkas inte av tyngdkraften. 
Kombinerad med Einsteins teori 
om tyngdkraften betyder det att 
”tid” inte heller betyder så 
mycket för entropin. Inte finns 
det någonting som heter 
”termomekanik”. Det är synd att 
Einstein inte har sysslat så mycket 
med termodynamik, för att han 
tyckte att den ger en fysikalisk 
beskrivning som knappast 
behöver någon förbättring. 

Entropi är ett mått på frihet och 
entropin hos en substans ökar 

genom att den får mer 
rörelsefrihet. Vårt universum 
expanderar på ett 3-
dimensionellt sätt och vi följer 
med. Universums entropi ökar 
hela tiden och så gör det även 
hos oss. Kemister och 
processteknologer försöker ofta 
gå emot den principen, till 
exempel när de producerar 
polymerer eller använder en 
kristallisator. Att klistra ihop 
molekyler minskar på deras frihet. 
Kravet att universums entropi 
skall öka medan entropin 
minskar i en process eller i en 
reaktor betyder att vi måste 
betala med att ge entropi till 
omgivningen. Resultat är en 
värmeeffekt som inte och aldrig 
kan undvikas. Gibbs har härlett 
det för ungefär 100 år sedan, 
genom att kombinera första och 
andra grundlagen. 

Fast ämnets matematik är rätt 
enkel är saker och ting i grund 
och botten inte alls så lätta att 
hantera i värmetekniken. Jag tror 
att det är därför det på många 
universitet finns fakultet för 
maskinteknik eller ”mechanical 
engineering”, men jag känner 
inte till ett universitet som har en 
fakultet för ”värmeteknik” eller 
”thermal engineering”. Också 
elektrotekniken, som fick sitt 
teoretiska fundament ungefär 
samtidigt har lyckats bättre med 
att utveckla sig. Kanske det är 
därför vi nu sitter med 
energiproblematik? 
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De två termodynamiska 
grundlagarna har stort betydelse 
på många områden. Först är det 
viktigt att förstå att energi inte 
kan produceras, men att man 
kan göra energi tillgänglig för 
användning i form av elektricitet 
eller bränsle. Användning av 
energi betyder att man 
konverterar den till rökgas, 
värme eller en annan form av 
lågkvalitetsenergi. Men 
energimängden räknad i Joule, 
kalori eller kilowatt ändras inte. 
Elektricitet för ett kylskåp blir 
värme vid rumstemperatur och 
lite ljud och båda är värdelösa. 
Fast man bara förstör kvaliteten 
hos energin upplever man det 
som energiförbrukning som ska 
kompenseras med ny energi som 
man köper av en s.k. 
energiproducent.  

Man kan kanske förstå varför 
konsumenten som använder 
energi felaktig pratar om 
”energiproduktion”. Men att 
även specialister som skriver 
tidskriftsartiklar och t.o.m. teknik-
professorer använder sådan 
terminologi är skrämmande. 
Säkert kommer de amatörer som 
pratar och skriver om 
”energiproduktion”, eller på 
finska ”energiatuotanto” inte att 
bidra med att hitta lösningar på 
framtidens energiförsörjning. 
Elproduktion, värmeproduktion, 
bränsleproduktion: helt OK, men 
energiproduktion är helt fel. Fel 
användning av terminologi 
bromsar framåtskridande.  

För tekniska förbättringar är 
andra termodynamiska 
grundlagen ett bättre verktyg än 
första grundlagen för att 
identifiera hur energikvaliteten 
degraderas vid användning. 
Detta är ett första steg för att 
göra förbättringar som gör 
energianvändningen mera 
effektiv.  

För att avsluta diskussionen kan vi 
fastställa  att värmeteknik har 
ett direkt ansvar för att hantera 
växthusgasproblematiken. All 
värme kommer inte från solen. En 
hel del värme uppstår som 
slutprodukt eller biprodukt vid 
förbränning av fossila bränslen 
för att driva en kemisk process 
eller producera elektricitet. En 
stor förbättring vore om 
värmeproduktionen vid el-
produktion minimeras. I praktiken 
skulle det utöka användningen 
av bränsleceller, som konverterar 
kemisk energi direkt till elektricitet 
med knappast någon 
värmeeffekt. Det skulle sätta ett 
stopp på el-produktion via 
värmesteg i ångpannor, 
ångturbiner eller gasturbiner. Vi 
ska så småningom bli av med 
apparater som baserar sig på 
teknologi utvecklad under 
perioden 1850-1950 om vi vill ha 
förbättrad energiförsörjning i en 
framtid då fossila bränslen tar 
slut. Värme ska produceras bara 
om det är den energiform man 
slutligen vill ha, t.ex. i ett stålverk. 
Värmeproduktion ska maximalt 
baseras på värme, via 
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värmepumpar. Man skall inte 
producera värme som ett 
mellansteg vid genererande av 
en annan energiform eftersom 
förluster uppstår i så fall. 

Termodynamiken ger en bra 
utgångspunkt även för 
undervisning och forskning i t.ex. 
kylteknik, massöverföring, 
strömningsmekanik eller 
separationsteknik. Saker som 
turbulens, irreversibel 
termodynamik och fasjämvikt 
ger ämnesområdet extra krydda, 
men slutligen är det bara en 
princip som gäller. Tyvärr måste 
jag spara lite material för mina 
kurser. 

----- 

För att avsluta; några ord om 
undervisning vid finländska 
universitet. Året 2006 kan även 
kallas för År Ett Efter Bologna, där 
Åbo Akademi är med i ett nytt 
system för 
universitetsundervisning. Avsikten 
med detta är att studenter inom 
EU har större möjligheter att ta 
delar av sitt undervisningspaket 
på olika ställer.  

En fördel är att finländska och 
även utländska studenter som 
upplever svenska språket som 
problematiskt kan ta kurser under 
magisterprogrammet på 
engelska. Åbo Akademi kan 
därmed konkurrera med andra 
finländska universitet. En 
utmaning för Finland är däremot 
att de länder som är med i 

Bologna-systemet ska erbjuda 
undervisning och 
universitetsforskning på likvärdig 
nivå, vilket betyder att min kurs i 
Värmeteknik i årskurs 2 ska 
motsvara en kurs i Värmeteknik 
vid t.ex. ett tyskt eller spanskt 
universitet i deras 2:a årskurs. Inte 
ska jag bygga en kurs i ämnen 
som ingår i utlandets gymnasier. 
En viktig fördel med 
Bolognasystemet är att 
universitetens kvalitets kommer 
att förbättras i hela EU och 
troligtvis i hela världen. 

Flera nyligen publicerade studier 
har visat att Åbo Akademi är 
bäst eller en av de bästa i 
Finland när det gäller effektivitet 
och kvalitet. Tyvärr, det räcker 
inte till att vara bäst i Finland om 
det samtidigt kan betyda att 
vara sämst i Norden och 
obekant utanför närområdet. 
Man ska inte jämföra sig med sig 
själv eller bara med grannen på 
höger- och vänstersidan. Säkert 
är att Åbo Akademi även är 
Finlands bästa svenskspråkiga 
universitet. Bolognasystemet och 
andra internationella utmaningar 
kräver att Åbo Akademi jämföras 
med ungefär lika stora universitet 
i t.ex. York, Twente, Karlstad, 
Orléans, Venedig eller Kreta. 

Och Bolognaprocessen betyder 
mera än att 36 studieveckor i 
Finland (eller 42 studieveckor i 
Holland) i framtiden kommer att 
räknas som 60 studiepoäng. Jag 
tror väl inte att jag är ensam om 
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att konstatera att våra 
universitetskurser är för lätta för 
studenter från vad som tidigare 
var EU-15 länderna. Studenter 
från länder som senast gick med 
i vad som blev EU-25 har 
däremot ofta stora svårigheter. 
Den finländska 
diplomingenjörutbildningen bör 
förbättras för att vara relevant i 
EU och annat internationellt 
perspektiv därför att den ligger 
klart under EUs genomsnittsnivå 
även efter 1 maj 2004. 

Mycket bättre är läget för 
finländska teknologie doktorer, 
som antagligen hinner komma 
ikapp sina utländska kolleger. 
Det är bra, för inte skall en finsk 
doktorshatt vara en skyddshjälm 
mot internationell konkurrens. 
Men priset för det är att 
doktorandstudier ofta kräver 
betydligt mera än 4 år. Till vissa 
delar är handledning av 
professorn ett fiasko om 
doktorsarbetet inte blir färdigt 
efter 5 år. Men en förbättrad 
utbildning till magisternivå skulle 
hjälpa inte bara våra 
doktorander utan alla som 
utexamineras. Det ska vara 
möjligt att ta magisterexamen 
utomlands efter den finländska 
kandidatsexamen. Då blir det 
senare också möjligt att klara av 
ett doktorsarbete utomlands, där 
man ofta får begränsad tid. Inte 
ska man för säkerhets skull även 
ta finländsk licentiatexamen 
innan man vågar doktorera 
utanför Finland, trots att jag själv 

skulle rekommendera detta i 
dagens läge. 

När hela EU börjar köra sin 
mastersprogram – eller de 4:e 
och 5:e studieåren - på 
engelska, då blir det också lätt 
att jämföra de andra 
universitetens kursmaterial och 
t.o.m. direkt använda det som 
sådant. Sådana småsaker sätter 
mera fart på Bologna- 
processen. Kvar står problemet 
att kandidat- och magister- 
examen under Bologna inte 
direkt kan jämföras med 
bachelor och master degree i 
USA....... 

------ 

Jag ska försöka vara en värdig 
efterträdare till Carnot, Clausius, 
Boltzmann, Gibbs och förstås 
Åboprofessorerna von Schalien 
och Öhman. Jag har erfarenhet 
med att definiera problem som 
ett första steg mot en lösning, 
och har märkt att många 
problem är lösbara i varandra 
och kan i så fall försvinna.  

Jag har tagit med mig den 
holländska traditionen och 
tänkesätt som Kamerlingh Onnes 
och van der Waals, 
fysikprofessorer vid Universitet 
Leiden. Jag föddes bara några 
kilometer från Kamerlingh Onnes 
laboratorium. Vid slutet av 1800-
talet gjorde de forskning med 
extremt låga temperaturer och 
överkritiska system vid högt tryck 
och hög temperatur. Jag vill 
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fokusera på entropi trots att jag 
inte ännu vet hur forskningen 
kommer att se ut vid laboratoriet. 
Till exempel, hur hänger entropi 
ihop med strålning, och hur kan 
entropiproduktion i 
separationsprocesser minimeras. 
Tillägget ”och modellering” i 
benämningen på min professur 
betyder att jag kommer att 
använda en dator ibland, men 
inte för mycket.  Markis de Sade 
har sagt: ”man ska inte ersätta 
sanningen med någonting som 
är omöjligt” 

 

Jag tackar Åbo Akademi för att 
den gett mig vingar för att kunna 
flyga över mitt fackämne. Å 
andra sidan har också Åbo 
Akademi visat sig vara ambitiös 
genom att vid slutet av 2004 
fråga mig ifall jag är villig att 
söka tjänsten, antagligen för att 
själv kunna flyga högre. Frågor 
som återstår är: finns det 
någonting att göra där uppe, 
och hur mycket tid kommer jag 
att få. 

Jag tackar för Er 
uppmärksamhet. 

 

Ron Zevenhoven 

professorsinstallation 

Åbo Akademi TkF  

210406 
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