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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Tekniska Verken i Linköping AB, TVAB, är en koncern som ägs av Linköpings kommun. 
Koncernen bedriver verksamheter inom el, värme, kyla, biogas, elnät, avfall och VA (vatten 
och avlopp). De två hörnpelarna i verksamheten är energi och miljö. 
 
Enligt lag är varje kommun i Sverige ansvarig för det hushållsavfall som uppkommer inom 
kommunen. Detta omfattar det avfall som kommer från hushåll och det avfall som kommer 
från andra verksamheter men som är jämförligt med avfallet från hushåll. Samtid igt finns det 
producenter som har skyldighet att ta hand om vissa specificerade avfallsslag. Avfall som 
varken omfattas av kommunernas eller producenternas ansvar måste avfallsinnehavaren själv 
ta hand om. Detta innefattar bl.a. avfall från flera industrie r. I samtliga dessa fall måste den 
avfallsansvariga hitta en hälso- och miljömässigt god hantering av avfallet. Detta kan innebära 
materialåtervinning, energiutvinning eller biologisk behandling (exempelvis kompostering 
eller rötning). I sista hand används deponering. 
 
Tekniska Verken äger och driver en avfallsförbränningsanläggning, Gärstadverket, med fyra 
pannor där energin i brännbart avfall omvandlas till fjärrvärme och el genom förbränning. Allt 
hushållsavfall, efter att farligt avfall och specialavfall har sorterats bort, som uppkommer 
inom Linköpings kommun förbränns på Gärstadverket. På så sätt fullföljer Linköpings 
kommun sitt ansvar för en hälso- och miljömässigt god hantering av avfallet. Dessutom kan 
man på så sätt distribuera fjärrvärme och el till kommuninvånarna. Även brännbart avfall från 
industrier samt hushållsavfall från cirka 30 andra kommuner förbränns på Gärstadverket. 
Dessa kommuner betalar Tekniska Verken för att få sitt avfall förbränt. 
 
Gärstadverket byggdes år 1981 med tre pannor. Under 2004 togs en ny panna, panna 4, i drift. 
Denna kallas för Framtidens Gärstad, FTG, och är Sveriges modernaste 
avfallsförbränningsanläggning. FTG är byggd för att klara de allt högre miljökraven på 
utsläppen från förbränningsanläggningar. Genom den dagliga driften av pannan ser man till 
att dessa miljökrav följs. 
 
Vid förbränningen av avfall bildas bl.a. miljöfarliga kväveoxider (NOX). Dessa leder till 
försurning och övergödning av mark och vatten. FTG klarar i dag de EU-krav som finns på ett 
maximalt utsläpp av kväveoxider på 200 mg/Nm3 (Nm3 står för normalkubikmeter). FTG 
omfattas dock även av den svenska lagen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider som 
innebär att Tekniska Verken får betala en avgift på 40 kronor per kilo utsläppta kväveoxider. 
Detta får alla anläggningar i Sverige med en nyttiggjord energiproduktion av minst 25 GWh 
per år under förutsättning att den producerade energin används för byggnadsuppvärmning, 
elproduktion eller i industriella processer. Det totala avgiftsbeloppet under ett år omfördelas 
sedan mellan de avgiftsskyldiga. Detta innebär att produktionsenheter med lägre utsläpp per 
nyttiggjord energimängd än riksgenomsnittet får tillbaka ett större belopp än vad de betalar in. 
Produktionsenheter med större utsläpp än riksgenomsnittet förlorar dock pengar på systemet. 
Detta innebär att företagen pressas till att hela tiden försöka få ner kväveoxidutsläppen. 
 
Under år 2005 uppgick riksgenomsnittet på kväveoxidutsläppen till 0,222 kg per MWh 
nyttiggjord energi. Återbetalningens storlek blev 8,68 kr per MWh. Siffrorna från FTG under 
de första åtta månaderna år 2006 är ett kväveoxidutsläpp på 0,131 kg per MWh nyttiggjord 
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energi och en total energiproduktion på 448 845 MWh. FTG har under dessa månader släppt 
ut 53 537 kg kväveoxider eller med ett annat mått 72 mg/Nm3. Det senare måttet är det som 
kommer att användas mest i rapporten. 
 
På anläggningen finns i dag ett befintligt system som injicerar urea, en kväve förening, i 
pannan för att reducera kväveoxiderna. Regleringen av detta system kan dock göras bättre 
vilket skulle få ner kväveoxidutsläppen ännu mer. Detta skulle bidra till en lägre miljöavgift 
och dessutom ge större intäkter i form av återbetalning. 
 
[1, 2, 3, 4] 

1.2 Mål 
Målet med examensarbetet är att ta fram ett förslag till förbättring av befintlig reglering av 
ureainjiceringen. Den framtagna regleringen skall sedan implementeras i styrsystemet under 
förutsättning att denna är bättre än befintlig reglering och att man från 
anläggningsleverantörens sida godkänner detta. 
 
För att uppnå detta mål skall en beskrivning av befintligt system göras. Dessutom skall en 
mindre litteraturstudie av aktuella rön inom avfallsförbränning med speciellt fokus på 
kväveoxidreducering genom ureaanvändning genomföras. Efter denna insamling av 
information skall systemet modelleras och en förbättrad regulatordesign skall tas fram. Den 
framtagna regleringen skall sedan simuleras och jämföras med den befintliga regleringen för 
att påvisa om en förbättring skett. 

1.3 Metod 
För att först ta reda på så mycket som möjligt om kraftvärmeverket samt dess regleringar 
studerades olika litteratur, både intern och extern. Dessutom diskuterades det med personalen 
på FTG. 
 
Till litteraturstudien av NOX-reduktion användes främst Värmeforsks databas. 
 
Vid sytemidentifieringen samt utvärderingen av regulatorerna användes Matlab, i vilket 
speciellt System Identification toolbox samt Simulink användes. 

1.4 Projektägare och handledare 
Projektägare vid Linköpings Universitet är Svante Gunnarsson vid Institutionen för 
Systemteknik. Handledare är Ingela Lind. 
 
Projektägare vid Tekniska Verken i Linköping AB är Mile Elez som är anläggningschef på 
Gärstadverket. Den administrativa handledaren är Jon Erlingsson. Handledare på 
Gärstadverket är Olle Svanfeldt, Torbjörn Svensson och Göran Nyqvist. Även flera andra i 
personalen står för assistans. 
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2 Anläggningen Framtidens Gärstad 
Framtidens Gärstad är en modern avfallsförbränningsanläggning där man genom att förbränna 
avfall från både hushåll och industrier producerar elektricitet och fjärrvärme. Man kan dela in 
anläggningen i följande delar; ugn/panna, turbin/generator, fjärrvärmedel samt rökgasrening. 
Huvuduppgiften för ugn/panna är att genom förbränning av avfall skapa värme i form av 
rökgaser som i sin tur värmer upp vattnet i pannans väggar. Ångan som då bildas leds sedan 
vidare till turbin/generator där elektricitet genereras samt till fjärrvärmedelen där 
fjärrvärmevatten värms. Ångan har ett tryck på 40 bar och håller en temperatur på cirka 
400°C. De rökgaser som bildats leds efter pannan in i rökgasreningen där de renas från 
diverse miljöfarliga ämnen. Rökgasreningen tar dock inte hand om de bildade kväveoxiderna. 
Dessa reduceras istället i pannan. Ytterligare värme utvinns ur rökgaserna med hjälp av en 
absorptionsvärmepump. 
 
Nedan beskrivs endast delen ugn/panna eftersom det är denna del som är intressant vid 
bildning och reduktion av kväveoxider. 
 
 

Figur 1. Övergripande bild av anläggningen. I delen ugn/panna (röd del) skapas 
ångan som sedan leds vidare till turbin/generator samt fjärrvärmedelen (ofärgade 
delar). Övriga delar (gul, grå och blå) står för reningen av rökgaserna. 
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2.1 Förbränning av fasta ämnen 
Vid förbränning genomgår bränslet följande faser; torkning, förgasning och förbränning av 
förgasade ämnen. 
 
Förbränningen är fullständig när alla brännbara beståndsdelar av bränslet förenar sig 
fullständigt med syre, t.ex. kol, vätgas och svavel bildar koldioxid, vatten och svaveldioxid. 
Vid ofullständig förbränning däremot återfinns bland förbränningsprodukterna ämnen som 
ytterligare kan förena sig med syre, t.ex. kolmonoxid vilket efter vidare oxidation ger 
koldioxid. Fullständig förbränning kräver följande: 
 

1. Tillgång till syre inom för varje bränsle bestämda gränser. 
2. Tillräckligt hög temperatur för att processen ska vara självunderhållande. 
3. Bra blandning mellan bränsle och luft. 
4. Tillräckligt lång tid för att förbränningen ska vara avslutad när rökgaserna lämnar 

eldstaden. 
 
[5] 

2.2 Beskrivning av ugn/panna 
Figur 2 nedan ger en övergripande bild av systemet ugn/panna som beskrivs i detta kapitel. 
 
Avfallet som matas in i avfallstratten kommer från både hushåll och industriell verksamhet. 
Avfallet är av varierande slag och därmed även dess energivärde. Innan avfallet förs in i 
avfallstratten har det blandats av en operatör med hjälp av en kran. Detta gör att energivärdet 
på avfallet jämnas ut en del men det är långt ifrån konstant. 
 
Efter avfallstratten hamnar avfallet på en roster på vilken förbränningen av avfallet sker. 
Rostern består av en matarroster samt rostersektionerna 1-5, där varje del består av parallellt 
matande rosterblock som skakar fram bränslet i ugnen. Rosterblocken är block av svetsat stål. 
Igenom blocken finns det utrymme för tillförsel av primärluft. Hastigheten på blockens 
rörelse fram och tillbaka kan styras enskilt för varje sektion. Genom hastigheten på 
matarrostern bestäms hur stor mängd avfall som förs in i ugnen och därmed anläggningens 
effekt. Rosterrörelsen för rostersektionerna 1-5 har två syften, det ena är att bestämma takten 
som avfallet ska färdas med i de olika förbränningszonerna för att få bästa resultat på 
förbränningen. Det andra är att avfallet genom rosterrörelsen faller sönder mer och mer. På så 
sätt blir det lättare för primärluften att ta sig upp och blanda sig med avfallet vilket ger bättre 
förbränning. 
 
På vänster och höger sida under varje rostersektion sitter var sin tratt, s.k. vindbox. Aska och 
oförbränt material som ramlar ner under rostern leds vidare genom dem till det vattenfyllda 
slaggtråget i det s.k. våta asksystemet. Även aska och oförbränt material i slutet av rostern 
hamnar i slaggtråget. Askan och det oförbrända materialet transporteras sedan vidare via en 
slaggkedja och ett transportband till en slaggbunker. 
 
Genom samtliga vindboxar under rostern tillförs primärluft. Dessa bildar alltså 12 
förbränningsluftzoner. Primärluften tillförs med hjälp av primärluftfläkten som ser till att det 
är ett konstant tryck i primärluftkanalen. Hur primärluften fördelas på de olika 
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förbränningszonerna styrs med hjälp av reglerspjäll. Primärluftens syfte är att tillföra luft till 
förbränningen men även att kyla rosterytan. 
 
Sekundärluften tillförs med hjälp av sekundärluftfläkten och fördelas på framluft, bakluft och 
OFA (over fire air). Framluften tillförs genom dysor i taket i ugnens främre del. Bakluften 
tillförs genom dysor i taket i ugnens bakre del. OFA tillförs genom dysor vid ingången till 
första stråket i pannan. Dysorna för OFA är arrangerade så att det bildas en virvelstruktur i 
rökgasen upp igenom pannan. Detta för att rökgaserna skall blandas om ordentligt. Genom att 
styra luftflödet genom dysorna justeras dels syrehalten hos rökgaserna och dels dess 
temperatur. 
 
Mängden avfall och förbränningsluft som förs in i förbränningsprocessen är avgörande för 
förbränningens kvalitet och anläggningens verkningsgrad. Med ett stort luftöverskott 
reduceras anläggningens verkningsgrad och bildandet av oönskade kväveoxider ökar. Om 
lufttillförseln däremot inte är tillräcklig bildas oönskad kolmonoxid. 
 
Både primärluft och sekundärluft förvärms i ett luftförvärmarsystem (LUFO) innan de tillförs 
förbränningsprocessen. Värmen kommer från värmeväxling med vatten från turbinkylningen 
och kylningen av slitzonen samt från ånga i 20 bar-ångsystemet. Slitzonen är en panelvägg 
som sitter ovanför rostern. Panelväggen kyls med vatten som tar upp värmen från 
bränslebädden och överför den till LUFO:n. 20 bar-ångsystemet är ett rörsystem med ånga 
från pannan som har tryckreducerats till 20 bar. 
 
I pannans första stråk sitter två stycken oljebrännare. Vid normal drift används dessa som 
stödbrännare då temperaturen där är för låg. Enligt EU-direktiv måste rökgasen uppehålla sig 
under minst två sekunder med en temperatur på över 850°C efter sista lufttillförseln. Detta är 
för att säkerställa att förbränning av vissa miljöfarliga ämnen sker. 
 
I pannans första stråk sitter även sex stycken lansar som sprutar in en lösning av urea och 
vatten. Ureans syfte är att reducera de oönskade kväveoxiderna. 
 
Den rökgas som bildats genom förbränningsprocessen leds vidare genom pannan, 
överhettaren och ekonomisern för att till slut ledas in i rökgasreningen. Överhettaren består av 
tre stycken fallkammare. I dessa fälls aska i rökgaserna, s.k. flygaska, ut tack vare sin egen 
tyngd. Askan fångas upp i botten av fallkamrarna och transporteras till en asksilo, i det s.k. 
torra asksystemet. Transporten sker med hjälp av en kedja med skrapor, en s.k. redler. 
 
Matarvatten från matarvattentanken pumpas genom värmeväxlare i ekonomisern upp till 
ångdomen. Genom en trevägsventil kan man leda mer eller mindre vatten förbi 
ekonomisersektionerna 1-4. Ekonomiserns ena syfte är att reglera temperaturen på rökgasen 
innan den leds in i rökgasreningen. Temperaturen på rökgaserna ligger på ungefär 150-160°C 
innan de leds in i rökgasreningen. Detta är ett krav inför senare rökgasbehandlingar. 
Ekonomiserns andra syfte är att förvärma vattnet innan det ska förångas i pannan. 
 
Det uppvärmda matarvattnet från ekonomisern som letts in i ångdomen cirkulerar sedan i rör i 
pannans väggar. Dessa vattenfyllda rör fungerar primärt som pannans evaporatordel 
(förångningsdel) och värms upp av rökgaserna i pannan. Ångdomen fungerar som avskiljare 
mellan vatten och ånga. Ångan från ångdomen värms sedan ytterligare av rökgaserna i 
överhettaren. Mellan överhettardel 1 och 2 samt mellan överhettardel 2 och 3 finns dysor som 
sprutar in matarvatten för reglering av ångtemperaturen då denna är för hög. Efter 
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överhettardel 3 finns en friblåsningsventil för reglering av ångtrycket. Vid för högt tryck 
öppnar denna så att ångan leds över tak. Ångan ska ha ett tryck på cirka 40 bar och en 
temperatur på cirka 400 °C när den lämnar överhettaren. 
 
 

 

Figur 2. Övergripande bild över systemet ugn/panna. 

2.3 Befintliga regleringar i ugn/panna 
I detta kapitel beskrivs de viktigaste regleringarna i systemet ugn/panna. Detta görs 
övergripande för att sedan gå in djupare på regleringen av NOX i senare kapitel. De viktigaste 
in- och utsignalerna tillhörande systemet ugn/panna finns sammanställda i appendix A. De 
införda beteckningarna på dessa används i blockdiagrammen i detta kapitel. 
 
Det övergripande styrsystemet som används på anläggningen är ABB:s styrsystem 800xA. 
Driftpersonal övervakar och styr anläggningen genom detta styrsystem i ett kontrollrum. 
Samtliga operatörsbestämda börvärden som förekommer i detta kapitel sätts av 
driftpersonalen på operatörspanelen i kontrollrummet. 
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2.3.1 Energireglering 
Energiregleringen, se figur 3, är navet i regleringen av ugn/panna. Ugnen/pannans 
energiproduktion regleras här genom att ett börvärde på rosterhastigheten bestäms. Även ett 
börvärde på primärluftflödet bestäms. Dessa börvärden används sedan i rosterrörelse- och 
primärluftregleringen. 
 
Börvärdet på rosterhastigheten bestäms av en PID-regulator som är huvudregulatorn i 
energiregleringen. Börvärde till denna är ett operatörsbestämt värde på energiproduktionen (i 
MW). Detta värde omräknas till kg/sekund ånga samt begränsas av två 
begränsningsfunktioner. Den ena begränsningen består av operatörsbestämda effektvärden 
som man önskar reducera med då gränsvärden för rökgastrycket i rökgasreningen överskrids. 
Den andra begränsningen består av ett operatörsbestämt effektvärde som man önskar reducera 
med då gränsvärdet (26,5 ton/timme) för inmatad avfallsmängd överskrids. Börvärdet till 
huvudregulatorn korrigeras dessutom utgående från medeltemperaturen i pannans första stråk 
samt för eventuell oljebrännareffekt vilken räknas fram utgående från oljeflödet till 
oljebrännarna. 
 
Ärvärde till huvudregulatorn är ett framräknat värde på pannans effekt utgående från 
mätvärden på tryck, flöde samt temperatur på den ånga som leds ut från pannan till 
turbin/generator samt fjärrvärmedelen. Denna effekt är dock omräknad till kg/sekund ånga. 
Utgången från huvudregulatorn justeras av två feed-forward-regulatorer. Båda två är PI-
regulatorer. Den ena har trycket av ångan från pannan som ärvärde och ett operatörsinställt 
börvärde. Den andra har rökgastemperaturen i pannan mellan andra och tredje stråket som 
ärvärde och ett rullande 3-timmarsmedelvärde av denna rökgastemperatur som börvärde. 
 
Då det gäller börvärdet på primärluftflödet så består det av ett framtaget basflöde samt ett 
framtaget variabelt flöde. Basflödet fås genom multiplikation av det ovannämnda begränsade 
energiproduktionsbörvärdet och en operatörsbestämd kvot. Det variabla flödet baseras på det 
framtagna börvärdet på rosterhastigheten. På så sätt fås ett bra förhållande mellan bränsle och 
luft i förbränningsprocessen. 
 
 

 

Figur 3. Blockschema över energiregleringen. OP står för operatörssatt. BV står för 
börvärde. För förklaring av de numrerade signalbeteckningarna se appendix A. 

Energireglering 

(3 st. regulatorer) 

System 
Ugn/panna 

BV rosterhastighet 
till rosterreglering 

BV primärluftflöde 
till primärluftreglering 

Ut 1-7, 21 

Ut 8-29 
In 1-18 

OP BV energiproduktion 

OP BV tryck på ånga från 
pannan 
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2.3.2 O2-reglering 
För att få en fullständig förbränning av avfallet är det viktigt att ha tillräckligt med syre i 
förbränningen. I annat fall bildas bl.a. oönskad kolmonoxid. Vid för hög lufttillförsel till 
förbränningen minskar dock anläggningens verkningsgrad p.g.a. att den är dimensionerad för 
ett visst rökgasflöde och en viss rökgastemperatur. Dessutom ökar halten av NOX vid för hög 
syrehalt. 
 
O2-halten mäts i rökgasen mellan ekonomisern och rökgasreningen. Detta värde används som 
ärvärde i två regulatorer. Båda dessa regulatorer har ett operatörsbestämt värde på O2-halten 
som börvärde. Detta är satt till cirka 5 % i våt rökgas. Den ena regulatorn är en P-regulator 
vars utgång går till rosterregleringen med en korrektion av rosterhastigheten (i %). Den andra 
regulatorn är en PI-regulator som bestämmer ett börvärde på sekundärluftflödet till OFA och 
bakluft; detta värde skickas till sekundärluftregleringen. I figur 4 visas ett blockschema över 
O2-regleringen. 
 
 

 

Figur 4. Blockschema över O2-regleringen. OP står för operatörssatt. BV står för 
börvärde. För förklaring av de numrerade signalbeteckningarna se appendix A. 

2.3.3 Rosterreglering 
Börvärdet på rosterhastigheten från energiregleringen adderas med rosterkorrektionen från 
O2-regleringen. Detta procentvärde skalas om till enheten cm/min. Operatören kan sedan sätta 
en specifik omskalningsfaktor på varje rosterzon; matarroster samt roster 1-5. Detta görs efter 
bedömning av hur mycket bränsle det är på varje zon och hur bra det brinner. Operatören 
ställer även in en faktor mellan 0 och 1 av fördelningen mellan höger och vänster sida på varje 
rosterzon. Värdena på rosterhastigheterna som fås på respektive rosterzons höger och vänster 
sida blir börvärden till respektive PI-regulator. Ärvärden till regulatorerna är rosterblockens 
hastigheter som beräknas utifrån mätvärden av dess positioner. Utgången från respektive 
regulator är den andel med vilken styrventilen till respektive rosterblock ska vara öppen. 
Dessa styrventiler reglerar oljeflödet till hydraulcylindrarna som sköter respektive 
rosterblocks rörelse. 
 
Rosterregleringen har en begränsningsfunktion som träder i kraft när ångflödet från pannan 
överstiger 28 kg/sekund. Vid denna gräns skiftar en switch position så att ett förinställt värde 
på 30 % då blir börvärde till rosterregulatorerna. Normalt ligger detta värde i medel på 65 %. 

O2-reglering 

System 
Ugn/panna 

korrektion rosterhastighet 
till rosterreglering 

BV sekundärluftflöde 
till sekundärluftreglering 

Ut 8 

Ut övriga 

In 1-18 

OP BV O2-halt i rökgasen 
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Switchen skiftar automatiskt tillbaka när ångflödet igen är under 26 kg/s. Denna 
begränsningsfunktion är till för att inte överbelasta pannan. 
 
I figur 5 visas ett blockschema över rosterregleringen. 
 
 

 

Figur 5. Blockschema över rosterregleringen. OP står för operatörssatt. BV står för 
börvärde. För förklaring av de numrerade signalbeteckningarna se appendix A. 

2.3.4 Primärluftreglering 
Primärluftregleringen, se figur 6, består av en flödesreglering, en tryckreglering och en 
temperaturreglering. 
 
Flödesregleringens syfte är att reglera primärluftflödet till matarroster samt höger och vänster 
sida på roster 1-5. Dessa luftflöden styrs med hjälp av var sitt reglerspjäll vars öppning 
regleras av PI-regulatorer. Regulatorerna är alltså elva till antalet. Ärvärden till regulatorerna 
är mätvärdena på respektive primärluftflöde. Börvärde till regulatorn som styr luftflödet till 
matarrostern är ett operatörsbestämt värde. Detta värde sätts ganska lågt eftersom luftflödet 
till matarrostern mer har som funktion att kyla än att vara med i förbränningsprocessen. 
Börvärdena till de andra regulatorerna baseras på summan av det från energiregleringen 
framtagna börvärde på primärluftflödet och ett medelvärde på det faktiska sekundärluftflödet 
till bakluft och OFA. Detta värde, subtraherat med matarrosterflödet, fördelas sedan med hjälp 
av operatörsbestämda fördelningsfaktorer på roster 1-5 samt deras högra och vänstra sida. 
Operatören ändrar dessa faktorer utifrån operatörsbilder på hur det brinner i ugnen samt 
mätvärden av tryckfallet över respektive rostersektion. Tryckfallet visar hur stor mängd avfall 
det finns på respektive rostersektion. 
 
Tryckregleringens syfte är att hålla primärlufttrycket konstant. Detta görs med hjälp av en PI-
regulator som styr primärluftfläkten. Ärvärde är primärlufttrycket efter LUFO:n och börvärdet 
är ett operatörsbestämt värde. Tryckregleringen är dessutom försedd med en 
begränsningsfunktion där tre primärlufttryckmätningar samt ett operatörsbestämt maximalt 
tryck för LUFO:n ingår. Ifall en av de tre primärlufttryckmätningarna överstiger det maximala 
trycket går denna begränsningsfunktion igång. 
 
Att ha en viss temperatur på primärluften är viktigt för att förbränningen ska kunna fortgå. 
Detta sköts som sagt i luftförvärmarsystemet där primärluften förvärms i värmeväxling med 
ånga från 20 bar-ångsystemet. Ångflödet regleras genom en reglerventil och 
temperaturregleringen sköts med en PI-regulator som styr denna ventil. Ärvärde till regulatorn 
är primärlufttemperaturen efter LUFO:n och börvärdet är ett operatörsbestämt värde. 
 

Rosterreglering System 
Ugn/panna 

BV rosterhastighet 
från energireglering 

In övriga 
OP fördelningsfaktorer 
rosterzoner 

korrektion rosterhastighet 
från O2-reglering 

In 1 
Ut övriga 

Ut 2, 12 
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Figur 6. Blockschema över primärluftregleringen. OP står för operatörssatt. BV står 
för börvärde. För förklaring av de numrerade signalbeteckningarna se appendix A. 

2.3.5 Sekundärluftreglering 
Sekundärluftregleringen, se figur 7, består av en flödesreglering och en tryckreglering. 
 
Sekundärluftflödet fördelas på framluft, bakluft och OFA. Framluften tillförs i taket i ugnens 
främre del, bakluften tillförs i taket i ugnens bakre del och OFA tillförs i väggarna i pannans 
första stråk. Se figur 2. Dessa flöden regleras genom olika reglerspjäll. Spjällen styrs av var 
sin PI-regulator med respektive luftflöde som ärvärde. Börvärdet till regulatorn som reglerar 
framluften är en kvot mellan det totala primärluftflödet och ett värde mellan 0,18 och 0,3 som 
baseras på medeltemperaturen från det akustiska temperaturmätsystemet i pannans första 
stråk. Tanken är att vid för hög rökgastemperatur skicka in mer luft för att kyla.  
 
Börvärdena till regulatorerna som reglerar bakluften och OFA:n baseras på det beräknade 
börvärde som kommer från O2-regleringen. Detta värde fördelas mellan bakluft och OFA 
genom ett operatörsbestämt värde. 
 
Sekundärlufttrycket regleras med en PI-regulator som styr sekundärluftfläkten. Ärvärdet till 
regulatorn är lufttrycket efter fläkten och börvärdet baseras på positionerna av reglerspjällen 
till framluft, bakluft och OFA samt operatörsbestämda värden på maximal och minimal 
öppning av spjällen. 
 
 
 

Primärluft-
reglering 

System 
Ugn/panna 

OP BV primärluftflöde 
matarroster 

In övriga 
BV primärluftflöde 
från energireglering 

In 2, 3, 5 

OP fördelningsfaktorer 
rosterblock, roster 1-5 

OP BV primärlufttryck 

OP BV primärlufttemp. 

Ut 13, 14, 15, 16 

Ut övriga 
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Figur 7. Blockschema över sekundärluftregleringen. OP står för operatörssatt. BV står 
för börvärde. För förklaring av de numrerade signalbeteckningarna se appendix A. 

2.3.6 Oljebrännarreglering 
Oljebrännare 1 och 2 styrs med var sin PI-regulator. Ärvärde till dessa är den beräknade 
temperaturen T2s. Denna temperatur baseras på EU-kraven att rökgasen måste uppehålla sig 
minst under två sekunder med en temperatur på över 850°C efter sista lufttillförseln vilket 
alltså är OFA:n. T2s beräknas antingen utifrån de två IR-mätarna som sitter på olika höjd i 
pannans första stråk eller utifrån medeltemperaturen från det akustiska temperaturmätsystemet 
och den övre IR-mätaren. Vid normalt driftfall då brännarna används som stödbrännare sätts 
dessa igång då T2s varit lägre än 865°C i mer än två minuter. I figur 8 visas ett blockschema 
över oljebrännarregleringen. 
 
 

 

Figur 8. Blockschema över oljebrännarregleringen. För förklaring av de numrerade 
signalbeteckningarna se appendix A. 

2.3.7 Reglering av NOX och NH3 
I den rökgas som bildas vid förbränningen på rostern finns icke önskade kväveoxider (NOX). 
För att reducera dessa används en metod som kallas SNCR (Selective Non-Catalytic 
Reduction). SNCR går ut på att man i ett visst temperaturfönster på rökgaserna sprutar in urea 
(en kväveförening med väteinnehåll). Urean reagerar då med kväveoxiderna och bildar 
harmlös kvävgas samt vatten. Insprutningen av urea sker genom sex stycken lansar i väggen i 
pannans första stråk. Det som sprutas in via lansarna är en blandning av urea och vatten. 
Urean och vattnet pumpas fram i två separata ledningar som går ihop i en. Innan dessa går 
ihop finns en reglerventil på varje rör som styr respektive flöde av urea och vatten. Andelen 
urea/vatten bestäms av hur mycket dessa ventiler är öppnade. Ifall urean inte reagerar med 

Oljebrännar-
reglering 

System 
Ugn/panna In övriga 

In 7 

Ut 18, 19 

Ut övriga 

Sekundärluft-
reglering 

System 
Ugn/panna In övriga 

OP fördelningsfaktor 
OFA, bakluft 

BV sekundärluftflöde 
från O2-reglering 

In 4, 6 

OP min - och max-värden 
öppning av reglerspjäll 

Ut 13, 16, 
     17, 19 

Ut övriga 
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kväveoxiderna ordentligt fås ammoniakslip (NH3-slip). Detta sker då mer urea sprutas in än 
vad som hinner reagera med kväveoxiderna och är temperaturberoende. Ammoniakslip är inte 
önskvärt och NOX- och NH3-regleringen går därför ut på att reglera både NOX- och NH3-
halten i rökgaserna genom att styra andelen urea i ureablandningen genom de ovannämnda 
reglerventilerna. Reglerventilerna regleras med hjälp av tre (alternativt fyra) PI-regulatorer. 
 
Hur hög NOX-reduktion som uppnås samt hur stor NH3-slip som erhålls vid ureainsprutningen 
beror till stor del av temperaturen på rökgaserna. Därför mäter man temperaturen i tvärsnittet 
strax under där urean sprutas in. Tvärsnittet delas in i sex olika zoner och med hjälp av 
akustisk temperaturmätning fås en temperatur för varje zon fram. Varje zon representerar var 
sin insprutningslans. Före varje lans sitter en reglerventil som styr flödet av ureablandningen 
till respektive lans. Den uppmätta temperaturen i respektive zon styr dessa ventiler. 
 
Ett övergripande blockschema över regleringen av NOX och NH3 visas i figur 9. Regleringen 
beskrivs utförligare i kapitel 4. 
 
 

 

Figur 9. Blockschema över regleringen av NOX och NH3. OP står för operatörssatt. 
BV står för börvärde. För förklaring av de numrerade signalbeteckningarna se 
appendix A. 

2.3.8 Brännkammartryckreglering 
För att det inte ska läcka ut rökgaser genom väggarna i brännkammaren håller man ett 
undertryck här. Detta görs genom en rökgasfläkt som sitter strax innan skorstenen. 
Rökgasfläkten styrs av en PI-regulator med brännkammartrycket som ärvärde och ett 
operatörssatt börvärde. För att skydda panna  och rökgasreningssystem mot för lågt undertryck 
är brännkammartryckregleringen även försedd med tre begränsningsregulatorer som är 
använda som minväljare. Den ena är en PID-regulator som har brännkammartrycket som 
ärvärde. De två andra är PI-regulatorer med trycket efter ekonomisern samt trycket före 
rökgasfläkten som ärvärden. Börvärdena till regulatorerna är operatörssatta. I figur 10 visas 
ett blockschema över brännkammartryckregleringen. 
 
 

NOX- och NH3-
reglering 

System 
Ugn/panna 

OP BV NOX-halt  

In övriga 
OP parametrar 

OP BV NH3-halt 

In 16, 17, 18 
Ut övriga 

Ut 9, 10, 19 
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Figur 10.  Blockschema över brännkammartryckregleringen. OP står för operatörssatt. 
BV står för börvärde. För förklaring av de numrerade signalbeteckningarna se 
appendix A. 

2.3.9 Rökgas- och ångreglering 
Rökgas- och ångregleringens huvudsyfte är att reglera temperaturen på rökgasen innan den 
leds vidare till rökgasreningen samt att reglera temperatur och tryck på ångan innan den leds 
vidare till turbin/generator och fjärrvärmedelen. 
 
Rökgas- och ångregleringen, se figur 11, består av följande underregleringar: 
 

• Reglering av matarvattenpumpar 
• Tryckreglering matarvattentank 
• Nivåreglering matarvattentank 
• Reglering av rökgastemperatur efter panna 
• Reglering av matarvatten till ångdom 
• Reglering av vatteninsprutning i överhettare 
• Reglering av friblåsningsventil 

 
 

 

Figur 11.  Blockschema över rökgas- och ångregleringen. OP står för operatörssatt. BV 
står för börvärde. För förklaring av de numrerade signalbeteckningarna se appendix 
A.

Rökgas- och 
ångreglering 

System 
Ugn/panna In övriga 

In 9-15 Diverse OP BV samt 
parametrar Ut övriga 

Ut 2, 7, 22-27 

Brännkammar-
tryckreglering 

System 
Ugn/panna 

OP BV tryck 
brännkammare, rökgas 

In övriga 

In 8 
Ut övriga 

Ut 20, 21 
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3 NOX-reduktion - litteraturstudie 

3.1 Bildning av kväveoxider 
Vid förbränning vill man att allt kväve som återfinns i förbränningsluften och i bränslet skall 
lämna anläggningen som harmlös kvävgas, N2. Det bildas dock andra kväveföreningar, i 
huvudsak kväveoxider. 
 
Kväveoxider är ett samlingsnamn för en hel grupp av föreningar mellan kväve och syre. De 
kväveoxider som främst bildas vid förbränning är dock kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid 
(NO2). Dessa båda föreningar brukar tillsammans betecknas NOX och det är dessa som avses 
då man i dagligt tal talar om kväveoxider. Vid de temperaturer som råder vid 
fastbränsleförbränning utgör NO ca. 95% och NO2 ca. 5% av kväveoxiderna. All NO som 
bildas vid förbränningen oxideras i atmosfären och övergår till NO2. Det innebär att ur 
miljösynpunkt är dessa båda ämnen likvärdiga. Förutom NO och NO2 är det bara N2O, 
lustgas, som bildas i nämnvärd omfattning. Vid förbränning på roster är dock halten N2O 
mycket låg. Halten av NOX i rökgas anges alltid som halten av NO2, d.v.s. halten av NO 
räknas om till NO2. 
 
Vid förbränning bildas kväveoxiderna av kväve som finns i förbränningsluften och i bränslet. 
Följande tre bildningssätt finns: 
 

• Bränsle-NOX; bildning av NO genom oxidation av bränslets organiskt bundna kväve. 
• Prompt-NOX; bildning av NO via reaktionen mellan förbränningsluftens kväve och 

bränslets flyktandel under bildning av cyanider och ammoniak som oxideras till NO. 
• Termisk-NOX; bildning av NO genom reaktion mellan förbränningsluftens syre och 

kväve. 
 
Bränsle-NOX står för den största delen av bildad NOX vid förbränning på roster men även 
prompt-NOX bidrar. Fördelningen mellan dessa beror till stor del på 
förbränningsförhållandena. Termisk-NOX bidrar i allmänhet lite beroende på att 
eldstadtemperaturen är förhållandevis låg. 
 
[6, 7] 

3.2 Faktorer som påverkar NOX-bildning 
En förenklad modell av förhållandena i en rosterpanna visas i figur 12. I bränslebädden bildas 
vanligtvis relativt lite NOX. Istället sker en förgasning av bränslekväve till ammoniak 
och/eller cyanider. Detta förgasade kväve transporteras till området ovanför bränslebädden. 
Om tillgången på syre är stor bildas NOX, om den däremot är liten finns möjlighet att 
bränslekvävet bildar N2. Förlängd uppehållstid i atmosfär där syretillgången är liten ökar 
möjligheterna för N2 att bildas. 
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Figur 12.  Förenklad modell av förhållandena i en rosterpanna. 

Luftöverskottet i bränslebädden har stor påverkan på NOX-halten. Därför är utformningen av 
primär- och sekundärlufttillförseln av stor betydelse. 
 
[6, 7] 

3.3 Begränsning av NOX-utsläpp med SNCR 
Begränsning av NOX-utsläpp kan ske genom primära och sekundära åtgärder. Primära 
åtgärder syftar till att minimera NOX-utsläppen redan i samband med förbränningen genom 
t.ex. luft- och bränslestyrning, brännkammarkonstruktion och rökgascirkulation. Samtliga 
dessa åtgärder finns på FTG i större eller mindre utsträckning. Sekundära åtgärder syftar till 
att minska NOX-utsläppen genom att kväveoxiderna behandlas efter förbränningen. Ett 
exempel på sekundära åtgärder är SNCR-tekniken (selective non-catalytic reduction; selektiv 
icke-katalytisk reduktion). SNCR-tekniken används på FTG. 
 
Vid SNCR tillförs ammoniak (NH3) eller urea (NH2CONH2) till den varma rökgasen så att en 
reduktion av kväveoxiderna till kvävgas sker enligt följande: 

OHNNHNONO 2222, +→+  
Med ammoniak sker NOX-reduktionen via NH2-radikaler medan urea reagerar via NH2- och 
NCO-radikaler, se figur 13. 
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Figur 13.  Reaktionsvägar för SNCR-processen. 

[7] 

3.4 Processparametrarnas påverkan på SNCR 
SNCR-teknikens prestanda är beroende av de parametrar som beskrivs nedan. 

3.4.1 Mängd av SNCR-kemikalie 
Normalt måste ett visst överskott av reduktionsmedlet tillsättas jämfört med vad som 
teoretiskt skulle behövas. Mängd reduktionsmedel brukar anges som en stökiometrisk kvot i 
förhållande till NOX i rökgasen. Om man ökar den stökiometriska kvoten kan man förbättra 
NOX-reduktionen upp till ett visst värde. Därefter får man endast marginell förbättring med 
ökad dosering. Detta värde varierar med anläggningen i fråga och hur väl omblandningen 
mellan reduktionsmedlet och rökgasen sker. Både NH3- och N2O-emissionen ökar med ökad 
mängd av reduktionsmedel. 

3.4.2 Temperatur vid injektionsnivå 
SNCR-processen fungerar bäst inom ett relativt smalt temperaturintervall. Det finns en 
temperatur då NOX-reduktionen är optimal. Vid temperaturer under och över denna minskar 
NOX-reduktionen, se figur 14. När temperaturen är lägre än optimum minskar 
sönderdelningen av NH3 till NH2 och utsläppet av NH3, s.k. ammoniakslip, ökar med 
avtagande temperatur. När temperaturen ligger över optimum nybildas NO från NH3 eller så 
bryts NH3 ner till N2. Den viktigaste åtgärden då man vill genomföra en SNCR-process är 
alltså att bestämma temperaturfönstrets läge för de laster som anläggningen körs med. 
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Figur 14.  Temperaturberoendet på NOX-reduktionen vid ammoniak - eller ureainjicering. 

3.4.3 Uppehållstid 
Rökgasernas uppehållstid i den del av pannan där SNCR-processen sker påverkar NOX-
reduktionen vid olika temperaturer. Uppehållstidens längd har dock störst betydelse i 
temperaturfönstrets kallare del. Detta är logiskt eftersom reaktionshastigheterna minskar vid 
lägre temperaturer varvid uppehållstiden får större betydelse. 

3.4.4 Ursprunglig NOX-nivå 
Den ursprungliga NOX-nivån i förbränningsgasen kan ha stor betydelse för hur ett SNCR-
system fungerar. Ett pilotskaleförsök med ureainjicering har visat att då den ursprungliga 
NOX-nivån sjunker under 100 ppm minskar den relativa NOX-reduktionen. Samtidigt sjunker 
den temperatur som ger maximal NOX-reduktion. 

3.4.5 Injicering och blandning 
Då reduktionsmedlet injiceras i form av en vattenlösning via lansar i förbränningsrummet är 
det i första hand dropparnas rörelseenergi som gör att rökgas dras med och reduktionsmedlet 
fördelas i förbränningsrummet. Droppstorleken påverkar hur lång tid det tar för 
reduktionsmedlet att reagera med rökgasen beroende på dropparnas förångningstid. Även 
rökgasens turbulens i förbränningsrummet bidrar till omblandningen. 
 
[6, 7] 
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4 Befintligt SNCR-system på FTG 
I anläggningen på FTG använder man sig av ett SNCR-system för reducering av NOX i 
rökgaserna. Urea används som reduktionsmedel. 
 
Förenklat består SNCR-systemet av en ureatank, 4 st. pumpar, 8 st. reglerventiler, 6 st. 
injektionslansar samt ledningar. Se figur 15. Urea pumpas upp från ureatanken med hjälp av 
två stycken pumpar, endast en pump används dock i taget. Den uppumpade urean leds vidare i 
en ledning som går ihop med en annan innehållande vatten. Vattnet pumpas fram från ett 
system med återvunnet vatten med hjälp av två stycken pumpar, även här är det redundans 
och endast en pump används i taget. Innan ledningarna med urea och vatten går ihop sitter det 
på respektive ledning en reglerventil som reglerar respektive flöde. Den ledning som leder 
urealösningen (blandningen av urea och vatten) vidare förgrenar sig sedan i 6 stycken lika 
dimensionerade ledningar. Varje ledning går till var sin injektionslans. Injektionslansarna 
sitter monterade i väggen på pannans första stråk 29,2 meter över sjön Roxens nivå, se figur 2. 
Före respektive lans sitter en reglerventil som reglerar flödet av urealösningen. In till 
respektive lans leds även tryckluft för atomisering och fördelning av urealösningen. 
 
Styrning och kontroll av pumpar och reglerventiler i SNCR-systemet sköts lokalt i en PLC, 
Simatic S7-300, från Siemens. Denna kommunicerar analogt med det akustiska 
temperaturmätsystemet samt via Profibus DP (fältbussteknik) med anläggningens centrala 
styrsystem, 800xA, från ABB. 
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Figur 15.  Skiss över SNCR-systemet. 

4.1 Reglering av urea- och vattenflöde 
Reglering av urea- och vattenflöde sköts på den lokala PLC:n. Vissa värden och val ställs 
dock in av operatören i det centrala styrsystemet. Regleringen består av 4 stycken PI-
regulatorer; NOX-, NH3-, urea- samt vattenregulator. Se appendix B. På operatörspanelen i det 
centrala styrsystemet kan man välja mellan två olika reglersätt; NOX/NH3-reglering samt 
NH3-reglering. Vid NH3-regleringen är NOX-regulatorn bortkopplad via en switch. NH3-
regleringen är den reglering som i regel används. Anledningen att man har kvar NOX-
regulatorn är att denna användes från början och att garantin på SNCR-systemet därför 
förutsätter att NOX-regulatorn finns kvar. 

4.1.1 NH3-reglering 
NH3-regleringen går i princip ut på att hålla ett börvärde på NH3-slipen och då detta är 
uppnått, eller då NH3-slipen ligger under detta börvärde, spruta in så mycket urea som möjligt 
med en viss begränsning. Börvärdet på NH3-slipen är ingående börvärde till NH3-regulatorn 
och är satt av operatören i 800xA. Som ärvärde används mätvärdet på NH3-slipen som fås 
från 800xA. På operatörspanelen i 800xA kan man välja om detta mätvärde skall komma från 
miljömätsystem 1 eller från miljömätsystem 2. Båda dessa sitter direkt efter ekonomisern. 
Miljömätsystem 2 sitter mindre än en meter före miljömätsystem 1. Man kan även välja om 
ärvärdet skall vara momentanvärdet eller ett i PLC:n framtaget 5-minuters-medelvärde. För 
det mesta används mätvärdet från miljömätsystem 1. Mätvärdet från miljömätsystem 2 
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används då man från operatörshåll anser att miljömätsystem 1 inte är tillförlitligt. Det 
momentana mätvärdet används i princip alltid. 
 
Utsignal från NH3-regulatorn är ett värde på ureaflödet som används som börvärde i 
urearegulatorn. Börvärdet begränsas dock av ett fixt max- och min-värde. Dessa värden kan 
ställas in lokalt på displayen till PLC:n. 
 
Ärvärde till urearegulatorn är mätvärdet på flödet av urea i urealedningen efter reglerventilen 
som reglerar detta flöde. Urearegulatorn styr reglerventilen. 
 
På displayen till PLC:n ställs ett önskat flöde av urealösningen in. Skillnaden mellan detta 
flöde och det framtagna börvärdet på ureaflödet bildar börvärdet på vattenflödet som används 
i vattenregulatorn. Ärvärde till vattenregulatorn är mätvärdet på flödet av vatten i 
vattenledningen efter reglerventilen som reglerar detta flöde. Vattenregulatorn styr 
reglerventilen. 

4.1.2 NOX/NH3-reglering 
NOX/NH3-regleringen fungerar på samma sätt som NH3-regleringen med den skillnad att man 
via en switch även använder sig av utsignalen från en NOX-regulator. Denna utsignal är 
liksom utsignalen från NH3-regulatorn ett börvärde på ureaflödet. Det minsta av dessa 
börvärden blir efter samma begränsning som i NH3-regleringen börvärde till urearegulatorn. 
 
Ingående börvärde till NOX-regulatorn sätts via operatörspanelen i 800xA. Som ärvärde 
används mätvärdet på NOX-halten som kommer från miljömätsystem 2 via 800xA. På 
operatörspanelen i 800xA kan man välja om detta värde skall vara det i PLC:n framtagna 5-
minuters-medelvärdet eller 1-timmas-medelvärdet. 5-minuters-medelvärdet används i princip 
alltid. 

4.1.3 Reglering av urealösningsflöde i lansarna 
Det akustiska temperaturmätsystemet består av sex stycken transceivers, vilka fungerar som 
både sändare och mottagare av ljudimpulser. Med hjälp av dessa mäts temperaturen i 
tvärsnittet av pannans första stråk 24,5 meter över Roxens nivå, se figur 2. Tvärsnittet delas 
upp i sex stycken zoner, se figur 15, där mätsystemet tar fram en specifik temperatur för 
respektive zon samt en medeltemperatur för hela tvärsnittet. 
 
De reglerventiler som reglerar flödet av urealösning till respektive lans styrs helt av 
regleringen i PLC:n. Denna reglering utnyttjar informationen från det akustiska 
temperaturmätsystemet genom att jämföra samtliga zontemperaturer med medeltemperaturen 
i hela tvärsnittet. Vid för hög eller låg zontemperatur så stängs motsvarande reglerventil med 
en viss faktor (i %). Denna faktor ställs in på displayen till PLC:n. 
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5 Analys inför modellbygge och framtagning av reglering 
Som framgick av litteraturstudien så är temperaturen vid ureainjektionens nivå av stor 
betydelse då det gäller både graden av NOX-reduktion och mängden NH3-slip. I nuvarande 
reglering utnyttjas temperaturen enbart då det gäller fördelningen av urealösning mellan de 
olika lansarna. Dessutom är det inte säkert att denna fördelning är optimal. Den första idén är 
alltså att ta fram en regulatorstruktur där man på ett bättre sätt utnyttjar informationen från det 
akustiska temperaturmätsystemet. 
 
Att försöka optimera fördelningen av ureaflödet mellan de olika lansarna går inte än så länge 
eftersom det inte går att styra reglerventilerna som reglerar flödet av urealösning till 
respektive lans utan att komma åt programmet i PLC:n. I nuläget kommer man inte åt att 
ändra i programvaran i PLC:n. Det går i och för sig att styra reglerventilerna på ett ganska 
krångligt sätt från displayen till PLC:n då systemet är återkopplat. Man bör dock undvika att 
genomföra experiment under återkoppling för att identifiera ett system. Problemet med 
nuvarande lösning när det gäller fördelningen av ureaflödet mellan de olika lansarna är att det 
baserar sig på medeltemperaturen från det akustiska temperaturmätsystemet. Ett bättre 
alternativ med tanke på vad som sagts i kapitel 3.4.2. skulle vara att ta fram den temperatur 
som ger optimal NOX-reduktion. Utifrån skillnaden mellan denna temperatur och respektive 
zontemperatur stryps sedan respektive ventil olika mycket. 
 
Ett annat alternativ är att försöka optimera det totala ureaflödet genom att styra reglerventilen 
som reglerar detta flöde på ett bättre sätt. Denna reglerventil går att styra manuellt genom att 
ändra dess börvärde på displayen till PLC:n utan att systemet är återkopplat, vilket ger bra 
förutsättningar för identifieringsexperiment. 
 
Som framgick av litteraturstudien så påverkar både rökgasens uppehållstid och ursprunglig 
NOX-nivå temperaturfönstrets placering, d.v.s. på vilket sätt temperaturen påverkar NOX-
reduktionen och därmed mängden NH3-slip. Uppehållstiden approximeras dock till att vara 
konstant. Detta p.g.a. att rökgasfläkten håller ett konstant tryck i pannan. Då det gäller den 
ursprungliga NOX-nivån så sker de största skiftningarna av temperaturfönstrets läge enligt 
studier för nivåer på under 100 ppm. I anläggningen på FTG ligger dock dessa nivåer enligt 
utförda experiment på över 180 ppm. 
 
Med tanke på ovanstående och att man i första hand önskar hålla NH3-slipen under ett visst 
värde föreslås en ny regulatorstruktur, se appendix C. Den insignal till systemet ugn/panna 
som styrs av regulatorstrukturen är ureaflödet. Detta påverkar i sin tur NOX-halt samt NH3-
slip ut från systemet. Både NOX-halt och NH3-slip återkopplas. NH3-slipen bildar ärvärde till 
regulatorn FNH3. Som börvärde används ett av operatören satt värde. Utgången från regulatorn 
bildar börvärde till den temperaturstyrda regulatorn FNOX. Ärvärde till FNOX är systemets 
NOX-halt. Utgången från FNOX är börvärde till urearegulatorn och indirekt till 
vattenregulatorn. Urea- och vattenregulatorn har samma funktion som i befintlig reglering. 
 
För att ta fram lämpliga parametrar till regulatorn FNOX i den föreslagna regulatorstrukturen 
samt för att kunna jämföra denna regulatorstruktur med den befintliga var en modell över 
systemet tvungen att tas fram. Detta gjordes genom systemidentifiering, se kapitel 6. 
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6 Systemidentifiering 

6.1 Insamling av data 
För att systemidentifieringen skall vara framgångsrik krävs att insamlade data är rika på 
information om systemet. Detta kräver i sin tur att datainsamlingen planerats med omsorg. De 
viktigaste frågorna som man måste ta ställning till vid datainsamlingen är följande: 
 

• Vilka signaler i processen skall mätas? 
• Vilka insignaler skall väljas och på vilket sätt skall de genereras? 
• Vilket samplingsintervall skall användas? 
• Hur mycket data behöver samlas in? 

6.1.1 Val av mätsignaler 
Med tanke på den tänkta regulatorstrukturen valdes NOX-halt efter SNCR-systemet samt 
temperaturen vid injektionsnivå som mätsignaler från processen. Då det gäller rökgasens 
uppehållstid och ursprunglig NOX-nivå så togs inte någon hänsyn till dessa parametrar enligt 
resonemanget i föregående kapitel. Av litteraturstudien framgick även att rörelseenergin samt 
storleken av dropparna med reduktionsmedel som injiceras har stor betydelse för NOX-
reduktionen. För att minimera påverkan från dessa parametrar genomfördes dock 
experimenten med ett konstant flöde på urealösningen samt på tryckluften in i lansarna. 
 
Det naturliga då mätsignalen för NOX-halten skulle väljas var att ta denna från 
miljömätsystem 2 eftersom det är den som används i befintlig reglering. Mätsignalen från 
miljömätsystem 2 är dock inte alltid tillförlitlig. Mätsignalen från miljömätsystem 4 (sitter 
efter rökgasreningen strax innan skorstenen) anses vara mer tillförlitlig men ligger längre 
ifrån ureainjiceringen. NOX-halten påverkas inte av rökgasreningen, därför bör denna vara 
samma vid miljömätsystem 2 och 4. Vid datainsamlingen togs data från båda mätsignalerna 
med. 
 
Då temperaturen vid injektionsnivå skulle mätas var det naturliga att ta mätsignalerna från det 
akustiska temperaturmätsystemet. Med tanke på att det är det totala ureaflödet till 
injektionslansarna som skall styras behövde endast medeltemperaturen i tvärsnittet väljas som 
mätsignal. Mätningar visade att de olika zontemperaturerna har olika förhållande till 
medeltemperaturen men att respektive zontemperatur förändras på ett likartat sätt i 
förhållande till medeltemperaturen. I figur 16 visas en mätserie av de olika zontemperaturerna 
samt medeltemperaturen. Figur 17 visar samma mätserie men med differensen mellan 
respektive zontemperatur och medeltemperaturen. Som synes så är zon 5 sämst på att hålla en 
jämn differens till medeltemperaturen. Zon 1 och 2 ligger på en nivå nära medeltemperaturen 
där de ligger både över och under denna.  
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Figur 16.  Jämförelse mellan de olika zontemperaturerna och medeltemperaturen i det 
akustiska temperaturmätsystemet. 
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Figur 17.  Differensen mellan de olika zontemperaturerna och medeltemperaturen i det 
akustiska temperaturmätsystemet. 
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6.1.2 Val av insignal 
Den enda insignal som vid experimenten styrdes på ett kontrollerat sätt, utan att regleras via 
återkoppling, var ureaflödet. Detta gjordes genom att via displayen till PLC:n gå över i 
manuellt läge. I detta läge bryts reglerloopen och man ställer in börvärden på urea- respektive 
vattenflöde för hand. Under experimenten ställdes dessa in så att dessa flöden ihop, d.v.s. 
urealösningsflödet, låg konstant på 500 liter/timme. Anledningen till att just detta värde på 
urealösningsflödet valdes var att det används vid befintlig reglering. Vid experimenten var det 
minsta värde som sattes på ureaflödet 10 liter/timme. Detta eftersom pumparna inte skulle 
sluta fungera. 
 
Under examensarbetet genomfördes experiment under två olika perioder. Experimenten under 
den första perioden, period 1, genomfördes i slutet av mars. Dessa data efterbehandlades 
enligt kapitel 6.2 och sedan gjordes systemidentifieringen. Det upptäcktes då att det behövdes 
fler data för att kunna göra systemidentifieringen ordentligt. Då fler experiment skulle 
genomföras kom det till kännedom att man var i färd med att byta ureapumpar. De pumpar 
som dittills hade används kunde maximalt pumpa fram cirka 150 liter urea per timme. Den 
övre gräns som den befintliga regleringen har är på 190 liter/timme. De nya pumparna klarar 
detta. I avvaktan på pumpbytet gjordes inga ytterligare experiment eftersom pumpbytet skulle 
ändra regleringens arbetsområde. Pumpbytet genomfördes i samma veva som en uppgradering 
av anläggningens styrsystem. Under flera veckor efter uppgraderingen av detta fungerade inte 
det nya mätdatasystemet. När detta väl fungerade igen hade det inte samma prestanda som det 
föregående, se kapitel 6.1.3. P.g.a. ovannämnda omständigheter genomfördes den andra 
experimentperioden, period 2, inte förrän i slutet av maj samt i juni. 

6.1.3 Samplingsintervall och datamängd 
Samtliga mätsignaler som beskrivits ovan lagras i 800xA:s mätdatasystem. Innan 
uppgraderingen av styrsystemet användes mätdatasystemet Information Manager (IM) och 
efter användes PG Information Manager (PGIM). Vid datainsamlingen till 
systemidentifieringen användes rådata från IM samt PGIM som hade lagrats med en sekunds 
mellanrum. Det är viktigt att det är rådata som samlas in. Samplingsintervallet kan justeras 
senare i efterbehandlingen av data. 
 
Även om all data lagras med en sekunds mellanrum i IM och PGIM så avspeglar inte dessa 
värden de verkliga mätsignalerna för varje sekund. Ett värde i IM och PGIM ändras nämligen 
bara om det verkliga mätvärdet från en mätgivare har ändrats med ett minsta värde jämfört 
med föregående sekundvärde i mätsystemet. Detta minsta värde är lika med ett i mätsystemet 
bestämt procentvärde av mätsignalens mätområde. Under period 1 då IM användes 
reflekterades det inte så mycket över detta eftersom upplösningen på mätvärdena ansågs 
acceptabel. Upplösningen för ureaflödet låg på en sekund. Upplösningen för 
medeltemperaturen låg på uppemot 75 sekunder och upplösningen av NOX-haltens mätvärden 
låg på uppemot 9 sekunder för både miljömätsystem 2 och 4. Under period 2 
uppmärksammades detta mer då upplösningen för medeltemperaturen samt NOX-halten blev 
betydligt sämre. Den procentsats som krävs för att ett mätvärde ska ändras låg på en procent 
för samtliga mätsignaler. Mätområdet för medeltemperaturen var 0 – 1500ºC. För NOX-halten 
låg det på 0 – 500 mg/Nm3. Alltså krävs det en ändring på minst 15ºC för att ett mätvärde för 
medeltemperaturen skall ändras. Motsvarande värde för NOX-halten är 5 mg/Nm3. 
Upplösningen för medeltemperaturen kunde under period 2 ligga på uppemot 300 sekunder 
eller mer. Samma siffra för NOX-halten var 200 sekunder. Upplösningen för ureaflödet låg 
dock fortfarande på en sekund. 
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De data som samlades in skulle användas till både estimering och validering av modellen. 
Som en tumregel används ungefär 2/3 till estimering och 1/3 till validering. Det är viktigt att 
både estimerings- och valideringsdata innehåller så mycket information som möjligt av 
systemet. Därför bör man få med en så stor variation i pannlast, och därmed temperatur, som 
möjligt till båda datasorterna. Pannlasten är inget som går att styra över utan istället skulle 
flera olika mätserier genomföras tills dess att tillräckligt med data ansågs ha erhållits. Som 
nämndes ovan så ansågs inte insamlad data under period 1 vara tillräcklig. Dessutom innebar 
pumpbytet ändrat arbetsområde. Det beslutades då att endast nya mätserier efter pumpbytet 
skulle användas. Dessa skulle vara omfattande med så stor variation i temperatur som möjligt. 
När mätningarna väl kom igång under period 2 visade det sig dock att temperaturen i pannan 
var så hög att variationer i mängd insprutad urea inte gjorde någon skillnad. Den höga 
temperaturen beror på årstiden med förhållandevis torrt avfall samt på att det mest eldas med 
industriavfall. När det hade konstaterats att det var för höga temperaturer i pannan samt att 
mätdata hade för dålig upplösning beslutades det att data från period 1 samt de dittills 
insamlade data i period 2 skulle användas till systemidentifieringen. Fler experiment gjordes 
således inte. Data från period 1 kunde användas eftersom pumpbytet inte hade ändrat några 
andra villkor än att mängden urea som går att spruta in i pannan hade ökats. 

6.2 Efterbehandling av data 

6.2.1 Hantering av saknade mätvärden 
Samtliga mätsignaler som samlades in hade mer eller mindre saknade mätvärden under 
enstaka sekunder. Orsaken till detta kan vara tillfälliga fel i mätdonen eller 
datakommunikationen. Saknade mätvärden gicks igenom för hand och skattades genom linjär 
interpolation. 

6.2.2 Val av sampeltid samt antialiasfiltrering 
Valet av sampeltid är kopplat till systemets tidskonstant. Sampling som är väsentligt snabbare 
än systemets dynamik leder till dataredundans och lågt relativt informationsvärde hos nya 
datapunkter. Sampling som är väsentligt långsammare än systemdynamiken leder till stora 
svårigheter att bestämma parametrar som beskriver denna dynamik. Det är dock betydligt 
värre att sampla för långsamt än för snabbt. 
 
En tumregel är att välja sampeltiden, T, till en tiondel av systemets tidskonstant, τ . 
Tidskonstanten erhölls till 103 sekunder genom att generera ett steg i ureaflödet, se figur 18. 
Detta gjordes i period 1 under relativt jämn temperatur i pannan. Tidskonstanten är då lika 
med den tid det tar för stegresponsen (NOX-halten) att uppnå 63 % av sitt slutvärde. 
 
Sampeltiden erhölls alltså till 10,3 sekunder. Alla mätsignaler decimerades därför med en 
faktor 10. Decimeringen skedde i Matlab genom funktionen ”resample”. Denna funktion 
använder sig även av ett antialiasfilter (lågpassfilter med brytfrekvens strax under 
nyquistfrekvensen) i form av ett FIR-filter. Därmed undviks den s.k. aliaseffekten vilken 
innebär att frekvenser i mätsignalen som är högre än nyquistfrekvensen uppfattas som lägre 
vid sampling. 
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Figur 18.  Genererat steg av ureaflödet samt tillhörande respons av NOx-halten. 

6.2.3 Borttagning av medelnivå och trend 
Då linjära modeller skattas bör det inte vara någon nivåskillnad mellan de olika 
mätsignalerna. Tumregeln är därför att alltid subtrahera bort medelnivån hos respektive 
signal. Inte sällan driver också medelnivåerna iväg under experiment. Detta kan elimineras 
genom att subtrahera bort en anpassad trend. 
 
Både medelvärde och trend i mätsignalerna togs bort genom funktionen ”detrend” i Matlab. 

6.3 Framtagning av modell 

6.3.1 Uppdelning i temperaturintervall 
För att bestämma parametrar till regulatorn FNOX skulle alltså en modell tas fram med 
ureaflödet och akustiska medeltemperaturen som insignaler samt NOX-halten som utsignal. 
Eftersom NOX-halten mäts av två olika miljömätsystem togs två olika modeller fram, en för 
respektive miljömätsystem. Modellen för miljömätsystem 2 betecknas M2 och modellen för 
miljömätsystem 4 betecknas M4. Variablerna i modellerna indexeras även med dessa 
beteckningar. Om inget av dessa index används gäller uttrycket för båda modellerna. 
 
De insamlade mätdata som fanns efter period 1 användes för att ta fram en modell av systemet 

)()()( 2211 tuGtuGty += . Här betecknar y(t) NOX-halten, u1(t) ureaflödet och u2(t) den 
akustiska medeltemperaturen. G1 är överföringsfunktionen mellan ureaflödet och NOX-halten. 
G2 är överföringsfunktionen mellan den akustiska medeltemperaturen och NOX-halten. Olika 
modeller för att identifiera G1 och G2 testades, främst ARMAX-modeller. ARMAX är en 
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linjär modell av hur insignal samt brus bildar utsignal där olika parametrar kan väljas. Det 
visade sig dock att det var svårt att identifiera G2. Det beslutades då istället att dela upp 
temperaturen i flera olika intervall och för varje sådant intervall ta fram en modell av systemet 

)()( 1 tuGty = , d.v.s. identifiera överföringsfunktionen G mellan ureaflödet och NOX-halten. 
Denna taktik att dela in temperaturen i olika intervall används av företaget Pronea i deras 
SNCR-system. Tekniska Verken har anlitat Pronea för att konstruera SNCR-systemen i den 
pågående ombyggnationen av två av Gärstadverkets äldre pannor. 
 
För att identifiera systemet i flera olika temperaturintervall behövdes mycket mätdata i 
respektive intervall. Det behövdes alltså mer data än det som samlats in under period 1. De 
mätdata som till slut samlades in under period 2 var dock som nämnts ovan inte så varierande 
vad gällde temperaturen. Dessutom var upplösningen på dessa inte så bra. Eftersom man inte 
kunde göra något åt upplösningen och temperaturen inom den närmsta tiden och eftersom 
examensarbetet led mot sitt slut beslutades det att använda befintliga mätdata från period 1 
och 2. På grund av att det inte fanns tillräckligt med mätdata delades temperaturen endast upp 
i tre intervall. Bedömningen är att det borde ha varit minst åtta stycken intervall för att 
identifieringen och därmed regleringen skulle vara tillfredställande. Pronea använder sig av 
ungefär åtta intervall. De intervall som användes i examensarbetet var följande: 

• temperaturintervall A: under 950ºC 
• temperaturintervall B: mellan 950ºC och 1010ºC 
• temperaturintervall C: över 1010ºC 

6.3.2 Val av modellstruktur 
Vid systemidentifieringen efter period 1 skattades främst ARMAX som modellstruktur med 
olika parametrar. Även kontinuerliga modellstrukturer skattades dock. En fördel med att ta 
fram en kontinuerlig modell är att de parametrar man då får fram kan användas direkt för att 
ta fram regulatorparametrar. Det finns då ett relativt enkelt samband mellan modell- och 
regulatorparametrarna, se kapitel 7. Vid systemidentifieringen efter period 2 skattades enbart 
kontinuerliga modeller. De modeller för överföringsfunktionen G i )()( 1 tuGty =  som 

användes var sLP
LP e
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=
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−=  samt tidsfördröjningen 

L. I LPG 2  modelleras systemet istället med två poler; en i 
1
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T

s −=  och en i 
2

1
T

s −= . En 

anledning till att det enbart var dessa modeller som testades var att den metod som användes 
för att ta fram regulatorparametrar, se kapitel 7, enbart använder sig av dessa. 
Huvudanledningen var dock att de gav en relativt bra modell av systemet, se kapitel 6.3.3, 
trots sin enkelhet. 
 
Tidsfördröjningen, L, i modellerna ovan är tidsfördröjningen mellan ureaflöde och NOX-halt. 
Denna beror på det fysiska avståndet mellan lansarna som sprutar in urea och 
miljömätsystemen som mäter NOX-halten. Tidsfördröjningen är densamma i alla 
temperaturintervall. Innan modellerna för de olika temperaturintervallen skattades 
eliminerades fördröjningen L. För exempelvis en temperatursekvens, u2(t1)…u2(tT), ur samma 
temperaturintervall användes ureaflödesmätdata u1(t1)…u1(tT) samt NOX-haltmätdata 
y(t1+L)…y(tT+L) till att skatta modellen för detta temperaturintervall. Efter att ha studerat 
flera stegsvar samt använt sys temidentifiering i Matlab uppskattades tidsfördröjningen till 151 
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sekunder när det gällde miljömätsystem 2 samt 195 sekunder när det gällde miljömätsystem 4. 
Det innebär att L i LPG 1  och LPG 2  är lika med 15.1 för miljömätsystem 2 samt 19.5 för 
miljömätsystem 4 eftersom dessa representerar de samplade systemen. Efter att all mätdata 

behandlats på detta sätt var det alltså överföringsfunktionerna 
Ts

K
sG P

P +
=

1
)(1  och 

)1)(1(
)(

21
2 TsTs

K
sG P

P ++
=  som skattades. 

6.3.3 Modellvalidering 
Modellvalideringen går ut på att utvärdera hur bra olika modeller beskriver systemet och på så 
sätt ta fram den modell som bäst gör detta. Samtidigt vill man inte ha en alltför komplicerad 
modell och väljer därför hellre en modell av lägre ordning som ändå beskriver systemet 
ganska bra. Speciellt i det här fallet när systemidentifieringen syftar till att ta fram lämpliga 
parametrar på PI- eller PID-regulatorer räcker det med enklare modeller. 
 
Det finns flera olika metoder att validera en modell med. I detta arbete användes följande; 
korsvalidering, residualanalys, analys av pol- och nollställediagram samt test av 
parametrarnas signifikans. 
 
Vid korsvalidering studeras hur väl den av modellen simulerade utsignalen, )ˆ(ˆ Nty θ , stämmer 
överens med den ur det verkliga systemet uppmätta utsignalen, )(ty , då valideringsdata 
används som insignal. Taket över y står för att det är en prediktion (skattning) av utsignalen y. 
Vektorn Nθ̂  innebär att de värden på modellparametrarna som ger bäst prediktion av den 
uppmätta (verkliga) utsignalen använts. 
 
Vid residualanalys betraktas modellens prediktionsfel (residualer) )ˆ,(ˆ)()ˆ,( NN tytyt θθε −= . 
Residualerna skall idealt vara oberoende av insignalen, )(tu . Om de inte är det så finns det 

komponenter i )ˆ,( Nt θε  som härrör från insignalen, vilket betyder att det finns mer 
systemdynamik att beskriva än den som modellen beskriver. Korskorrelationen mellan 
residualer och insignal bildas alltså för att testa om denna ligger tillräcklig nära noll. Ju 
närmre noll desto mer oberoende av insignalen är residualerna. För att modellen skall vara 
tillfredsställande bör korskorrelationen ligga inom framtaget konfidensintervall. Om 
korskorrelationen för något τ sticker ut utanför konfidensintervallet är det en indikation på att 

)( τε +t  förmodligen är beroende av )(tu . 
 
När modellen även modellerar störsignalens egenskaper bör residualerna vara inbördes 
oberoende. Autokorrelationen mellan )( τε +t  och )(tε bör, om modellen är tillräckligt bra, 
ligga innanför konfidensintervallet för alla τ  skilda från noll. 
 
Genom diagram över modellens poler och nollställen med tillhörande konfidensintervall 
analyseras huruvida modellen innehåller för många nollställen eller poler. 
Konfidensintervallet för exempelvis en specifik pol är det intervall av värden som polen med 
en viss angiven sannolikhet kan anta. Om t.ex. konfidensintervallet för en pol sammanfaller 
med konfidensintervallet för ett nollställe kan detta vara en indikation på att det finns en 
överflödig pol eller ett överflödigt nollställe. 
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Det är viktigt att systemet inte övermodelleras. Detta innebär att modellen innehåller 
överflödiga parametrar vilka inte är signifikant skilda från noll. Genom att ta fram 
parametrarnas konfidensintervall testas detta. 
 
Nedan ges en sammanställning av modellvalideringen av modellerna 1PG  och 2PG  för de 
olika temperaturintervallen samt respektive miljömätsystem. Eftersom inget nollställe 
modelleras utan enbart en eller två poler är inte pol- och nollställediagrammen intressanta. De 
presenteras därför inte. Vidare har inte störsignalen modellerats. Detta syns på att 
autokorrelationen för modellerna inte ligger inom konfidensintervallet. 
 

6.3.3.1 Temperaturintervall A, miljömätsystem 2 
Då överföringsfunktionerna 1PG  och 2PG  för temperaturintervall A samt miljömätsystem 2 
skattades blev de bästa resultaten följande: 

2,,1

2,,1
2,,1 1

)(
MTAP

MTAP
MTAP Ts

K
sG

+
= , där KP1,TA,M2 = -1.6275 (±0.11613) 

   TP1,TA,M2 = 76.854 (±15.721) 
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2,,2,22,,2,1
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MTAPMTAP

MTAP
MTAP TsTs

K
sG

++
= , där KP2,TA,M2 = -1.5527 (±0.11793) 

    T1,P2,TA,M2 = 41.138 (±30320) 
    T2,P2,TA,M2 = 41.168 (±30325) 
 
Värdena inom parentes är respektive koefficients osäkerhet (konfidensintervall). 
Koefficienterna till de båda polerna i 2,,2 MTAPG  är alltså inte signifikanta. 
 
I figur 19 jämförs de utifrån överföringsfunktionerna simulerade NOX-halterna med den ur 
systemet uppmätta NOX-halten. Genom beräkning fås en överrensstämmelse på 57.85% för 

2,,1 MTAPG  samt 62.58% för 2,,2 MTAPG . 
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Figur 19.  Korsvalidering. De simulerade NOX-halterna utifrån GP1,TA,M2 (prickad kurva) 
samt GP2,TA,M2 (streck ad kurva) jämförs med den ur systemet uppmätta NOX-halten 
(heldragen kurva). 

I figur 20 visas autokorrelationen och korskorrelationen för modellerna med 
överföringsfunktion 2,,1 MTAPG  samt 2,,2 MTAPG . Korskorrelationen mellan NOX-haltens 
prediktionsfel och ureaflödet ligger innanför konfidensintervallet. Detta ger en indikation på 
att modellen beskriver systemets dynamik tillräckligt. Autokorrelationen mellan modellernas 
prediktionsfel av NOX-halten ligger utanför konfidensintervallet för flera tidssampel. Detta 
visar att en störningsmodell vore bra men påverkar dock inte den framtagna modellen. 
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Figur 20.  Autokorrelation och korskorrelation för modellerna med överföringsfunktion 
GP1,TA,M2 (heldragen kurva) samt GP2,TA,M2 (prickad kurva). Streckade linjerna 
markerar konfidensintervallen. 

Enligt korskorrelationen beskriver både 2,,1 MTAPG  och 2,,2 MTAPG  systemets dynamik tillräckligt 
bra. Dessutom ger bägge överföringsfunktione rna ungefär samma resultat vid 
korsvalideringen. Utifrån använda systemdata kan man därför dra slutsatsen att både 2,,1 MTAPG  

och 2,,2 MTAPG  kan användas för att modellera systemet. Tidsparametrarna i 2,,2 MTAPG  är dock 
inte signifikanta vilket kan tyda på att denna överföringsfunktion övermodellerar systemet. På 
grund av detta förespråkas att den enklare modellen i första hand används. 

6.3.3.2 Temperaturintervall A, miljömätsystem 4 
Då överföringsfunktionerna 1PG  och 2PG  för temperaturintervall A samt miljömätsystem 4 
skattades blev de bästa resultaten följande: 

4,,1
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)(
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MTAP
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K
sG

+
= , där KP1,TA,M4 = -1.6252 (±0.08759) 

   TP1,TA,M4 = 76.044 (±12.166) 
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= , där KP2,TA,M4 = -1.5653 (±0.094215) 

    T1,P2,TA,M4 = 40.929 (±1296.6) 
    T2,P2,TA,M4 = 40.409 (±1291.6) 
 
Koefficienterna till de båda polerna i 4,,2 MTAPG  är alltså inte signifikanta. 
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I figur 21 jämförs de utifrån överföringsfunktionerna simulerade NOX-halterna med den ur 
systemet uppmätta NOX-halten. Genom beräkning fås en överrensstämmelse på 62.25% för 

4,,1 MTAPG  samt 65.84% för 4,,2 MTAPG . 
 
 

 

Figur 21.  Korsvalidering. De simulerade NOX-halterna utifrån GP1,TA,M4 (prickad kurva) 
samt GP2,TA,M4 (streckad kurva) jämförs med den ur systemet uppmätta NOX-halten 
(heldragen kurva). 

I figur 22 visas autokorrelationen och korskorrelationen för modellerna med 
överföringsfunktion 4,,1 MTAPG  samt 4,,2 MTAPG . Här kan samma resonemang som för 2,,1 MTAPG  

och 2,,2 MTAPG  i kapitel 6.3.3.1. föras. 
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Figur 22.  Autokorrelation och korskorrelation för modellerna med överföringsfunktion 
GP1,TA,M4 (heldragen kurva) samt GP2,TA,M4 (prickad kurva). Streckade linjerna 
markerar konfidensintervallen. 

I temperaturintervall A erhölls liknande resultat för miljömätsystem 4 som för 
miljömätsystem 2, se kapitel 6.3.3.1. Slutsatsen blir därför att 4,,1 MTAPG  i första hand 
förespråkas att användas för att modellera systemet för temperaturintervall A samt 
miljömätsystem 4. Även 4,,2 MTAPG  kan dock användas. 

6.3.3.3 Temperaturintervall B, miljömätsystem 2 
Då överföringsfunktionerna 1PG  och 2PG  för temperaturintervall B samt miljömätsystem 2 
skattades blev de bästa resultaten följande: 
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= , där KP1,TB,M2 = -1.1126 (±0.098857) 

   TP1,TB,M2 = 81.197 (±11.184) 
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= , där KP2,TB,M2 = -1.0788 (±0.13858) 

    T1,P2,TB,M2 = 43.162 (±4682.8) 
    T2,P2,TB,M2 = 43.295 (±4666.8) 
 
Koefficienterna till de båda polerna i 2,,2 MTBPG  är alltså inte signifikanta. 
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I figur 23 jämförs de utifrån överföringsfunktionerna simulerade NOX-halterna med den ur 
systemet uppmätta NOX-halten. Genom beräkning fås en överrensstämmelse på 59.84% för 

2,,1 MTBPG  samt 61.98% för 2,,2 MTBPG . 
 
 

 

Figur 23.  Korsvalidering. De simulerade NOX-halterna utifrån GP1,TB,M2 (prickad kurva) 
samt GP2,TB,M2 (streckad kurva) jämförs med den ur systemet uppmätta NOX-halten 
(heldragen kurva). 

I figur 24 visas autokorrelationen och korskorrelationen för modellerna med 
överföringsfunktion 2,,1 MTBPG  samt 2,,2 MTBPG . Korskorrelationen mellan NOX-haltens 
prediktionsfel, )( τε +t , och ureaflödet, u1(t), ligger utanför konfidensintervallet för t större 
än 10 (observera att tiden är i antal tidssampel). Detta ger en indikation på att det för dessa t  
finns mer systemdynamik att beskriva än den som modellen beskriver. Autokorrelationen 
mellan modellernas prediktionsfel av NOX-halten ligger utanför konfidensintervallet. Detta 
visar att en störningsmodell vore bra men påverkar dock inte den framtagna modellen. 
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Figur 24.  Autokorrelation och korskorrelation för modellerna med överföringsfunktion 
GP1,TB,M2 (heldragen kurva) samt GP2,TB,M2 (prickad kurva). Streckade linjerna 
markerar konfidensintervallen. 

Korskorrelationen indikerar att det finns mer systemdynamik att beskriva än vad 2,,1 MTBPG  

och 2,,2 MTBPG  gör. Korskorrelationen ligger dock endast ytterst lite utanför 
konfidensintervallet vilket betyder att detta resultat inte behöver läggas så stor vikt vid. 
Dessutom är tidsparametrarna i 2,,2 MTBPG  inte signifikanta vilket kan tyda på att denna 
överföringsfunktion övermodellerar systemet. Då det gäller korsvalideringen ger bägge 
överföringsfunktionerna ungefär samma resultat. Utifrån använda systemdata kan man därför 
dra slutsatsen att både 2,,1 MTBPG  och 2,,2 MTBPG  kan användas för att modellera systemet. På 

grund av att tidsparametrarna i 2,,2 MTBPG  inte är signifikanta förespråkas dock att 2,,1 MTBPG  i 
första hand används. 
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6.3.3.4 Temperaturintervall B, miljömätsystem 4 
Då överföringsfunktionerna 1PG  och 2PG  för temperaturintervall B samt miljömätsystem 4 
skattades blev de bästa resultaten följande: 
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   TP1,TB,M4 = 78.767 (±9.3516) 
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    T1,P2,TB,M4 = 34.044 (±50.168) 
    T2,P2,TB,M4 = 42.968 (±37.84) 
 
Koefficienten till den ena polen i 4,,2 MTBPG  är alltså inte signifikant. 
 
I figur 25 jämförs de utifrån överföringsfunktionerna simulerade NOX-halterna med den ur 
systemet uppmätta NOX-halten. Genom beräkning fås en överrensstämmelse på 62.63% för 

4,,1 MTBPG  samt 60.86% för 4,,2 MTBPG . 
 
 

 

Figur 25.  Korsvalidering. De simulerade NOX-halterna utifrån GP1,TB,M4 (prickad kurva) 
samt GP2,TB,M4 (streckad kurva) jämförs med den ur systemet uppmätta NOX-halten 
(heldragen kurva). 
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I figur 26 visas autokorrelationen och korskorrelationen för modellerna med 
överföringsfunktion 4,,1 MTBPG  samt 4,,2 MTBPG . Här kan samma resonemang som för 2,,1 MTBPG  

och 2,,2 MTBPG  i kapitel 6.3.3.3. föras. 
 
 

 

Figur 26.  Autokorrelation och korskorrelation för modellerna med överföringsfunktion 
GP1,TB,M4 (heldragen kurva) samt GP2,TB,M4 (prickad kurva). Streckade linjerna 
markerar konfidensintervallen. 

I temperaturintervall B erhölls liknande resultat för miljömätsystem 4 som för miljömätsystem 
2, se kapitel 6.3.3.3. Den stora skillnaden är dock att endast en av tidsparametrarna i 4,,2 MTBPG  

inte är signifikant istället för båda som i 2,,2 MTBPG . Trots detta blir slutsatsen densamma som 

för miljömätsystem 2. I första hand förespråkas alltså 4,,1 MTBPG  att användas för att modellera 

systemet för temperaturintervall B samt miljömätsystem 4. Även 4,,2 MTBPG  kan dock 
användas. 

6.3.3.5 Temperaturintervall C, miljömätsystem 2 
Då överföringsfunktionerna 1PG  och 2PG  för temperaturintervall C samt miljömätsystem 2 
skattades blev de bästa resultaten följande: 
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   TP1,TC,M2 = 75.354 (±30.457) 
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= , där KP2,TC,M2 = -0.48637 (±0.20999) 

    T1,P2,TC,M2 = 52.485 (±5657) 
    T2,P2,TC,M2 = 52.198 (±5624.8) 
 
Koefficienterna till de båda polerna i 2,,2 MTCPG  är alltså inte signifikanta. 
 
I figur 27 jämförs de utifrån överföringsfunktionerna simulerade NOX-halterna med den ur 
systemet uppmätta NOX-halten. Genom beräkning fås en överrensstämmelse på 2.56% för 

2,,1 MTCPG  samt 2.16% för 2,,2 MTCPG . 
 
 

 

Figur 27.  Korsvalidering. De simulerade NOX-halterna utifrån GP1,TC,M2 (prickad kurva) 
samt GP2,TC,M2 (streckad kurva) jämförs med den ur systemet uppmätta NOX-halten 
(heldragen kurva). 

I figur 28 visas autokorrelationen och korskorrelationen för modellerna med 
överföringsfunktion 2,,1 MTCPG  samt 2,,2 MTCPG . Korskorrelationen mellan NOX-haltens 
prediktionsfel och ureaflödet ligger innanför konfidensintervallet. Detta ger en indikation på 
att det inte går att hitta fler linjära samband mellan in- och utsignal. Autokorrelationen mellan 
modellernas prediktionsfel av NOX-halten ligger utanför konfidensintervallet för flera 
tidssampel. Detta visar att en störningsmodell vore bra men påverkar dock inte den framtagna 
modellen. 
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Figur 28.  Autokorrelation och korskorrelation för modellerna med överföringsfunktion 
GP1,TC,M2 (heldragen kurva) samt GP2,TC,M2 (prickad kurva). Dessa kurvor går dock in i 
varandra i figuren. Streckade linjerna markerar konfidensintervallen. 

Korsvalideringen gav alldeles för dåliga resultat. Slutsatsen blir därför att varken 2,,1 MTCPG  

eller 2,,2 MTCPG  kan användas till att modellera systemet. De dåliga resultaten kan bero på att 
de flesta mätdata som användes för att validera systemet i temperaturintervall C kommer från 
mätperiod 2. Under denna period var upplösningen på insamlad mätdata inte så 
tillfredställande, se kapitel 6.3.1. Det kan alltså behövas mer mätdata för detta 
temperaturintervall, i synnerhet med högre upplösning. Andra orsaker till det dåliga resultatet 
kan vara att någon annan mätsignal är viktig i detta temperaturintervall eller att fenomenen är 
kraftigt olinjära här.  

6.3.3.6 Temperaturintervall C, miljömätsystem 4 
Då överföringsfunktionerna 1PG  och 2PG  för temperaturintervall C samt miljömätsystem 4 
skattades blev de bästa resultaten följande: 
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K
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= , där KP1,TC,M4 = -0.4239 (±0.15533) 

   TP1,TC,M4 = 66.389 (±25.107) 
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= , där KP2,TC,M4 = -0.47917 (±0.21203) 

    T1,P2,TC,M4 = 42.626 (±1079.8) 
    T2,P2,TC,M4 = 42.233 (±1040.4) 
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Koefficienterna till de båda polerna i 4,,2 MTCPG  är alltså inte signifikanta. 
 
I figur 29 jämförs de utifrån överföringsfunktionerna simulerade NOX-halterna med den ur 
systemet uppmätta NOX-halten. Genom beräkning fås en överrensstämmelse på 2.83% för 

4,,1 MTCPG  samt 2.58% för 4,,2 MTCPG . 
 
 

 

Figur 29.  Korsvalidering. De simulerade NOX-halterna utifrån GP1,TC,M4 (prickad kurva) 
samt GP2,TC,M4 (streckad kurva) jämförs med den ur systemet uppmätta NOX-halten 
(heldragen kurva). 

I figur 30 visas autokorrelationen och korskorrelationen för modellerna med 
överföringsfunktion 4,,1 MTCPG  samt 4,,2 MTCPG . Här kan samma resonemang som för 2,,1 MTCPG  

och 2,,2 MTCPG  i kapitel 6.3.3.5. föras. 
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Figur 30.  Autokorrelation och korskorrelation för modellerna med överföringsfunktion 
GP1,TC,M4 (heldragen kurva) samt GP2,TC,M4 (prickad kurva). Dessa kurvor går dock in i 
varandra i figuren. Streckade linjerna markerar konfidensintervallen. 

Korsvalideringen gav alldeles för dåliga resultat. Slutsatsen blir därför samma som för 
miljömätsystem 2 i temperaturintervall C, d.v.s. att varken 4,,1 MTCPG  eller 4,,2 MTCPG  kan 
användas till att modellera systemet. Orsaken till detta beskrivs i kapitel 6.3.3.5. 
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7 Regulatorn FNOX 
Efter att ha skattat olika modeller av systemet )()( 1 tuGty =  enligt kapitel 6 utnyttjades dessa 
modeller till att designa regulatorn FNOX. En designmetod vid namn AMIGO, se kapitel 7.1 
nedan, användes. 

7.1 AMIGO 
Det finns flera metoder för att designa PI- respektive PID-regulatorer. Två av de mest 
använda togs fram av Ziegler och Nichols 1942. Dessa kallas Ziegler-Nichols stegsvarsmetod 
respektive Ziegler-Nichols frekvenssvarsmetod. Trots deras popularitet finns det två 
nackdelar med Ziegler-Nichols metoder. Den ena är att de inte tar hänsyn till det slutna 
systemets robusthet, d.v.s. hur känsligt det slutna systemet är för fel i processmodellen. Den 
andra är att de använder sig av begränsade fakta om processen. 
 
Under de senaste åren har Karl J. Åström och Tore Hägglund tagit fram en ny designmetod 
vid namn MIGO (M constrained Integral Gain Optimization). MIGO baseras på Ziegler och 
Nichols huvudidéer. Designmetoden fokuserar på att minimera känsligheten för 
systemstörningar genom att minimera integraltiden men skiljer sig från Ziegler-Nichols 
metoder genom att även innefatta ett robusthetsvillkor. Mätbrus behandlas genom att ändra 
inställningarna på regulatorerna om förstärkningen av dessa är för stora. Börvärdesföljning 
behandlas genom börvärdesviktning. 
 
Baserat på MIGO har Karl J. Åström och Tore Hägglund skapat enkla inställningsregler för 
PI- respektive PID-regulatorer. Dessa kallas AMIGO, som står för Approximate MIGO 
design. För att skapa dessa regler har man använt sig av en stor testbänk av representativa 
processer. För varje process i testbänken har man sedan tagit fram regulatorer genom att 
använda sig av MIGO-designen med vissa specifika värden på designparametrarna. Se [8] för 
mer detaljer. Efter att regulatorparametrar tagits fram för alla processer har man försökt att 
hitta generella samband med normaliserade parametrar. Det är dessa parametrar som sedan 
har bildat inställningsreglerna vid namn AMIGO. 
 
Vid framtagningen av AMIGO gjorde Åström och Hägglund observationen att det fanns en 
betydelsefull skillnad mellan processer med tidsfördröjnings- och lag-dominerad dynamik. 
Man skiljer på dessa genom att ta fram den relativa tidsfördröjningen t definierad som 

TL
L
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=τ , där L och T kommer från sLP
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Ts
K

sG −

+
=

1
)(1 . Den relativa tidsfördröjningen 

antar värden mellan 0 och 1. Processer med litet t  kallas lag-dominerade, processer med t 
nära 1 kallas tidsfördröjningsdominerade och processer med t runt 0.5 kallas balanserade. 
Samtliga framtagna processmodeller i kapitel 6 är lag-dominerade. 
 
Då en process approximeras med treparametersmodellen med överföringsfunktion 

sLP
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+
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)(1  ger AMIGO-stegsvars-metoden att en PI-regulator som styr processen 

ska ställas in med värdena 
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+= . Denna inställningsregel gav bra resultat för alla processer i 

Åström och Hägglunds testbänk, oavsett värde på den relativa tidsfördröjningen. 
 
För en PID-regulator ger AMIGO-stegsvars-metoden för en processmodell med 

överföringsfunktion sLP
LP e
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+
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)(1  parameterinställningarna 
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. Denna inställningsregel gav bra resultat för de 

processer med t > 0.3. För de lag-dominerade processerna gav den en mer konservativ 
reglering. 
 
För vissa lag-dominerade processer fann Åström och Hägglund bättre inställningsregler då det 
gällde PID-reglering. Detta kan åstadkommas om en process approximeras med 

fyraparametersmodellen med överföringsfunktion sLP
LP e
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AMIGO-steg- och frekvenssvars-metoden att en PID-regulator som styr processen ska ställas 

in med parameterinställningarna 
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+++= . Denna inställningsregel ger 

liknande resultat som AMIGO-stegsvars-metoden för processer med balanserad eller 
tidsfördröjningsdominerande dynamik. För processer med lag-dominerande dynamik ger den 
dock förbättrat uppförande. 
 
[8] 

7.2 Förslag på regulatorn FNOX 
Med hjälp av de presenterade AMIGO-metoderna i kapitel 7.1 samt de framtagna 
systemmodellerna i kapitel 6.3 erhölls de förslag på regulatorn FNOX som beskrivs nedan. De 
föreslagna regulatorerna, F, indexeras med R1 då AMIGO-stegsvars-metoden för en PI-
regulator använts. Då AMIGO-stegsvars-metoden för en PID-regulator använts indexeras F 
med R2 och då AMIGO-steg- och frekvenssvarmetoden använts indexeras F med R3. 
Dessutom används index för temperaturintervall och miljömätsystem enligt tidigare. 
 
För att utvärdera de framtagna regulatorerna jämfördes amplitud- och fasmarginal för de 
slutna systemens kretsförstärkning av respektive regulator och systemfunktion. Genom 
amplitud- och fasmarginal av kretsförstärkningen bestäms om det återkopplade systemet är 
stabilt. Dessutom är de mått på hur robust systemet är för modellfel. Nedan ges ett exempel på 
detta. 
 
För det återkopplade systemet med systemfunktionen G(s) samt regulatorn F(s) enligt figur 31 

blir överföringsfunktionen från referenssignal till utsignal 
)(1
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)()()( sFsGsGO =  är kretsförstärkningen. Om OG  inte har någon pol i höger halvplan så blir 
stabilitetskriteriet fö r det återkopplade systemet att kretsförstärkningens fasmarginal, f m, är 
större än noll och att dess amplitudmarginal, Am, är större än ett. Fasmarginalen, f m definieras 
under förutsättning att absolutbeloppet av OG  skär ω -axeln i endast en punkt cω  och att 
absolutbeloppet av ( )cO iG ω  är avtagande. mϕ  definieras då som avståndet till nivån  

-180º vid cωω = , d.v.s. ( ) ( )°−−= 180arg cOm iG ωϕ , där cω  definieras av ( ) 1=cO iG ω . 

Amplitudmarginalen, mA , definieras under förutsättning att faskurvan skär -180º i endast en 

punkt, pω , där den är avtagande. Det gäller då att ( )pO
m

iG
A

ω
1

= . Figur 32 visar 

bodediagrammet för kretsförstärkningen av ( )
( ) ( )2*1*

2
++

=
sss

sG  där även amplitud- och 

fasmarginal är utritade. Ju större amplitud- respektive fasmarginalen är desto mer robust är 
det återkopplade systemet för modellfel. De beskriver ju vilka modellfel (extra 
fasförskjutning, fel förstärkning) som kan finnas utan att stabiliteten hos systemet äventyras. 
 
 

 

Figur 31.  Ett återkopplat system. G(s) är det system som återkopplas. F(s) är 
regulatorn. 
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Figur 32.  Bodediagram för kretsförstärkningen av G(s)=2/(s*(s+1)*(s+2)). Am står för 
amplitudmarginal och Fm står för fasmarginal. 

I utvärderingen nedan togs för varje regulator det slutna systemet med både systemfunktion 
LPG 1  och LPG 2  fram. Detta för att få en mer rättvis jämförelse mellan regulatorerna. För 

samtliga system har kretsförstärkningen inte någon pol i höger halvplan. 

7.2.1 Temperaturintervall A, miljömätsystem 2 
De föreslagna regulatorerna för temperaturintervall A samt miljömätsystem 2 är följande: 
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     Ti,R3,TA,M2 = 64.0091 
     Td,R3,TA,M2 = 17.7341 
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Figur 33 visar bodediagrammen för kretsförstärkningarna av framtagna regulatorer och 
processmodeller för temperaturintervall A samt miljömätsystem 2. Samtliga system är stabila. 
För regulator 1 och 2 ger systemfunktionen LPG 1  bäst resultat ur robusthetssynpunkt medan 

LPG 2  ger bäst resultat för regulator 3. Detta gäller för samtliga temperaturintervall och bägge 
miljömätsystemen. Det är naturligt eftersom metoderna för att ta fram regulator 1 och 2 
använder sig av systemfunktionen LPG 1  medan metoden för att ta fram regulator 3 använder 
sig av LPG 2 . Av figuren framgår att regulator 1 ger bäst resultat ur robusthetssynpunkt tätt 
följd av regulator 3. Regulator 2 ger sämst resultat. Att regulator 3 ger bättre resultat än 
regulator 2 kan bero på att processen är lag-dominerad, se kapitel 7.1. 
 

 

Figur 33.  Bodediagram för kretsförstärkningarna av framtagna regulatorer och 
processmodeller för temperaturintervall A samt miljömätsystem 2. 
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7.2.2 Temperaturintervall A, miljömätsystem 4 
De föreslagna regulatorerna för temperaturintervall A samt miljömätsystem 4 är följande: 
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Figur 34 visar bodediagrammen för kretsförstärkningarna av framtagna regulatorer och 
processmodeller för temperaturintervall A samt miljömätsystem 4. Samtliga system är stabila. 
Resultaten är ungefär desamma som för miljömätsystem 2, se kapitel 7.2.1. Regulator 1 ger 
bäst resultat ur robusthetssynpunkt, sedan kommer regulator 3 Regulator 2 ger sämst resultat. 
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Figur 34.  Bodediagram för kretsförstärkningarna av framtagna regulatorer och 
processmodeller för temperaturintervall A samt miljömätsystem 4. 
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7.2.3 Temperaturintervall B, miljömätsystem 2 
De föreslagna regulatorerna för temperaturintervall B samt miljömätsystem 2 är följande: 
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Figur 35 visar bodediagrammen för kretsförstärkningarna av framtagna regulatorer och 
processmodeller för temperaturintervall B samt miljömätsystem 2. Samtliga system är stabila 
även om systemet med regulator 3 och systemfunktion LPG 1  ligger farligt nära 
stabilitetsgränsen då det gäller amplitudmarginalen. Regulator 1 ger klart bäst resultat ur 
robusthetssynpunkt, sedan kommer regulator 2 Regulator 3 ger sämst resultat. Regulator 3 ger 
alltså sämre resultat än regulator 2 trots att processen är lag-dominerad. 
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Figur 35.  Bodediagram för kretsförstärkningarna av framtagna regulatorer och 
processmodeller för temperaturintervall B samt miljömätsystem 2. 
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7.2.4 Temperaturintervall B, miljömätsystem 4 
De föreslagna regulatorerna för temperaturintervall B samt miljömätsystem 4 är följande: 
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Figur 36 visar bodediagrammen för kretsförstärkningarna av framtagna regulatorer och 
processmodeller för temperaturintervall B samt miljömätsystem 4. Samtliga system är stabila. 
Regulator 1 ger klart bäst resultat ur robusthetssynpunkt sedan är det ganska jämt mellan 
regulator 2 och 3. 
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Figur 36.  Bodediagram för kretsförstärkningarna av framtagna regulatorer och 
processmodeller för temperaturintervall B samt miljömätsystem 4. 
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7.2.5 Temperaturintervall C, miljömätsystem 2 
De föreslagna regulatorerna för temperaturintervall C samt miljömätsystem 2 är följande: 
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Figur 37 visar bodediagrammen för kretsförstärkningarna av framtagna regulatorer och 
processmodeller för temperaturintervall C samt miljömätsystem 2. Systemen med regulator 1 
och 2 är stabila. För regulator 3 visar bodediagrammen upp ett lustigt beteende och 
fasmarginalen är inte ens definierad. Regulator 1 ger bäst resultat ur robusthetssynpunkt, 
sedan kommer regulator 2. Systemet med regulator 2 och systemfunktion LPG 2  ligger dock 
ganska nära stabilitetsgränsen då det gäller fasmarginalen. 
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Figur 37.  Bodediagram för kretsförstärkningarna av framtagna regulatorer och 
processmodeller för temperaturintervall C samt miljömätsystem 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________ 

_____________________ 
Sida 56 (75) 

7.2.6 Temperaturintervall C, miljömätsystem 4 
De föreslagna regulatorerna för temperaturintervall C samt miljömätsystem 4 är följande: 
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Figur 38 visar bodediagrammen för kretsförstärkningarna av framtagna regulatorer och 
processmodeller för temperaturintervall C samt miljömätsystem 4. Systemen med regulator 1 
och 2 är stabila. För regulator 3 visar bodediagrammen upp ett lustigt beteende och 
fasmargina len är inte ens definierad. Regulator 1 ger bäst resultat ur robusthetssynpunkt, 
sedan kommer regulator 2. 
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Figur 38.  Bodediagram för kretsförstärkningarna av framtagna regulatorer och 
processmodeller för temperaturintervall C samt miljömätsystem 4. 
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8 Simulering - Jämförelse mellan befintlig och föreslagen 
reglering 

 
För att kunna utvärdera om den föreslagna regleringen är en förbättring jämfört med den 
befintliga, vilket var målet, gjordes en simulering av den föreslagna regleringen. I detta 
kapitel presenteras denna simulering. Denna använder sig av mätdata och resultat från 
miljömätsystem 2 då det gäller NOX-halten. Liknande resultat fås dock för miljömätsystem 4. 
Enligt resultaten i kapitel 6 gav LPG 1  den bästa beskrivningen av systemet G i 
temperaturintervall A och B. I temperaturintervall C gav ingen modell något bra resultat. 
Enligt resultaten i kapitel 7 gav 1RF  bäst resultat ur robusthetssynvinkel för samtliga 
temperaturintervall. På grund av dessa resultat används systemfunktion LPG 1  samt regulator 

1RF  för samtliga temperaturintervall i simuleringen. Anledningen till att LPG 1  används även 
för temperaturintervall C är att det i simuleringen måste finnas någon sys temfunktion för detta 
intervall och då är denna varken bättre eller sämre än någon annan. 

8.1 Simuleringsmodellen 
Simuleringen av den föreslagna regleringen gjordes i simuleringsprogrammet Simulink i 
Matlab. I appendix D visas strukturen på denna simulering. Som synes gjordes simuleringen 
med en öppen reglering. En anledning till att systemet inte återkopplades var att det inte gjorts 
någon modell för NH3-slipen som funktion av injicerad urea. En annan anledning är att det 
ändå inte går att jämföra med den befintliga regleringen när återkoppling används i 
simuleringen på grund av att de båda regleringarna då får helt olika sekvenser av NOX-halt 
samt NH3-slip. De data som användes som indata i simuleringen var mätdata från 
anläggningen då den befintliga regleringen var inkopplad. De mätdata som användes kommer 
från period 2 eftersom de nya ureapumparna då var installerade, se kapitel 6.1.2. Dessa 
mätdata representerar därför dagens SNCR-system. Indata i simuleringen var alltså NH3-slip 
från miljömätsystem 1, NOX-halt från miljömätsystem 2 och medeltemperatur från det 
akustiska temperaturmätsystemet. 
 
NH3-slipen från miljömätsystem 1 används som den återkopplade NH3-slipen. Ihop med ett 
börvärde på NH3-slipen, som liksom i den befintliga regleringen är satt till 7 mg/Nm3, bildar 
denna det reglerfel som blir insignal till NH3-funktionen. Utsignal från NH3-funktionen bildar 
börvärde på NOX-halten. NH3-funktionen är konstruerad för att ge en begränsning av 
ureainjiceringen då NH3-slipen är för hög. Funktionen är här någorlunda intrimmad. Då det 
ingående reglerfelet är positivt, vilket innebär att NH3-slipen är lägre än dess börvärde sätts 
börvärdet på NOX-halten till ett konstant lågt värde. Detta värde är satt till 25 mg/Nm3. Då det 
ingående reglerfelet däremot är negativt ökas börvärdet på NOX-halten enligt funktionen 

)(*825 reglerfelabsbörvärdeNOX += , d.v.s. ju lägre reglerfel desto högre börvärde. Detta 
för att ureamängden på så vis ska minska vilket i sin tur medför en lägre NH3-slip. 
 
NOX-halten från miljömätsystem 2 används som den återkopplade NOX-halten. Ihop med 
börvärdet på NOX-halten, som kommer från NH3-funktionen, bildar denna det reglerfel som 
blir insignal till NOX-regulatorblocket FNOX. Regulatorblocket består av tre regulatorer, en för 
varje temperaturintervall. Med hjälp av den ingående medeltemperaturen från det akustiska 
temperaturmätsystemet samt switchar bestäms vilken regulator som används. Då 
temperaturen ligger inom temperaturintervallet A används regulatorn 2,,1 MTARF . För 
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temperaturintervall B används 2,,1 MTBRF  och för temperaturintervall C används 2,,1 MTCRF . 
Parametrarna för dessa regulatorer ges i kapitel 7. 
 
Utsignalen från regulatorblocket bildar efter att ha begränsats både uppåt och neråt den 
styrsignal som används till systemet G, se kapitel 6. Styrsignalen är alltså den injicerade 
ureamängden in i pannan. I simuleringen bildar styrsignalen insignal till systemblocket G. 
Systemblocket består av tre systemfunktioner, en för varje temperaturintervall. Med hjälp av 
den ingående medeltemperaturen från det akustiska temperaturmätsystemet samt switchar 
bestäms vilken systemfunktion som används. Då temperaturen ligger inom 
temperaturintervallet A används systemfunktionen 2,,1 MTALPG . För temperaturintervall B 

används 2,,1 MTBLPG  och för temperaturintervall C används 2,,1 MTCLPG . Parametrarna för dessa 
systemfunktioner ges i kapitel 6. 
 
Utsignalen från systemblocket är den NOX-halt, )(ty , som fås av )()( 1 tuGty =  där G är den 
framtagna systemfunktionen och )(1 tu  styrsignalen, d.v.s. den injicerade ureamängden. 
Systemfunktionen G togs dock fram efter det att medelvärde och trend tagits bort från mätdata 
av )(1 tu  och )(ty . Modellen ger att NOX-halten är noll då ureamängden är noll. Detta 
stämmer inte och därför måste en konstant nivå adderas till )(ty , d.v.s. 

ntkonstatuGty += )()( 1 . Värdet på denna nivå är värdet som fås på NOX-halten då injicerad 
ureamängd är noll. Denna nivå har efter experiment satts till 250 mg/Nm3. 

8.2 Resultat 

8.2.1 Befintlig reglering 
I figur 40-42 visas de ingående mätdata av medeltemperatur, NH3-halt samt NOX-halt som 
används i simuleringen. Samtliga dessa är tagna från det verkliga systemet med befintlig 
reglering inkopplad. I figur 39 visas även den injicerade ureamängden i det verkliga systemet. 
Som synes ligger ureamängden i början på maximal nivå. I samband med att temperaturen går 
ner går även NOX-halten ner. NH3-slipen ökar dock till följd av den fortsatt höga 
ureamängden. Då NH3-slipen går över börvärdet 7 mg/Nm3 ser regleringen till att 
ureamängden minskar. Detta syns som två dalar i ureamängden. Minskningen av urea får till 
följd att NH3-slipen minskar. Minskningen av urea gör även, tillsammans med en 
temperaturökning, att NOX-halten ökar. När NH3-slipen går under det satta börvärdet tillåts 
ureamängden att öka igen. Efter ett tag når den sin maximala nivå. 
 
Tidsförskjutningarna mellan dessa mätdata är eliminerade. Dessutom är de samplade med 10 
sekunders intervall. Detta för att vara anpassade till den föreslagna regleringen. Det syns 
mycket tydligt att den befintliga regleringen enbart baseras på NH3-slipen. 
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Figur 39.  Mätdata av ureamängd från befintlig reglering. 

 

Figur 40.  Mätdata av medeltemperatur från akustisk temperaturmätning. Används i 
simuleringen 
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Figur 41.  Mätdata av NH3-slip från befintlig reglering. Används i simuleringen. 

 

Figur 42.  Mätdata av NOX-halt från befintlig reglering. Används i simuleringen. 
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8.2.2 Föreslagen reglering 
I simuleringen av den föreslagna regleringen bildar börvärdet på NH3-slipen, ingående NH3-
slip samt NH3-funktionen ett börvärde på NOX-halten. Detta börvärde bildar tillsammans med 
ingående NOX-halt det reglerfel av NOX-halten som visas i figur 43. Figur 44 visar skiftet av 
temperaturintervallen genom att temperaturintervall A representeras av nivån 880, 
temperaturintervall B representeras av nivån 980 och temperaturintervall C representeras av 
nivån 1080. Med hjälp av reglerfelet av NOX-halten samt skiftet av temperaturintervallen i 
figur 43 och 44 kan utseendet på den bildade styrsignalen, d.v.s. ureamängden, som visas i 
figur 45 förklaras. I början ligger ureamängden på maximal nivå. Första nedgången som sker 
vid sampel 120 beror främst på skiftet av temperaturintervall, från temperaturintervall C till 
temperaturintervall B, och därmed skifte av regulator. Denna ändring av ureamängden är 
väldigt kraftig. Även den sista uppgången av ureamängden som sker vid sampel 235 beror 
främst på skiftet av temperaturintervall, från temperaturintervall B till temperaturintervall C, 
och därmed skifte av regulator. Denna ändring av ureamängden är även den väldigt kraftig. 
Emellan dessa två kraftiga ändringar av ureamängden beror ändringarna enbart på reglerfelet 
av NOX-halten, med undantag för en liten sekvens. Denna korta sekvens inträffar vid sampel 
213 där en dipp i ureamängd, som beror på reglerfelet, förstärks av skiftet av 
temperaturintervall och därmed skifte av regulator. Detta sker då temperaturintervallet för en 
kort stund skiftar från intervall B till A och sedan tillbaka. Den ureamängd som visas i figur 
45 påverkar i sin tur utsignalen från systemfunktionsblocket G, d.v.s. NOX-halten. I figur 46 
visas denna. Även skiftet av temperaturintervall påverkar dock denna genom att en ändring av 
systemfunktion då sker. Utifrån ureamängd och skifte i temperaturintervall i figur 44 och 45 
kan alltså utsignalen, NOX-halten, i figur 46 förklaras. Den första nedgången av NOX-halt som 
sträcker sig från sampel 15 till 120 beror på den höga mängd injicerad urea som sker i början. 
Det kraftiga hoppet av NOX-halten vid sampel 120 orsakas av ändringen av 
temperaturintervall, från C till B. Minskningen av NOX mellan sampel 121 och 178 beror av 
fortsatt relativt höga ureamängder. Efter sampel 178 sker en ökning av NOX-halten. Denna 
beror på de låga mängder urea som injiceras bl.a. till följd av begränsningen av NH3-slipen 
som sker under sampelintervallet 175 till 226. Trots den logiska ökningen av NOX mellan 
sampel 178 och 235 sker en dipp för en kort stund vid sampel 213. Denna dipp orsakas av att 
temperaturintervallet för en kort stund skiftar från intervall B till A och sedan tillbaka. I och 
med detta ändras därmed systemfunktionen. Det kraftiga hoppet uppåt av NOX-halten vid 
sampel 235 orsakas även detta av skifte i temperaturintervall, denna gång från B till C. 
Nedgången efter sampel 236 orsakas av återigen höga ureamängder. 
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Figur 43.  Reglerfel av NOX-halten vid simulering. 

 

Figur 44.  Skifte av temperaturintervall vid simulering. Nivå 880 svarar mot intervall A, 
nivå 980 svarar mot intervall B och nivå 1080 svarar mot intervall C. 
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Figur 45.  Styrsignal (ureamängd) vid simulering. 

 

Figur 46.  Utsignal (NOX-halt) vid simulering. 
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8.2.3 Jämförelse och slutsats 
Vid en första anblick kan det tyckas som att resultatet av simuleringen är riktigt dåligt. 
Utsignalen, NOX-halten, från simuleringen är nämligen betydligt högre än den ingående NOX-
halt från den befintliga regleringen som den ska jämföras med. Se figur 42 och 46. Den höga 
nivå som NOX-halten i utsignalen från simuleringen ligger på under temperturintervall C går 
dock inte alls att lita på med tanke på den dåliga systemmodell som använts i detta 
temperaturintervall. Detta syns även på de kraftiga skillnaderna mellan NOX-halten beroende 
på om temperaturintervall B eller C råder. Även under stora delar av temperaturintervall B 
ligger den simulerade NOX-halten troligtvis alldeles för högt. Ett bevis på detta är den kraftiga 
dippen som sker vid sampel 213, se figur 46, trots att NOX-halten är på uppåtgående.  
 
Det kan tyckas märkligt att den datasekvens som användes valdes, trots att stora delar är från 
temperaturintervall C och att temperaturintervall A endast är representerat med en kort stund. 
Den största anledningen till detta är att övriga mätdata som finns från period 2 inte är mycket 
bättre. Temperaturen i pannan var nämligen väldigt hög under denna period. Dessutom 
kommer flera intressanta aspekter av den befintliga regleringen med under denna sekvens. 
 
För att få ett mer verklighetstroget resultat och därmed en mer sammanhängande kurva av 
NOX-halten utan stora hopp skulle fler och bättre mätdata behöva samlas in. Dessa skulle 
behöva komma från ett stort spektrum av panntemperaturen. På så sätt skulle en indelning i 
betydligt fler intervall kunna göras. Den stora bristen i den framtagna regleringen är nämligen 
att den använder sig av för få temperaturintervall. 
 
Då man jämför resultaten i figur 42 och 46 måste man även ha i åtanke att regleringen inte är 
återkopplad i simuleringen. Detta påverkar troligtvis styrsignalen, ureamängden, så till vida 
att denna ligger lite lägre än den annars skulle göra. Ytterligare en invändning mot 
simuleringsmodellen är att den konstanta nivå som adderas till utsignalen från systemblocket 
inte borde vara den samma för de olika temperaturintervallen. De olika nivåerna som skulle 
behöva användas skiljer sig dock inte så mycket åt att det är avgörande för det resultat som 
presenterats här. 
 
Det ska observeras att det vid en implementering av den föreslagna regleringen bör tas hänsyn 
till integratoruppvridning samt stötfri övergång vid parameterbyten. 
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9 Slutsats 
 
Målet med examensarbetet var att ta fram ett förslag till förbättring av befintlig reglering av 
ureainjiceringen. Den framtagna regleringen skulle sedan implementeras i styrsystemet under 
förutsättning att denna var bättre än befintlig reglering och att man från 
anläggningsleverantörens sida godkände detta. 
 
En eller ett par månader in på examensarbetet stod det klart att ingen implementering av en 
eventuellt förbättrad framtagen reglering kunde göras. Detta på grund av att det företag som 
levererat nuvarande reglering inte godkände detta och att garantitiden på denna reglering inte 
ännu gått ut. 
 
Målet med att ta fram ett förslag till en förbättrad reglering av ureainjiceringen återstod dock. 
Först och främst studerades anläggningens funktion och då i synnerhet SNCR-systemet. Det 
gjordes även en litteraturstudie med fokus på NOX-reduktion. I denna studie kom det fram att 
de faktorer som hade störst inverkan på NOX-reduktionen är mängd injicerad urea samt 
temperaturen vid denna injicering. 
 
Utifrån litteraturstudien samt åsiktsutbyte med handledare bestämdes den föreslagna 
regulatorstruktur som visas i appendix C. För att ta fram lämpliga parametrar till regulatorn 
FNOX i den föreslagna regulatorstrukturen samt för att kunna jämföra denna regulatorstruktur 
med den befintliga var en systemmodell tvungen att tas fram. Denna modell skulle ha 
injicerad ureamängd och temperatur som invariabler samt NOX-halt som utvariabel. För att ta 
fram en lämplig modell utfördes experiment. Med hjälp av mätdata från experimenten 
utfördes en systemidentifiering. Detta gjordes i Matlab. 
 
Tidigt i systemidentifieringen beslutades det om att dela upp temperaturen i flera olika 
intervall och för varje sådant interva ll ta fram en modell av systemet, G, med injicerad 
ureamängd som invariabel samt NOX-halt som utvariabel. Tyvärr uppstod dock vissa problem 
som gjorde att det enbart fanns mätdata för att dela upp temperaturen i tre stycken intervall. 
Resultaten av systemidentifieringen ges i kapitel 6.3. För temperaturintervall A (under 950°C) 
och B (mellan 950°C och 1010°C) resulterade systemidentifieringen i bra systemmodeller. 
För temperaturintervall C (över 1010°C) var resultatet däremot dåligt. Det dåliga resultatet 
kan bero på att det behövs mer mätdata för detta temperaturintervall, i synnerhet med bättre 
upplösning. Andra orsaker till det dåliga resultatet kan vara att någon annan mätsignal är 
viktig i detta temperaturintervall eller att fenomenen är kraftigt olinjära här. 
 
Efter att ha tagit fram modeller över systemet G togs lämpliga parametrar till regulatorn FNOX 
i de olika temperaturintervallen fram. Dessa togs fram med hjälp av en ny designmetod vid 
namn AMIGO. Resultaten av detta ges i kapitel 7.2. 
 
För att kunna jämföra den föreslagna regleringen med den befintliga gjordes en simulering av 
den föreslagna regleringen. Simulering gav dock inte så bra resultat då man jämför NOX-
halten, se kapitel 8. Detta har sin största förklaring i att för få mätdata från anläggningen har 
kunnat användas och att flera av dessa har haft för dålig upplösning. Med fler och bättre data 
skulle temperaturen kunnat delas in i fler intervall och ett system G och en regulator FNOX för 
varje sådant intervall tas fram. Detta skulle innebära en bättre reglering och framför allt då det 
gäller resultatet i simuleringen en bättre modell av NOX-halten som funktion av ureamängden. 
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Med en bättre modell hade troligtvis resultaten i simuleringen varit betydligt bättre vilket den 
låga NOX-halten då modellen skiftar till temperaturintervall A visar i figur 46 i kapitel 8. 
 
Då styrsignalerna, d.v.s. ureamängderna, i befintlig reglering och föreslagen reglering 
studeras, se figur 39 och 45 i kapitel 8, syns en av styrkorna i den föreslagna regleringen. 
Denna reagerar till skillnad från nuvarande reglering även på den återkopplade NOX-halten.
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10  Förslag för ytterligare arbete 
 
I ett vidare arbete med en förbättrad reglering av dagens SNCR-system på FTG är det viktigt 
att man får tillgång till att komma åt att ändra i nuvarande reglering, d.v.s. att man kommer åt 
att ändra i programvaran i den PLC som styr nuvarande reglering. Detta för att man ska kunna 
implementera en föreslagen reglering men också för att man överhuvudtaget ska kunna ta 
fram en förbättring då det gäller fördelningen av ureaflödet mellan de olika lansarna. 
Fördelningen mellan lansarna är nämligen en viktig komponent vid en förbättrad reglering. 
 
En annan viktig aspekt då det gäller att kunna analysera anläggningens system samt att kunna 
modellera dessa är att mätdata som tas ut från systemet måste ha en mycket bättre upplösning 
än vad som var fallet i period 2. 
 
För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att minska NOX-halterna rejält måste 
temperaturen vid ureainjiceringen vara mycket lägre än den var under stora delar av period 2. 
Ett förslag kan vara att flytta injiceringslansarna högre upp i pannan. Detta kräver dock en 
rejäl analys innan. 
 



 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________ 

_____________________ 
Sida 69 (75) 

Referenser 
 
[1] Tekniska Verken i Linköping AB (2005). Gärstadanläggningen – energi ur avfall för 

miljöns skull. [www] 
http://www.tekniskaverken.se/kundservice/broschyrer/anlaggningar/Garstadverket_05
_webb-pdf Nerladdad 2006-06-04. 

 
[2] Naturvårdsverket (2006). Kväveoxidavgiften. [www] 

http://www.naturvardsverket.se/dokument/teknik/energipr/nox.html        
Nerladdad 2006-06-04. 

 
[3] Naturvårdsverket (2006). Övergödning av mark och vatten. [www] 

http://www.naturvardsverket.se/dokument/fororen/overgod/eutro.html       
Nerladdad 2006-06-04. 

 
[4] Svenska Renhållningsverksföreningen (2006). Svensk Avfallshantering 2006. [www] 

http://www.rvf.se/se/netset/files3/web/P01.m4n?download=true&id=857_95660631 
Nerladdad 2006-07-01. 

 
[5] Alvarez Henrik (2006). Energiteknik. 
 
[6] Andersson C. m.fl. (1996). Värmeforsk 592, Förbättrad reglering genom modern 

gasanalysteknik, infångning och saltbildning av ammoniaköverskott vid rökgasrening. 
Värmeforsk Service AB. 

 
[7] Gromulski J. m.fl. (1994). Värmeforsk 514, Utvärdering av SNCR-anläggningar i 

Ång- och Hetvattenpannor i Sverige. Värmeforsk Service AB. 
 
[8] Hägglund Tore, Åström Karl J. (2006). Advanced PID Control. ISA. 
 
 
[9] Glad Torkel, Ljung Lennart (1989). Reglerteknik – Grundläggande teori. 

Studentlitteratur, Lund. 
 
[10] Glad Torkel, Ljung Lennart (2004). Modellbygge och simulering. Studentlitteratur, 

Lund. 
 



 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________ 

_____________________ 
Sida 70 (75) 

Appendix A – In- och utsignaler för systemet ugn/panna 
 
In 1 Styrventiler, rosterrörelse; matarroster, roster 1-5 höger och vänster
In 2 Reglerventil, ånga till LUFO
In 3 Primärluftfläkt
In 4 Sekundärluftfläkt
In 5 Reglerspjäll, primärluft; matarroster, roster 1-5 höger och vänster
In 6 Reglerspjäll, sekundärluft; framluft, bakluft och OFA
In 7 Oljebrännare 1 och 2
In 8 Rökgasfläkt
In 9 Matarvattenpump 1 och 2
In 10 Reglerventil, ånga till matarvattentank
In 11 Reglerventil, spädvatten till matarvattentank
In 12 Shuntventil, matarvatten till ekonomiser
In 13 Matarvattenventil
In 14 Vatteninsprutningsventil
In 15 Friblåsningsventil
In 16 Reglerventil, ureaflöde SNCR
In 17 Reglerventil, vattenflöde SNCR
In 18 Reglerventiler, ureablandning till respektive lans

Ut 1 Ångtryck, ånga ut från panna
Ut 2 Ångflöde, ånga ut från panna
Ut 3 Ångtemperatur, ånga ut från panna
Ut 4 Oljeflöde, oljebrännare 1 och 2
Ut 5 Medeltemperatur, eldstad
Ut 6 Rökgastemperatur efter andra stråket
Ut 7 Rökgastemperatur efter ekonomiser
Ut 8 O2-halt i rökgas efter ekonomiser
Ut 9 NOX-halt i rökgas efter ekonomiser
Ut 10 NH3-halt i rökgas efter ekonomiser
Ut 11 CO-halt i rökgas efter ekonomiser
Ut 12 Rosterblockspositioner; matarroster, roster 1-5 höger och vänster
Ut 13 Primärluftflöden; matarroster, roster 1-5 höger och vänster
Ut 14 Primärlufttryck efter LUFO
Ut 15 Primärlufttemperatur efter LUFO
Ut 16 Sekundärluftflöden; framluft, bakluft och OFA
Ut 17 Sekundärlufttryck efter sekundärluftfläkt
Ut 18 Temperaturer i första stråket från IR-mätning
Ut 19 Temperaturer från akustisk temp.mätning i första stråket
Ut 20 Brännkammartryck
Ut 21 Rökgastryck, rökgasrening
Ut 22 Tryck, matarvattentank
Ut 23 Nivå, matarvattentank
Ut 24 Flöde, matarvatten efter matarvattenpumpar
Ut 25 Tryck, matarvatten efter matarvattenpumpar
Ut 26 Temperatur, matarvatten efter matarvattenpumpar
Ut 27 Tryck, ångdom
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Appendix B – Befintlig regulatorstruktur 
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Appendix C – Föreslagen regulatorstruktur 
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Appendix D – Simuleringsmodell 
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
 
 
In English 
 
The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 
replacement - for a considerable time from the date of publication barring 
exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for 
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to 
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. 
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses 
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The 
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 
security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be 
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 
against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press 
and its procedures for publication and for assurance of document integrity, 
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/ 
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