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Sammanfattning 

Kraftvärmeverket vid SCA Packaging Munksund AB är ett samarbete mellan SCA 
och Vattenfall och det består av en ångpanna av typen cirkulerande fluidiserad 
bädd som togs i drift 2001. Man vill nu genomföra en undersökning om CFB-
pannans prestanda har förändrats sedan starten, samt en undersökning av 
pannans maximala kapacitet. Examensarbetet har då bestått av att utföra ett 
prestandaprov samt ett prov för maximal kapacitet. Arbetet har även innefattat 
att utarbeta en algoritm för att fiktivt beräkna ingående bränslets fukthalt via 
rökgasparametrar. 

CFB-pannan är dimensionerad mot en termisk effekt på 98MW, vid en 
bränslekvalitet på 55 % fukthalt och värmevärdet 7,3 MJ/kg. Vid denna 
driftpunkt garanterar panntillverkaren Foster Wheeler en verkningsgrad på 
minst 90,57 %. Prestandaprovet från 2002 visade på en verkningsgrad på 91,1 
%. Resultatet från dessa observationer visade på en verkningsgrad på 92,07 %, 
att notera är att bränslekvaliteten legat på fukthalten 50 % och värmevärdet 
8,48 MJ/kg. 

Vid framtida produktionsökningar i pappersbruket kommer man samtidigt 
behöva öka produktionen av processånga. Man har sedan tidigare 
drifterfarenheter påpekat att man har haft problem med pannans 
luft/rökgassytem vid höga laster. Resultatet från maxkapacitetstesterna var att 
pannan primärt begränsas av kvaliteten på bränslet, då detta sätter en 
begränsning på hur mycket energi som finns tillgängligt. Processmässigt så blev 
resultatet att motorn till rökgasfläkten samt sandåterföringen var de 
begränsande enheterna. Vid testet var bränslefukthalten 45 % och man 
uppnådde då ett ångflöde på 146 ton/h. Det kom även fram att sekundärfläkten 
inte körts enligt panntillverkarens rekommenderade motorhastighet på 1765 
varv/min, den aktuella inställningen har ett synkront varvtal på 1500 varv/min. 

Att utreda hur mycket effekt som dessa begränsningar låser fast har varit 
oerhört svårt att ge svar på, och vad gäller tidsramen för arbetet så har det inte 
kunnat grävas djupare i denna problemställning. En teoretisk analys har 
däremot utförts på maximal kapacitet vid olika bränslefukthalter, se Figur 33 och 
Figur 34 på sidan 78. Dessa figurer belyser hur viktig kvaliteten på bränslet är 
för att pannan skall kunna ha en möjlighet att leverera en hög last. Då 
hanteringen av bränslet för att minimera kvalitetsförluster är något man kan 
påverka med enklare metoder, är rekommendationen att man startar en 
projektgrupp som ser över bränslehanteringen för att minimera 
kvalitetsförluster vid egen kortvarig lagring. 
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Abstract 

The combined heat and power plant at SCA Packaging Munksund AB is a 
collaboration between SCA and Vattenfall and it consists of a steam boiler with a 
circulating fluidized bed which was taken in to service in 2001. Today the 
company wants to make an evaluation about if there is any changes in the CFP-
boilers performance since the start, they would also like an evaluation about the 
maximum capacity. The examination work has then been about executing a 
performance test and a maximum capacity test. The work has also included the 
construction of an algorithm that would fictively calculate the content of 
moisture for the in fed biofuel through the fluegas parameters. 

The CFB-boiler is dimensioned to have a thermal effect of 98 MW, with the 
quality of the biofuel having a content of moisture at 55 % and the heating value 
of 7,3 MJ/kg. At this operation point the boiler constructor guarantees an 
efficiency of 90,57 %. Evaluations made in 2002 concluded an efficiency at 91,1 
%. The results from this report showed an efficiency at 92,07 %, one should then 
note that the biofuel quality then had a content of moisture at 50,05 % and a 
heating value at 8,48 MJ/kg. 

Future increases in the mills production will mean that they also need to 
increase the steam production as well. From earlier experiences with the boilers 
capacity, operators have countered problems with the air/fluegas-system at high 
loads. The primary result from the maximum capacity test is that the quality of 
the biofuel sets the limit for how well the boiler can perform. The secondary 
results indicate that the motor for the fluegasfan and that the bedmaterial-
reentrysystem are the narrow sections. For the test the contest of moisture was 
45 % and the produced steam reached 146 ton/h. Something else that surfaced 
during the report was that the motor for the secondary air fan was not running 
at the boiler manufacturer dimensioned speed at 1765 rpm, the actual settings 
had a maximum synchronous speed at 1500 rpm. 

To investigate how much production capacity that is tied up in the narrow 
sections is extremely difficult to answer, the timeframe for the report limited the 
digging for an answer for this question. Instead a theoretical analysis was made 
on the maximum capacity from a perspective of different contests of moisture for 
the biofuel, watch Figur 33 and Figur 34 on page 78. These figures cast a light on 
the importance on the quality of the biofuel, so that the boiler has the ability to 
deliver high loads. Handling of the biofuel to minimize the loss of quality is 
something that can be affected with relatively simple methods, the 
recommendation is that a project group is started that looks over the handling of 
the biofuel to minimize the quality losses during short time storage.
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1 Inledning 

1.1 Företagsbeskrivning 

SCA Packaging Munksund AB är ett pappersbruk med tillhörande 
kraftvärmeverk beläget utanför Piteå i Norrbotten. Verksamheten har i dag 
koncession för att producera 420 000 årston liner, ett papper som används som 
ytskickt för wellpappkartong, att jämföra med produktionen 2008 som var 
360 000 årston. För verksamhetsår 2008 sysselsatte verksamheten 315 
anställda och man hade en omsättning på 1 500 MSEK. (SCA Packaging 

Munksund AB) 

Verksamheten hade 2008 en total ångproduktion på 1 358 700 MWhvärme varav 
571 831 MWhvärme producerade av kraftvärmeverkets ångpanna.  (Larsson, A. 
2009. SCA Packaging Munksund AB) 

1.2 Nulägesbeskrivning 

I dagens ekonomiska och miljöpräglade situation, är det av största vikt att driva 
en så effektiv verksamhet som möjligt, samtidigt som man jobbar mot att minska 
utsläpp. SCA Packaging Munksund AB är därför en av deltagarna i det statliga 
programmet för energieffektivisering, (PFE). Deltagarna i PFE åtar sig att 
effektivisera verksamheten och får i retur skattelättnader på inköpt el-energi. 
(Energimyndigheten, 2009) 

En del i att kunna effektivisera verksamheten är att ha validerade data som kan 
följas upp. Vid förbränning av biobränsle i ett kraftvärmeverk är man kraftigt 
beroende av kvaliteten på bränslet in. Då man per dags dato inte har en aktiv 
utrustning för mätning av bränslekvaliteten in, måste man i största möjliga mån 
följa upp med manuella prover på inköpt bränsle. Detta för att säkerställa sig om 
kvalitet, för egen del och för uppföljning av leverantörens garanti. Denna metod 
är tidskrävande och ger ingen relevant återkoppling till hur processen skall 
styras för optimal produktion. En investering och installation av aktuell 
mätutrustning är kostsam och kräver ett produktionsstopp på kraftvärmeverket.  

Brukets kraftvärmeverk garantitestades år 2002. Sedan dess har en del 
omkonstruktioner utförts, och man vill därför utföra ett nytt test för att verifiera 
att pannan minst håller samma verkningsgrad.  

Munksunds pappersbruk använder sig av 3 olika leverantörer av ånga, 
(kraftvärmeverk, sodapanna och elpanna), för att säkerställa ångproduktionen 
som behövs vid pappersframställningen. Då sodapannans produktion är reglerad 
mot lutstocken och dagens elpriser gör det mindre gynnsamt med drift av 
elpannan, ligger det på kraftvärmeverkets ansvar att vara den reglerande  
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leverantören av processånga. På senare år har man haft perioder där 
kraftvärmeverkets ångpanna legat på max last för att säkerställa ångleveransen.  

Man vill av den anledningen undersöka om man kan uppgradera något av 
kraftvärmeverkets delsystem för att öka dess kapacitet. 

Att optimera bränsleförbrukningen är i dag av stor vikt för de flesta företag, dels 
för att minska miljöpåverkan men även av rent företagsekonomiska skäl. 
Driftsituationen på SCA Packaging Munksund AB medför att man idag använder 
biobränsle utan att ha slutgiltig översyn på kvaliteten. Biobränsle har i dagens 
läge blivit ett allt populärare bränsle, då dess nettobelastning på miljön kan 
antas vara +/- 0. Detta kommer inom kort medföra att biobränslet blir en 
bristfällig resurs som måste hushållas med optimalt. Kraftvärmeverket önskar 
att göra detta genom att säkerställa en god verkningsgrad på anläggningen 
samtidigt som man ökar insynen på kvaliteten av förbrukat bränsle. 

Man vill idag öka kontrollen av bränslekvaliteten samtidigt som man minskar 
svarstiden. Då man i dagsläget inte vill investera i dyra mätutrustningar och 
installationsstopp måste planeras, vill man försöka att lösa problemet med 
befintliga mätsignaler under drift. Detta är en av frågeställningarna för denna 
rapport. 

1.3 Syfte 

Författaren skall i denna rapport ta fram underlag till företaget. Dessa underlag 
innefattar hur biobränslepannan presterar vid 100 % nominell last, samt en 
analys av pannans trånga sektioner. För att företaget skall få en ökad insikt i 
bränslets kvalitet skall författaren även framställa en algoritm som beräknar 
bränslets fukthalt fiktivt med de parametrar som finns tillgängliga. Algoritmen 
skall sedan kunna implementeras i det befintliga systemet för att ge ytterligare 
information till operatörer.  

1.3 Mål 

Studiens mål är att; 

 Utföra ett pannprov vid 100 % nominell last på Kraftvärmeverkets CFB-
panna, för att vidare kunna verifiera verkningsgraden samt jämföra 
resultatet mot 2002 års garantiprov. 

 Undersöka och belysa begränsande parametrar och system för en eventuell 
kapacitetsökning. 

 Ta fram en algoritm som med hjälp av befintliga dataparametrar resulterar i 
en fiktiv visning av fukthalten på ingående bränsle. 
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1.4 Avgränsningar 

Studien behandlar kraftvärmeverkets energieffektivitet, med en systemgräns 
från bränslesilo till utgående överhettad processånga I studien kommer endast 
driftfall med externt samt eget biobränsle undersökas, då detta bränsle har en 
känd komposition. Man bortser från att använda sig av wellrejekt som bränsle, 
då sammansättningen är allt för varierande. Vid studien av CFB-pannans 
effektivitet, bortser man från ändringar i matarvatten- och ångsystemet. Fokus 
ligger på den termiska verkningsgraden och dess beroende av bränsle- och 
luft/rökgassystem. 

1.5 Metod 

En omfattande litteraturstudie utfördes för att lära sig grunderna för en 
ångproducerande panna och dess väsentliga delsystem. Även litteratur för 
biobränslen och rökgasberäkning studerasades. En stor del av litteraturen fanns 
lokalt vid bruket som böcker och internt utbildningsmaterial för 
fastbränsleeldare. Intervjuer med allt från operatörer på plats till förmän och 
ansvariga ingenjörer användes också, för att få en mer ingående syn av 
verksamheten. 

Utförandet och beräkningar för att erhålla ångpannas termiska verkningsgrad 
utfördes enligt standardförfarande beskrivet i standarden SE-EN 15952-
15:2003. Resultatet jämfördes sedan med resultatet från garantiprovet som 
utfördes 2002. 

Ett prov av ångpannans maximala kapacitet utfördes dels för att verifiera vad 
som är begränsande vid denna kapacitet, samt att försöka analysera hur mycket 
kapacitet som är låst pga. samma begränsning. 

Datamaterial för processparametrar som användas, inhämtas från SCA 
Packaging Munksund AB:s interna övervakningssystem. Systemet är kompatibelt 
med mjukvaror som Honywell PHD Process Trend och Microsoft Excel, vilket 
möjliggör goda analyseringsmöjligheter av respektive parameter. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Ångpannor 

En ångpanna är ett aggregat som producerar vattenånga med högt tryck genom 
att koka vatten. Pannorna är i regel uppbyggda av vattentuber som kapslar in en 
eldstad med en ångdom i toppen där vatten och ånga separeras. Upphettningen 
kan ske med förbränning av en rad olika bränslen i eldstaden, så som fasta 
bränslen, kol och olja etc. Vattenångan som produceras kan användas bla. till att 
driva en ångturbin eller till olika ändamål inom processindustrin. 

 

Figur 1 – Generell och förenklad bild av en ångpanna och dess funktion 

 

Genom årens lopp har en mängd olika typer av ångpannor utvecklats. De 
panntyper som förekommer idag är med några undantag ungefär likadant 
uppbyggda när det gäller värmeupptagningen. De stora skillnaderna ligger i 
eldningsanordningarnas utformning som styrs av vilket bränsle som skall eldas. 
(Foster Wheeler, 2001) 

Då det är ångpannan som är i fokus för detta arbete, kommer det vidare en 
presentation av de olika delsystemen som bygger upp en ångpanna. Ångpannan 
för detta arbete använder sig av fasta bränslen så som biobränslen,vidare 
kommer då endast eldningsanordningar för styckesformiga bränslen att 
beskrivas närmare. 
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2.1.1 Eldningsanordningar för styckesformigt bränsle1 

Eldningsanordningen skall ge ett lämpligt underlag för bränslebädden så att 
luften kan komma åt att reagera med bränslet. Den typ av anordning det här är 
frågan om, rosten (eldstadens botten vart på bädden ligger samt primärluften 
införs), måste också anpassas efter partikelstorleken så att inte bränslet ramlar 
igenom rosten. Dessutom skall eldningsanordningen tillfredställa de olika stegen 
i förbränningen: 

 Torkning 

 Förgasning 

 Gasbränning 

 Slutförbränning av kolrester 

De eldningsanordningar som används idag är i allmänhet utformade så att 
samtliga dessa steg sker mer eller mindre parallellt utan fysisk uppdelning. För 
att kunna tillgodose de olika stegen på ett riktigt sätt måste därför 
eldningsanordningen anpassas efter bränslets egenskaper vad avser torrhalt, 
värmevärde, fraktionsstorlek, askhalt etc. 

Integrering av de olika stegen i samma anordning är därför mycket svårt när det 
gäller att optimera förhållandena i de olika stegen. Om bränslets egenskaper 
dessutom varierar, vilket alltid är fallet för t ex. barkbränslen, blir det nära 
omöjligt att under alla förhållanden få en fullgod förbränning. Vid ofullständig 
förbränning, så som kolrester i askor samt CO, kolmonoxid, i rökgaserna minskar 
naturligtvis det utvunna värmet och den totala verkningsgraden för 
förbränningen avtar. 

Svårigheter gäller framför allt: 

 Torkning 

Torkningen sker dels med hjälp av den förvärmda primärluften, dels genom 
strålning från förbränningszonen. Vid mycket fuktigt bränsle åtgår det stora 
mängder primärluft för torkningen. Eftersom en viss mängd luft måste användas 
för förgasningen och slutförbränningen kan det då vara svårt att genomföra 
förbränningen utan att man totalt får ett stort luftöverskott. Ett effektivt sätt att 
lösa detta problem på är att använda sig av recirkulerade rökgaser istället för 

                                                        
1 Baseras på information från Nygaard, J. (1986). X-721 Energikompendie för 



                                                                                   

Teoretisk referensram 
 

 

 6 

luft för torkningen. Detta medför emellertid andra problem, som ökade 
rökgasmängder genom pannan. 

 Förgasning 

Förgasningen bör ske med kraftigt luftunderskott. Kan man hålla en ekvivalent 
luftmängd på 20-30% får man vid biobränslen idealiska förhållanden med 
temperaturer på 800 – 950 °C. Detta gäller över hela det intressanta 
fukthaltsområdet, 0 – 70 %, och oberoende av förvärmningstemperaturen på 
luften. Vid låg belastning på pannan blir emellertid luftmängderna så små att det 
är mycket svårt att få en jämn fördelning av luften över rostytan eftersom 
tryckfallen i fördelningsanordningarna då blir små i förhållande till tryckfallet 
över bädden. 

 Gasförbränning 

Den största svårigheten vid gasförbrännning är att få en god luftinblandning vid 
låg belastning. Normalt regleras tillförseln av sekundärluft med spjäll i 
tilloppsledningarna. Detta medför att lufthastigheterna ut ur munstyckena vid 
låg belastning sjunker. Genomslagskraften på luftstrålarna blir då låg och man 
får en dålig inblandning av sekundärluft, vilket i sin tur medför att 
luftöverskottet måste ökas för att man skall få en fullständig förbränning. 

 Slutförbrännning 

Förbränningshastigheten är starkt beroende av partikelstorleken. För att få en 
god förbränningsverkningsgrad är det därför nödvändigt att ha tillräcklig 
uppehållstid i bädden så att även stora partiklar hinner förbrännas fullständigt. I 
pannor med automatisk utaskning kan förlusterna av oförbränt kol med askan 
vara avsevärd och eftersom kolet har ett högt värmevärde medför detta stora 
förluster.  

2.1.2 Rosteldning2 

Vid rosteldning sprids bränslet ut på en rost och förbränns. Rosten kan vara 
utformad på olika sätt. Förbränningsluft tillförs såväl underifrån som från sidan 
av rosten. Vid fast plan rost, som är den enklaste varianten, är pannorna 
försedda med ett fast galler i botten av pannan. Sned rost eller trapprost är en 
lutande rost med eller utan avsatser. Roststavarna kan vara fasta eller gjorda så 
att de kan röra sig i förhållande till varandra. Bränslet matas in upptill på rosten 
                                                        
2 Baseras på information från ÅF, E. o. (den 7 7 2009). Förbränning i 

anläggningar. (ÅF) Hämtat från Förbrännning av fasta bränslen: 

http://www.energiochmiljo.se den 10 10 2009  
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och förbränns under det att bränslet glider utför rosten. Snedrost är speciellt 
lämplig för bränslen med högt fuktinnehåll, t ex. skogsbränslen, stycketorv och 
olika former av avfall. 

 

Figur 2 - Panna med sned rörlig rost 

 

Vid all rosteldning är det hantering och inmatning av bränsle i pannan som ofta 
kräver speciell uppmärksamhet. Det är viktigt att bränslet är jämnt fördelat över 
rosten. För tjockt lager bränsle kan göra att allt inte hinner förbrännas. Medan 
ett allt för tunt eller ojämnt lager kan göra att luft går igenom och bildar stråk i 
förbränningskammaren. 
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2.1.3 Fluidiserad bädd3 

Redan på den vanliga planrosten sker en stor del av förbränningen ovanför 
rosten. Ökas gashastigheten genom rosten tillräckligt mycket blir den 
uppåtriktade kraften på partiklarna så stor att dessa håller sig svävande, man får 
en fluidiserad bädd. 

 

Figur 3 - Generell bild av en CFB-panna med flödes schema 

 

En fluidiserande bädd är en partikelbädd som genomströmmas av en gas, i 
förbränningssammanhang alltid luft, underifrån. Den största delen av bädden 
består av inert material som askpartiklar eller vanligen sand, medans 
bränslemängden i bädden är mycket liten, endast någon procent. Vid uppstart 
från kallt läge är sandmängden i bädden ca 30 ton, vilket sedan kontinuerligt 
omsätts med hjälp av bäddtrycksreglering. Genom att använda sand av kalksten 
eller dolomit kan man dessutom vid svavelhaltiga bränslen få en avsevärd 
reduktion av svaveldioxidutsläpp. 

                                                        
3 Baseras på information från Nygaard, J. (1986). X-721 Energikompendie för 

massa- och pappersindustrin. Sveriges Skogsindustrinförbund. 
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Vid låg gashastighet lämnar gasen bädden i form av bubblor och bädden ser ut 
som om den kokade. Ökas gashastigheten kommer bäddpartiklarna att följa med 
gasen i allt högre utsträckning och bädden kommer så småningom försvinna. Om 
partiklarna avskiljs från gasen och återförs till bädden kan man emellertid få ett 
stationärt förhållande med en stabil bädd. Den första typen av fluidiserad bädd 
kallas för bubblande fluidiserad bädd, BFB, medan den sistnämnda kallas för 
cirkulerande fluidiserad bädd, CFB. 

Bränslet i en fluidbädd bör fördelas jämnt strax ovanför botten eller ovanför 
bäddytan. Annars finns risk för att bädden kommer fungera som en 
”slutförbränningsrost” med direkt avgång av de flyktiga beståndsdelarna i 
utrymmet ovanför bädden, detta kan skapa oönskade varma stråkbildningar. 

Fluidbädden ger i sig en bränsleflexibilitet om inmatningssystemet, 
bränsleberedningen och bäddens kylning anpassas till de aktuella bränsleslaget. 
När gashastigheten ökar, stiger först tryckfallet över bädden ungefär kvadratiskt 
mot hastigheten. Vid minsta fluidiseringshastigheten blir den i stort sett 
konstant. Partiklarna börjar då sväva i luftströmmen och får egenskaper som en 
vätska, fluid. 

Det är viktigt att förbränningen i en fluidbädd ligger inom intervallet 800-950 °C. 
Vid lägre temperaturer blir förbränningen ofullständig och vid högre 
temperaturer uppstår risk för att bädden sintrar, (hopklibbning av aska 
och/eller sand), som kan fästa på värmeöverföringsytor och försämra 
pannverkningsgraden. Genom denna relativt låga förbränningstemperatur blir 
den termiska bildningen av NOx, samlingsnamn för olika kväveoxider,  
försumbar och den NOx som bildas beror enbart på bränslets eventuella 
kväveinnehåll. 

Vid BFB kyls bädden med tuber i själva bädden. Eftersom såväl 
värmeövergångskoefficienten, temperaturdifferensen och ytan är relativt 
konstant blir den bortkylda värmemängden i bädden konstant. 
Bäddtemperaturen kan därför endast ändras genom variation av luftöverskottet 
och eventuell förvärmning av luften. Detta medför att kapaciteten vid ett givet 
bränsle endast kan varieras inom ett snävt intervall med bibehållen 
verkningsgrad. Detta medför även att man vid BFB inte bör använda bränsle med 
varierande värmevärde eller fukthalt, man är låst vid designdata. 

I CFB saknas normalt kyltuber i bädden. Bäddtemperaturen regleras genom att 
kylningen med det recirkulerade materialet varieras. Detta kan ske dels genom 
extern kylning av bäddmaterialet, dels genom att partikelcirkulationen varieras. 
Partikelkoncentrationen strax ovanför bädden påverkar även 
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värmeöverföringen till omgivande ytor och partikelcirkulationen kan därför 
även användas för att styra värmeöverförningen ovanför bädden. 

Genom möjligheten att reglera kylningen av bädden är CFB även lämplig för 
eldning av bränslen med varierande sammansättning. Variationen måste dock 
vara måttlig. 

2.2 CFB4 

I detta avsnitt kommer CFB tekniken att beskrivas närmare, detta är tekniken 
som används vid den aktuella pannan som skall utredas. Munksunds CFB-panna 
är en så kallad samförbränningspanna vilket innebär att man kan elda en viss 
mängd fallande restprodukter från egen tillverkning. 

2.2.1 Foster Wheeler 

Företaget är i dag en av de största aktörerna på marknaden för ångpannor. 1987 
installerade man den första ångpannan baserad på CFB-teknologi, det var en 
anläggning på 110 MWhelektrisitet för Tri-State Nucla power projekt i USA. 

Foster Wheelers framträdande position på marknaden idag kommer från att 
man lyckats möta en rad nöjda kunder och deras krav på tillförlitlighet, miljö- 
och effektivitetsmål med sin innovativa teknologi för att konvertera fasta 
bränslen till ånga och elkraft. I dagsläget har man levererat över 400 st. 
fluidiserande bädd pannor till industrier världen över, varav ca 300 st. av dessa 
pannor med CFB teknologi. 

2.2.2 Utveckling 

Fluidbäddtekniken är väl etablerad inom kemisk industri sedan en lång tid 
tillbaka, men inom ångproduktion är den relativt ny. Även om principen för 
fluidbäddsförbränning är känd sedan femtio år, har den utvecklats relativt lite. 
Först under 1960-talet märkte man att fluidbäddstekniken gav tillfälle att 
utveckla ett förbränningssystem för kol, där lågvärdiga bränslen med hög askhalt 
kan förbrännas med lägre kostnader i jämförelse med konventionella system.  

Sedan de första åren med CFB tekniken har den idag utvecklats för att kunna 
tillämpa tiotals olika bränslen. En ännu viktigare utmaning har varit att minska 
utsläppen av svavel- och kväveoxider.  I och med detta upptäckte man också att 

                                                        
4 Baseras på information från Foster Wheeler. (u.d.). Global Power Group. Hämtat 

från Stema Generators, Circulating Fluidized Bedd: http://www.fwc.com den 2 9 

2009 och Foster Wheeler. (den 17 04 2001). CFB Compact. Processbeskrivning . 

Varkaus. 
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fluidbädden är en fördelaktig metod för att reducera SOx- och NOx-utsläpp med 
hjälp av insprutning av urea-ämnen. 

En av de senaste utvecklingarna inom CFB-pannor är den nya generationen CFB 
COMPACT, vilket är den aktuella panntypen för detta arbete. I denna panntyp har 
man ersatt okylda cykloner med vattenkylda partikelavskiljare som är 
integrerade i eldstaden. Till följd av detta har man kunnat åstadkomma en 
enklare och lättare konstruktion, bälgar mellan eldstad och avskiljare behövs ej, 
minskad mängd av murmassa samt kortare starttid.  

2.2.3 Tekniken 

Principen av CFB-tekninken kan beskrivas genom att granska förändringen av 
fluidbäddens tryckfall när hastigheten på gasen som strömmar genom bädden 
ökas. I fasta bäddar är tryckfallet direkt proportionellt med gashastigheten. 
Tryckfallet uppnår sitt maximivärde, som är något större än bäddens statiska 
tryck. Ökas gashastigheten ytterligare, flyter partiklarna isär. Då ökar bäddens 
porositet och tryckfallet minskar jämfört med bäddens statiska tryck. Kraften 
med vilken strömningen påverkar partiklarna är nu lika stor som partiklarnas 
vikt. 

Vid gashastigheter större än minimifluidiseringshastigheten förblir tryckfallet 
nära konstant. Den ökade porositeten leder till en expansion av bädden. 
Överskottsluften, som inte behövs vid fluidisering av partiklarna, går upp i 
bubblor genom bädden. 

När gashastigheten överskrider den fria fallhastigheten för partiklarna, förs 
partiklarna bort pneumatiskt. För att upprätthålla bädden i eldstadens nedre del 
skall samma mängd material återföras till eldstaden som har bortförts med 
gasströmmen. Bäddens tryckfall är beroende av gashastigheten och 
stoftmängden. Hos den konventionella fluidbäddens (bubbelbädd) är den 
karakteristiska gashastigheten mellan 0,5 – 3 m/s och bäddmaterialets 
partikelstorlek är mellan 1 – 3 mm. De respektive siffrorna för den cirkulerande 
fluidbädden är 2 – 8 m/s och 0,1 – 0,5 mm. 
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Figur 4 - Generell bild över olika panntyper 

 

CFB pannan fungerar på ett område för vilket är typiskt kraftig turbulens och 
god blandning av partiklarna. Någon egentlig bädd är inte märkbar utan bäddens 
täthet minskar när dess höjd ökar. Tätheten av materialet på rosten är nästan 
samma som fluidbäddens täthet. Partiklarna, som förs från eldstaden med 
gasströmmen, avskiljs i cyklonavskiljaren där i huvudsak sandpartiklarna 
återförs tillbaka till eldstadens nedre del. Bränslet matas in i eldstaden och 
primärluften fördelas genom rosten. Tack vare bäddens kraftiga turbulens 
blandas bränslet snabbt och jämnt med bäddmaterialet. För att erhålla 
fullständig förbränning fördelas, vid behov, sekundärluften på olika höjder. 

2.2.4 Konstruktion och funktion: 

Fundamentet i förbränningen ligger i det inerta materialet som cirkulerar med 
gasen från eldstaden till avskiljaren, där partiklarna avskiljs och returneras till 
eldstadens nedre del via sandlås. Cirkulationsmaterialet består av sand, bränsle, 
aska och eventuellt kalk. Förbränningen och eventuell avsvavling äger rum i en 
vattenkyld eldstad konstruerad av fentub-väggar.  Förbränningen sker vid 
temperaturer på 800 – 900 °C. Det cirkulerande materialets primära funktion är 
att stabilisera förbränningen i eldstadens nedre del. Bränslet, som kan vara fast, 
vätska eller gas, tillförs bäddmaterialet, där det snabbt upphettas och antänds av 
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sanden vid en temperatur på 800 – 900 °C. Tack vare bäddmaterialets stora 
värmekapacitet kan även lågvärdiga och fuktiga bränslen förbrännas utan 
stödbränsle. 

I CFB pannan är partikelavskiljaren tillverkad av panelväggar, som är en del av 
pannans cirkulationssystem. Konstruktionen är således helt kyld och integrerad i 
eldstaden. Expansionsbälgar mellan partikelavskiljaren och eldstaden behövs ej. 
Partikelavskiljarens väggar och eldstadens nedre del är murade med ett tunt 
lager eldfast murmassa, som erosionsskydd. Eldstadens murning är även som 
hinder för korrosion pga.. reducerade förhållanden. 

 

Figur 5 - Teknisk bild som visar partikelavskiljarens konstruktion och funktion, samt dess 

vätskekylda väggkonstruktion. 

 

Heta rökgaser förs från partikelavskiljaren in i pannans konvektionsdel, där de 
avger värme till överhettare, matarvatten- och luftförvärmare. Rökgaserna förs 
från konvektionsdelen till ett rökgasfilter, där de medföljande partiklarna 
separeras från gasen för att möta gällande miljökrav. Rökgaserna leds sedan via 
en rökgasfläkt till skorstenen. Askan borttages som bottenaska från eldstaden 
och som flygaska från rökgasfiltret. 
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2.3 Bränsle och förbränning5 

2.3.1 Biobränsle 

Biobränsle är ett bränsle som utgörs av biologiskt material och kan indelas i olika 
grupper beroende på ursprung.  

 
Figur 6 - Källa Lehtikangas 1999, indelning av bränslen beroende på ursprung 

 
Till trädbränsle räknas alla biobränslen där träd eller delar av träd är 
utgångsmaterial och där ingen kemisk omvandling har skett. Trädbränslen kan 
bestå av skogsbränsle, energiskog eller återvunnet trädbränsle. 

Skogsbränsle är trädbränsle som inte haft någon tidigare användning. Hit räknas 
bränsle producerat av småved, grenar och toppar (GROT), barr och stubbar 
liksom bränsle från skogsindustrins avfall och biprodukter, som t.ex. bark, flis 
och sågspån. Råflisens kvalitet motsvarar normalt stamvedens med en fukthalt 
mellan 50 och 55 %. Torrflis har låg fukthalt, oftast under 20 %. Fukthalten för 
sågspån varierar mellan 45 och 60% med 55 % som medelvärde. Barkens 

                                                        
5 Baseras på information från Lehtikangas, P. (1999). Lagringshandbok för 

trädbränslen. Sveriges Lantbruksruniversitet, Uppsala, Virkeslära. 
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fukthalt kan variera mycket, framför allt efter årstiderna och beroende på om 
stockarna har våtlagrats eller inte. Det årliga medelvärdet ligger vid ca 55 %. 

Energiskogsbränsle är trädbränsle från snabbväxande trädarter, som har odlats 
på åkermark för energiändamål. 

Till återvunnet trädbränsle räknas trädbränsle som tidigare använts till annat. 
Råvaran kan t.ex. utgöras av emballagevirke, rivningsvirke, formvirke eller 
spillvirke från byggnadsverksamhet. Ofta kallas detta krossade sortiment, något 
felaktigt, för returflis (RT-flis). Eftersom detta material har olika ursprung, är 
kvalitetskontrollen svår att upprätthålla, framför allt gäller detta importerat 
bränsle. Upprättade leveranskontrakt specificerar kvalitetskraven på RT-flis, 
med dålig kontroll kan RT-fliset innehålla aska, som kan uppgå till 10 % av 
torrsubstans och askan kan innehålla höga halter av kreosot, arsenik och koppar 
m.m. Denna typ av material kan även ha dålig lukt och ge upphov till damm och 
föroreningar. Man måste dock notera, att det även finns återvinningsvirke av hög 
kvalitet och därför är sortimentbeskrivningen av detta material ytterst viktig. 

Bränslet betraktas som ett ämne med kemiskt bunden energi. Man skiljer på 
brännbar och icke brännbar substans. Den brännbara substansen är flyktiga och 
fasta beståndsdelar och består i huvudsak av grundämnena kol C, väte H, syre O, 
svavel S och kväve N. Den icke brännbara substansen består av oxider, silikater 
etc. Exempelvis kalciumoxid CaO och magnesiumoxid MgO (askbildande) samt 
fukt. 

 

  Fukt   Aska    Kol 

 

  Väte 

 

   Syre  Kväve 

 

 Svavel 

    H2O      C      H      O 

 

     N       S 

 

Bränsle 

 

Torr substans 

 

Organisk substans 

 

Flyktiga beståndsdelar 

 

Figur 7 - Bränslets olika beståndsdelar 
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Vid förbränning (oxidationsprocess) omvandlas bränslet, tillsammans med syre, 
till rökgaser och aska. Samtidigt med denna reaktion frigörs energi i form av 
värme. (P&L Nordic AB, 2007) 

2.3.2 Kvalitetsvariabler 

Det finns inget entydigt svar på frågan vad som är bra bränslekvalitet. En del 
kvalitetsfaktorer är påverkbara, andra går inte att styra. Fukthalt, mängden 
mikroorganismer, komponentsammansättning, fraktionsfördelning och 
bränslets temperatur är exempel på faktorer, som är påverkbara. Torr-rådensitet 
och kemisk sammansättning är inbyggda faktorer, som inte går att påverka. 
Askhalt, värmevärde och bränslets homogenitet kan i viss mån påverkas. 

Fukthalt 
Fukthalt, ibland används dess motsats torrhalt, är en kvalitetsvariabel som anger 
andelen vatten respektive torrsubstans ett trädmaterial innehåller. Fukthalten 
mäts som vattnets procentuella andel av materialets råa massa. Bestämning av 
fukthalten görs genom torrhalten, där ett bränsleprov torkas lämpligast vid 
103°C till konstant vikt, enligt SCAN-CM 39:94, se Appendix D. Fukthalten 
bestäms sedan enligt följande formel: 

 

Ungefär hälften av trämaterialet består av vatten, se Tabell 1 nedan. 
Fukthaltsförändringarna i trämaterial efter avverkningen är beroende av 
nederbörd, temperatur, materialets sönderdelningsgrad och lagringssätt. Med 
hänsyn till lagringsresultat är det alltid bäst, att skapa en så låg fukthalt som 
möjligt före sönderdelning för att på detta sätt bromsa den biologiska aktiviteten 
och medföljande substansförluster. Fukthalten har också betydelse för 
hanterbarheten med avseende på isbildningsrisk m.m. Ur användarsynpunkt är 
kraven på fukthalt olika. 

Tabell 1 - Källa Lehtikangas 1999, fukthalt i % för olika trädslag och delar 

Trädslag Stamved Bark Grenar 

Tall 45-60 35-65 51-56 

Gran 40-60 45-65 42-46 

Björk 35-50 50 (näver 15-20) 40-50 (skott) 
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Värmevärdet (mängden energi) i biobränslet påverkas på olika sätt av den 
vattenmängd som ingår i bränslet. Vattnet förångas vid förbränningen och 
binder därmed värme, ångan sänker förbränningstemperaturen och ökar 
rökgasvolymen, vilket verkar negativt på pannverkningsgraden. 

Värmevärde 
Ett bränsle innehåller en viss mängd energi. Värmevärdet är ett mått på den 
energimängd som kan utvinnas vid förbränning. Med ett bränsles värmevärde 
avses den värmemängd, som per mängdenhet frigörs vid fullständig förbränning 
och konstant tryck. Enheten för värmevärdet är MJ/kg eller MWh/ton. Det finns 
två typer av värmevärde, kalorimetriskt värmevärde och effektivt värmevärde. 

Det kalorimetriska värmevärdet Hs, är den teoretiska värmemängd som kan 
utvinnas under förutsättning att all fukt i rökgaserna kondenserar till vätska vid 
en given temperatur. Kalorimetriska värmevärden fastställs med ett 
analysinstrument kallat bombkalorimeter. Bombkalorimetern mäter 
temperaturskillnaden i kalorimeterns vatten före och efter förbränningen och på 
så sätt kan materialets värmevärde beräknas. Detta utförs av ackrediterat 
laboratorie. 
 
I förbränningssammanhang talar man oftast om det effektiva värmevärdet Hi, 
som är den värmemängd som teoretiskt kan tas ut ur fuktiga bränslen. Det 
effektiva värmevärdet är det kalorimetriska värdet minus den energi som binds i 
vattenångan i rökgaserna pga. fukt- och vätehalt i bränslet. I en anläggning utan 
rökgaskondensering försvinner den energin genom skorstenen.  

Det effektiva värmevärdet kan bestämmas antingen som energivärdet per 
viktenhet torrsubstans (till exempel som MJ/kg TS) eller i energivärde per 
viktenhet fuktigt bränsle (till exempel som MJ/kg eller MWh/ton). Tabell 2 visar 
en lista på olika bränslens energivärde. 

Tabell 2 - Källa bioenergiportalern, typsika medelvärden för olika bränslen 

Bränsle 
Effektivt 

värmevärde 
[MJ/kg TS] 

Effektivt 
värmevärde 

[MJ/kg] 
Fukthalt [%] Askhalt [%] 

Grot 19,2 9,5 45 1,5 

Barkflis 19,2 7,3 55 3 

Frästorv 21,5 9,5 50 2 - 6 
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Ju mer vatten ett bränsle innehåller desto lägre blir värmevärdet. Även askhalten 
påverkar det effektiva värmevärdet. En hög askhalt innebär att mycket oförbränt 
material blir kvar vilket minskar värmevärdet. (Bioenergiportalen, 2007) 

Utifrån det angivna kalorimetriska värmevärdet och med vetskap om andelen 
väte- och fukthalt i bränslet kan det effektiva värmevärdet beräknas enligt 
formlerna: 

 

 

där 2,45 = vattnets ångbildningsvärme vid 20 °C (MJ/kg), 

 9 = antalet delar vatten bildade av en del väte (=9,0074) 

 H2 = Bränslets väteandel 

 F = Bränslets fuktandel 

2.3.3 Lagring av biobränsle 

När, var och hur lagringen skall ske är en komplicerad fråga, som måste hanteras 
med både biologiskt och ekonomiskt hänsynstagande och förståelse. 
Lagringsplatsens belägenhet bestäms dels av bränslesortimentet, dels av 
behovet av flexibla leveranser samt tillgång på lagringsutrymmen. 

Viktigast för bränsleanvändaren är leveranssäkerhet och materialtillgång. Dessa 
faktorer kan bäst garanteras om bränslet lagras i direkt anslutning till den 
förbrukande anläggningen. Detta möjliggör påfyllning i fickan direkt från lagret. 
Även hanteringsledet kan minskas till ett minimum t.ex. med hänsyn till 
omlastningar. I anslutning till värmeverk finns dock sällan utrymmen för 
säsongslagring och lagringen gäller oftast några dagars buffert över veckoslut 
eller helger, när bränsle inte levereras. Även brandrisk och närbelägen 
bebyggelse kan vara orsaker till att undvika lagring under längre perioder. På en 
separat lagringsplats, en särskild terminal eller ett mellanlager kan trädbränslet 
lagras under en säsong. Läget för denna plats bör vara strategiskt väl planerat 
med tanke på t.ex. förbrukare, råvarutillgångar, omgivning, vägförhållanden och 
tjällossningstid. 

För att så långt som möjligt undvika föroreningar måste vissa krav ställas på 
markytan. Helst bör den vara asfalterad. Även en hård och plan yta täckt med 
bark eller flis kan vara ett alternativ. I detta fall bör dock utlastningen ske med 
viss försiktighet. På oasfalterade ytor skall man aldrig trycka ned skopan djupare 
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än 5-10 cm från markytan för att undvika att jord, grus eller andra föroreningar 
följer med i flisen. 

Bark 
Lagringsproblematiken är kanske mest aktuell för bark, eftersom produktion 
sker året runt. Bark har ofta hög fukthalt pga. bevattning av stockarna. Vintertid 
kan problem med frysning av stackytan uppstå. I större stackar finns ofta en 
kraftig värmeutveckling med risk för självantändning. Luktproblemen orsakade 
av avdunstande extraktivämnen kan bli stora, framför allt om bark lagras nära 
bebyggelse. 

När bark håller en fukthalt på närmare 70 %, blir substansförlusten oftast 
mycket hög. Temperaturen inne i stacken kan uppgå till 60-80°C och kemiska 
nedbrytningsprocesser äger rum. Temperaturgradienten minskar mot ytan och 
en stor del av stacken håller temperaturer, där svamptillväxt är möjlig. Om 
materialet lagras under en period med hög luftfuktighet, blir torkningseffekten 
mycket dålig dels pga.. att luften blir mättad och vatten kondenseras på 
stackytan, dels pga. vattenbildning i stacken vid nedbrytning. 

Rekommendationer 
Det finns en rad studier utförda av SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) på hur 
lagringsätt påverkar olika bränslen och dess kvalitéer. En lista har sammanställts 
med några av de viktigaste riktlinjerna om hur lagring av bränsle bör utföras för 
att inte försämra bränslekvaliteten vid lagring. 

 lagra så små volymer under så korta tider som möjligt 
 lagra olika bränslesortiment i skilda stackar 
 försök minimera fukthaltsvariation i stacken, undvik att fylla på gammalt 

material med nytt 
 kompaktera inte sönderdelade avverkningsrester eller likvärdigt material 
 lagra trädbränslen i avlånga stackar med bredd motsvarande dubbla 

stackhöjder (ca 90 graders rasvinkel) 
 undvik gropar och upphöjningar utmed stackens sidor 
 bygg ut stacken längs huvudriktningen 
 undvik att överskrida följande stackhöjder (okompakterat material): 

Material  Okompakterade stackar 

Obarkad stamvedsflis      15 m 
Helträdsflis från lövträd      12 m 
Helträdsflis från barrträd      10 m 
Sönderdelade avv. rester        7 m 
Bark           7 m 
Sågspån        12 m 



                                                                                   

Teoretisk referensram 
 

 

 20 

2.3.4 Förbränningsprocessen6 

 

 

I förbränningskammaren (eldstaden) äger den kemiska reaktionen rum, där de 
olika ämnena i bränslet förenar sig med syre. Som syrebärare används i 
allmänhet atmosfärsluft. Som reaktionsprodukt erhålles förbränningsgaser 
(rökgaser) och aska. Askan består av obrännbara eller oförbrända delar av 
bränslet. 

Man säger att förbränningen är fullständig när alla brännbara beståndsdelar av 
bränslet förenar sig fullständigt med syre, som t ex. C (kol), H2 (vätgas) och S 
(svavel) till CO2 (koldioxid), H2O (vattenånga) respektive SO2 (svaveldioxid). 
Syret som finns bundet i bränslet minskar behovet av syre från den tillförda 
förbränningsluften. Vid ofullständig förbränning finns det däremot någon av 
förbränningsprodukterna som fortfarande inte har förenat sig med syret, t ex. CO 
vilket efter vidare oxidation ger CO2. 

I förbrännningskammaren skall därför bränsle- och lufttillförseln ske på ett 
sådant sätt att en intim blandning av bränsle och luft uppnås. Därför är det av 
stor vikt hur brännkammaren är utformad.  

                                                        
6 Baseras på information från Alvarez, H. (1990). Förbränningslära. i Energiteknik. 

Studentliteratur, Lund. 
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Figur 8 - Generell bild av förbränningsprocessen 
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2.4 Metoder för beräkning av rökgasflöde7 

För att man ska kunna beräkna rökgasflödet måste man känna till bränsleflödet. 
Bränsleflödet kan bestämmas antingen indirekt eller direkt. Dessa två metoder 
beskrivs här kortfattat. 

2.4.1 Indirekt metod: "Panneffekt, elementaranalys och O2/CO2" 

Enligt denna metod beräknas rökgasflödet med hjälp av: 

 bränsleflöde beräknat från ångproduktion eller avgiven panneffekt 
 bränsledata för bränslet (elementaranalys och värmevärde) 
 uppmätt O2- eller CO2-halt i rökgasen 
 rökgasförlust 
 fast eller beräknad pannverkningsgrad. 

Denna beräkningsmetod lämpar sig bäst när det är svårt att erhålla en noggrann 
mätning av bränsleflödet, typiskt för fasta bränslen. 

Tillvägagångssättet består av två huvudmoment; beräkning av den verkliga 
specifika rökgasmängden,g [Nm3/kgbränsle] och beräkning av bränsleflödet, qbränsle 
[kgbränsle/s]. Därefter multipliceras de två resultaten för att få rökgasflödet 
[Nm3/s]. 

2.4.2 Direkt metod: "Bränsleflöde, elementaranalys och O2/CO2" 

I denna metod mäts bränsleflödet, qb, direkt. Metoden lämpar sig därför bäst för 
anläggningar som eldar homogena bränslen, t.ex. olja eller gas, där det finns 
möjlighet till en noggrann bestämning av bränsleflödet. I övrigt gäller samma 
beräkningsgång som i den indirekta metoden. 

2.4.3 Beräkning av den verkliga rökgasmängden 

Följande antaganden görs vid förbränningsteknisk beräkning av rökgasmängden. 

Torr luft innehåller syre (O2), kväve (N2), koldioxid (CO2) och ädelgaser, främst 
argon (Ar). Vid enklare förbränningstekniska beräkningar förutsätts torr luft 
innehålla 0,2095 volymdelar syre och 0,7905 volymdelar kväve, vilket motsvarar 
1 mol O2 på 3,77 mol N2 (d.v.s. totalt 4,77 mol torr luft). 

Vid denna studie har en noggrannare angivning av volymdelarna för torr luft 
förutsatts. Detta för att efterlikna förutsättningarna som användes vid 
föregående garantiprov, så att en jämförelse av verkningsgraderna blir 
representativ, se Tabell 3. 
                                                        
7 Baseras på information från Naturvårdsverket. (2006). Beräkning av rökgasflöde.  
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Tabell 3–Källa utbildningsmaterial från P&L Nordic AB 2007, luftens sammansättning 

Luftsammansättning 

Syre, O2 0,2095 volymdelar 

Kväve, N2 0,7809 volymdelar 

Argon, Ar 0,0093 volymdelar 

Koldioxid, CO2 0,0003 volymdelar 

 

Vidare förutsätts att de brännbara beståndsdelarna kol, väte, svavel och kväve 
vid fullständig förbränning bildar koldioxid (CO2), vattenånga (H2O) respektive 
svaveldioxid (SO2).  

     

     

     

Syret (O2) i bränslet innebär ett minskat luftbehov. Reaktionsformlerna för 
förbränningen ger antalet mol av de olika reaktionsprodukterna.Volymerna fås 
sedan genom multiplikation med molvolymen (molförhållandet ≈ 
volymförhållandet). 

Tabell 4 - Källa: Naturvårdsverket, informationsblad, Molvikter och molvolymer för vissa 

grundämnen och gaser 

Ämne, förening Molvikt [kg/kmol] Molvolym [Nm3/kmol] 

C 12,01  

H 1,008  

S 32,06  

N2 28,01 22,40 

O2 32,00 22,39 

CO2 44,01 22,26 

H2O 18,02 22,40 

SO2 64,06 21,80 
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Man kan använda volymen hos en ideal gas i förbränningsberäkningarna, d.v.s. 
22,41Nm3/kmol, eftersom de gasblandningar som är aktuella vanligen kan 
jämställas med en ideal gas. Eventuellt kan en lägre molvolym för CO2 användas, 
dvs. 22,26 Nm3/kmol. 

Ex. Om ett bränsles elementarsammansättning är känd, är det lätt att beräkna 
luftbehov och rökgasmängder vid stökiometrisk förbränning.  

Tabell 5 - Källa SCA Packaging Munksund AB, standard- elementarsammansättning och 

värmevärde för biobränsle 

Elementarsammansättning, standard för biobränsle 

C 51,50 % TS 

H 6,00 % TS 

N 0,3 % TS 

O 39,60 % TS 

S 0,10 % TS 

Aska 2,5 % TS 

Fukt 50,00 Vikt % 

Värmevärde, effektiv 19,31 MJ/kg TS 

 

Beräkning av luft- och rökgasflöden per 1 kg biobränsle enligt ovan nämnda 
elementarsammansättning, se Tabell 6 till 12:  

Tabell 6 - Mängden syre och rökgaser 1 kg bränsle behöver respektive genererar vid fullständig 

förbränning 

Ämne Analys 
g/kg 

Analys 
mol/kg 

Syre 
mol/kg 

 H2O 
mol/kg 

CO2 

mol/kg 
N2 

mol/kg 
SO2 

mol/kg 
O2 

mol/kg 
Ar 

mol/kg 
C 257,5 21,44 21,44   21,44     
H2 30 14,88 7,44  14,88      
N2 1,5 0,05     0,05    
O2 198 6,19 -6,19        
S 0,5 0,02 0,02     0,02   
Aska 12,5          
Fukt 500 27,75   27,75      
Tot: 1000  22,71        
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Nödvändig mängd teoretisk torr luft, lot, med den aktuella luftsammansättningen 
enligt Tabell 3 blir då. 

Tabell 7 - Komponenter som tillkommer pga. syremängden som krävs vid fullständig 

förbränning 

Analys Luft 
mol/kg 

 H2O 
mol/

kg 

CO2 

mol/kg 
N2 

mol/kg 
SO2 

mol/kg 
O2 

mol/kg 
Ar 

mol/kg 

Kväve, argon m.m. i luft 85,69   0,03 84,65   1,01 
Summa torr luft, lot 108,4        

 
Luften som används vid förbränning är inte helt torr, utan den absoluta 
fuktigheten varierar med relativ fuktighet och temperatur. Vidare i rapporten 
kommer en absolut fuktighet att antas till 0,008 kgvatten/kgtorr luft. Detta ger då ett 
bidrag av vatten som tillkommer på den torra luften enligt: 

Tabell 8 - Mängden fukt som tillkommer pga. luftens absoluta fuktighet 

Analys Luft 
mol/kg 

 H2O 
mol/kg 

CO2 

mol/kg 
N2 

mol/kg 
SO2 

mol/kg 
O2 

mol/kg 
Ar 

mol/kg 
Abs. fukt x = 0,008 0,87  0,87      
Tot. teoretisk luft, lo 109,3        

 
Den teoretiska gasmängden, go, erhålls nu genom att summera alla komponenter 
i den högra delen av tabellerna för detta exempel samt den torra teoretiska 
gasmängden, got, genom att exkludera vatteninnehållet enligt: 

Tabell 9 - Total rökgasmängd och de ingående komponenternas storlek 

Analys Gas 
mol/kg 

 H2O 
mol/kg 

CO2 

mol/kg 
N2 

mol/kg 
SO2 

mol/kg 
O2 

mol/kg 
Ar 

mol/kg 
Teoretisk gas, go 150,70  43,50 21,47 84,70 0,02  1,01 
Torr teoretisk gas, got 107,20        

 
Vid stökiometrisk förbränning av 1 kg bränsle erfordras luftmängden lo Nm3/kg 
bränsle. För att i praktiken få en fullständig förbränning måste emellertid ett 
överskott av luft tillföras. Denna luftfaktor (m) definieras enligt: 

 

där l är den verkliga luftmängden och 
 m är den tidigare nämnda luftfaktorn, vid eldning m > 1. 
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Den verkliga rökgasmängden betecknas g och består av den teoretiska 
rökgasmängden samt den rökgasmängd som beror av luftöverskottet enligt: 

 

Med mätning av syrgashalten (O2) i rökgaserna fås en god bedömning för 
luftfaktorn m, enligt: 

 

 
där [O2]v är den uppmätta syrehalten i (våt) rökgas i % 
 x är luftens absoluta fuktighet och 
 20,95 är det procentuella innehållet av syre i luft. 

Fortsätter vi med exemplet och antar en uppmätt syrehalt på 2,5 % ger det 
luftfaktorn m, och utifrån den kan syremängden och övriga komponenter 
beräknas som tillkommer enligt: 

Tabell 10 - Luftkomponeter som tillkommer pga. luftöverskottet 

Analys Luft 
mol/kg 

 H2O 
mol/kg 

CO2 

mol/kg 
N2 

mol/kg 
SO2 

mol/kg 
O2 

mol/kg 
Ar 

mol/kg 
O2 = 2,5 % m = 1,19         
Syre pga. luftöverskott 4,31      4,31  
Kväve, argon mm.pga. m 16,30   0,01 16,1   0,19 
Fukt i luftöverskott 0,17  0,17      

 

Nu kan den verkliga luftmängden och rökgasmängden beräknas genom att 
addera de stökiometrisk värdena med värdena pga. luftöverskottet: 

Tabell 11 - Total luft- och rökgasmängs 

Analys Luft, gas 
mol/kg 

 H2O 
mol/kg 

CO2 

mol/kg 
N2 

mol/kg 
SO2 

mol/kg 
O2 

mol/kg 
Ar 

mol/kg 
Verkligt luftbehov, l 130,08        
Tot. Torr luft, lt 129,04        
Total rökgas, g 170,72  43,67 21,48 100,08 0,02 4,31 1,16 
Tot. Torr rökgas, gt 127,05   21,48 100,08 0,02 4,31 1,16 
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Nu kan luft- och rökgasmängderna räknas om till Nm3/kgbränsle med hjälp av 
molvolymer från Tabell 4 och halter för respektive komponent. 

Tabell 12 - Total luft- och rökgasmängd 

Sammanfattning av luft- och rökgasbehovet 
Räknat per kg bränsle mol/kg Nm3/kg  Räknat per kg bränsle mol/kg Nm3/kg 
Teoretisk torr luft lot 108,4 2,43  Teoretisk torr gas got 107,20 2,40 
Teoretisk luft lo 109,3 2,45  Teoretisk gas go 150,70 3,38 
Verklig torr luft lt 129,04 2,89  Verklig torr gas gt 127,05 2,85 
Tot. Verklig luft l 130,08 2,92  Tot. Verklig gas g 170,72 3,83 

 
För att erhålla det totala rökgasflödet måste man ha kännedom om det totala 
bränsleflödet qbränsle, som för fastbränslepannor erhålls genom beräkning av 
pannans verkningsgrad och avgivna effekt. 

2.5 Metoder för beräkning av pannans termiska verkningsgrad 

Beräkning av en ångpannas termiska verkningsgrad sker enligt (SS EN 12952-

15:2003). Inom denna standard finns då två olika metoder beroende på om det är 
en panna som eldas med flytande eller fasta bränslen. Dessa är den direkta 
metoden som baserar sig på ”input – output” metoden respektive den indirekta 
metoden som baserar sig på värmeförluster. Dessa två metoder beskrivs här 
kortfattat. 

2.5.1 Indirekt metod: Värmeförluster 

Bestämning av verkningsgrad sker genom att bestämma alla källor av 
värmeförluster till storlek, rökgasförluster, strålnings- och konvektionsförluster, 
mängden oförbränt i rökgasen samt mängden oförbränt i askor. 
Verkningsgraden beräknas sedan genom iteration där man börjar med att anta 
en verkningsgrad på 1 som sedan subtraheras med förhållandet av summan av 
värmeförlusterna mot värmevärdet på tillförd bränsle och luft. 

Enligt denna metod beräknas rökgasflödet med hjälp av: 

 avgiven panneffekt 
 bränsledata för bränslet (elementaranalys och värmevärde) 
 luft- och rökgasflöden per kg bränsle 
 temperatur och specifika värmekapaciteten för luft och rökgaser 
 uppmätt O2- eller CO2-halt i rökgasen 
 data för andelen oförbränt i askor och rökgaser 
 strålnings- och konvektionsförluster 
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2.5.2 Direkt metod: ”Input – output” 

Verkningsgraden bestäms genom förhållandet på värmen som absorberas i den 
arbetande fluiden, ångan, och värmen som tillförs systemet genom bränslet. Det 
rekommenderas även att beräkna värmeförlusterna enligt den indirekta 
metoden. 

2.5.3 Beräkning av den termiska verkningsgraden 

Pannans avgivna effekt erhålls genom flödet av utgående ånga samt 
entalpidifferensen för ingående matarvatten (mava) och utgående ånga enligt: 

 

Värmeförluster pga. strålning och konvektion är väldigt svåra om inte omöjliga 
att mäta. Istället skall empiriska data tillämpas enligt (SS EN 12952-15:2003). 
Effekten på pannan ifråga i rapporten som är 98 MW termisk, erhåller enligt den 
nämnda standarden ett schablonmässigt värde för strålnings- och 
konvektionsförluster på 0,8 MW. 

Resterande del av beräkningen är en iterationsprocess som enklast kan 
beskrivas genom ett exempel. 

Ex. Termisk verkningsgrad för en panna med driftdata, 34 kg/s, 6 MPa, 480 °C. 

Med en given matarvattentemperatur på 120 °C och en specifikvärmekapacitet 
på 4,218 kJ/(kg°C)  erhålls entalpin hmava = 505 kJ/kg. 

Entalpin för ångan avläses från h,s-diagram där trycket på 6 MPa och 
temperaturen 480 °C ger entalpin hånga = 3 375 kJ/kg. 

Detta ger pannans avgivna effekt P = 98 MW 

Med antagandet om bränsledata från Tabell 5 och luftmängd från föregående 
exempel kan tillförd effekt från bränsle och luft beräknas. 

Bränslets effektiva fuktiga värmevärde beräknas enligt ekvation från sidan 18 
och luftens tillförda effekt med antagen specifikvärmekapacitet på 1,3 kJ/(kg°C), 
lufttemperatur 30 °C och referenstemperatur 25 °C beräknas enligt: 

Heff,fukt = 19,31*(1-0,5)-2,45*0,5 = 8,43 MJ/kg 

Hluft = 2,92*1,3*(30-25) = 18,98 kJ/kg 

                                                        
8 EN 12952-15:2003 Table 4.2-1 Specifikvärmekapacitet vatten 
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Ptillförd = 8 449 kJ/kg 

Härifrån börjar den iterativa beräkningen, bara första iterationen beskrivs 
nedan: 

Bränsleflödet beräknas i första iterationen med verkningsgraden 1 och pannans 
avgivna effekt samt tillförd effekt. 

qbränsle = 98 000/8 449/1 = 11,60 kg/s 

Det totala luft- och rökgasflödena blir då: 

l = 2,92*11,60 = 33,87 Nm3/s 

g = 3,83*11,60 = 44,43 Nm3/s 

Värmeförluster: 

Minskning av verkningsgrad pga. rökgasförluster erhålls genom vetskapen om 
rökgasens temperatur 140 °C, specifikvärmekapacitet 1,4 kJ/(Nm3°C), flöde 3,83 
Nm3/s och den tillförda effekten. 

rökgas = (3,83*1,4*(140-25))/8 449 = 0,073 

Strålnings- och konvektionsförlusternas inverkan på verkningsgraden erhålls 
från empiriska värden enligt (SS EN 12952-15:2003). För en 98MW panna blir 
förlusterna 800kW. Bränsleflödet och den tillförda effekten används sedan för 
att få den procentuella förlusten. 

strålning,konvektion = 800/11,60/8 449 = 0,008 

Verkningsgradens påverkan av mängden oförbränt i rökgasen i form av CO, 
beräknas med hjälp av det uppmätta värdet från gasanalys samt dess 
värmevärde 12 6339 kJ/kg och tillförd effekt. Vanligen ges resultatet i mg/Nm3 
torra gaser vilket medför att mängden torra gaser används vid denna beräkning. 
För detta exempel antas ett värde på 300 mg/Nm3 torr gas.  

oförbränt,CO = ((300/1 000 000)*2,85*12 633)/8 449 = 0,001 

Minskningen av verkningsgraden pga. askförluster, (andel oförbränt i askan), 
beräknas med hjälp av mängden aska per kg bränsle och andelen oförbränt som 
brunkol i askor samt tillförd effekt. Värdena erhålls från bränsledata, se Tabell 5 

                                                        
9 EN 12952-15:2003 Table 4.2-1 Värmevärde kolmonoxid 
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respektive askanalys utförda av laboratorie. För detta exempel antas mängden 
oförbränt som brunkol i askan motsvara 1 % med värmevärde 27 20010 kJ/kg 

askfölust = ((0,025*0,5)*(0,01/(1-0,01))*27 200)/8 449 = 0,0004 

Den termiska vekningsgraden kan nu beräknas som 1 minus summan av 
värmeförlusternas inverkan på verkningsgraden. 

panna = 1 – (0,073+0,008+0,001+0,0004) = 0,9176 

För detta exempel med endast en iteration blev pannas termiska verkningsgrad 
91,76 %. För vidare iteration återgår man till steg 1 med den uträknade 
verkningsgraden och utför berörda beräkningar igen. Vanligtvis utförs 
iterationen tills ändringen av verkningsgraden endast är en tusendel.

                                                        
10 EN 12952-15:2003 Table 4.2-1 Värmevärde brunkol 
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3 Systembeskrivning 

3.1 CFB-pannan vid SCA Packaging Munksund AB11 

Kraftvärmeverket vid Munksunds pappersbruk är ett samarbete mellan SCA och 
Vattenfall på så sätt att Vattenfall äger anläggningen och SCA sköter underhåll 
och drift. Det har en ångpanna av typ CFB COMPACT, levererad av Foster 
Wheeler och togs i drift 2001. Pannan är konstruerad för att elda bark, 
skogsbränsle och restprodukter från brukets returwell. Den har dimensionerats 
för en nominell termisk effekt på 98 MW vid en fukthalt på bränslet motsvarande 
55 %. Detta medför driftkriterierna på ångflödet på 34 kg/s med trycket 6 MPa 
och en temperatur på 480 °C, detta driftkriterie kommer hädanefter att 
benämnas som 100 %. 

Dimensionering av de flesta systemen använder man sig av det nominella 
driftkriteriet 100 %. För att vara på den säkra sidan måste vissa system klara att 
prestera mer än denna nominella driftpunkt. 

Primär-, sekundär- och rökgasfläktsystemen är några komponenter som alla 
måste ha en säkerhetsmarginal på ca 10 % av maximalt varvtal vid alla 
driftpunkter. Med det menas att då dessa komponenter uppnått 90 % av sin 
varvtalskapacitet, kopplas en begränsning in på ångpannan som sätter en 
begränsning på bränsleinmatningssytemet. Detta för att säkerställa att fläktarna 
har regleringsutrymme ifall bränslekvaliteten snabbt skulle ändras. Vid ett känt 
bränsle kan bränsleinmatningsregulatorn styras upp manuellt för att överskrida 
säkerhetsmarginalen och provocera fläktarna till att nå maximal 
varvtalskapacitet. 

Nedan följer en beskrivning av några av pannkonstruktionens viktigaste 
delsystem och funktioner som vidare ligger till grund för rapporten. 

3.1.1 Matarvatten 

Systemets uppgift 
Matarvattensystemets uppgifter är att leverera erforderlig mängd kylvatten till 
pannan som sedan övergår till förångningssystemet och omvandlas till 
processånga. Matarvattnet används även som insprutningsvatten till den 
överhettade ångan för att kunna temperaturreglera processångan i alla 
driftsituationer. 

                                                        
11 Baseras på information från Foster Wheeler. (den 17 04 2001). CFB Compact. 

Processbeskrivning . Varkaus. 
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Fabrikens alla ångförbrukande processer genererar kondensat efter att 
processångan värmeväxlats med den aktuella processen. Detta kondensat tas till 
vara på och återförs till matarvattentanken. Kondensatet måste först genomgå 
en termisk avgasning för att eliminera syre innan det återförs. Till matarvattnet 
doseras även kemikalier för att skydda pannans värmeytor mot korrosion. 

 

Figur 9 - Matarvattensystemt för den aktuella anläggningen, visar ledning från mavatank och 

reservmavapump som leds genom ekonomisern för att sluta upp i ångdomen 

 
Beskrivning av systemet 
För att undvika korrosion och beläggningar som försämrar värmeöverföringen i 
pannor och ång- och kondensatsystem, ställs stora krav på matarvattnet. 
Spädvattnet som måste tillföras matarvattencykeln pga. en viss utblödning måste 
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därför renas omsorgsfullt innan det kan användas som matarvatten. Reningen 
sker vanligen i tre steg, flockning och filtrering, jonbyte och avgasning. 

Matarvattensystemet i befintlig anläggning innehåller en matarvattentank som 
skall leverera vatten till brukets båda pannor, CFB-pannan och sodapannan. 2 st 
frekvensstyrda matarvattenpumpar, en som alltid är drift och en som står redo 
att kopplas in vid eventuella driftstörningar för den aktuella pumpen i drift. Av 
säkerhets skäl skall det alltid finnas en funktionsduglig pump att koppla in ifall 
problem uppstår med den aktuella pumpen och på det viset förhindra att pannan 
kokar torr. 

Tekniska data: 

 Volymflöde, 318 m3/h 

3.1.2 Förångningssystem 

Systemets uppgift 
Systemet har till uppgift att värma matarvattnet som pumpas in i pannan, 
förånga det till mättat tillstånd och separera ångan och vattnet från 
ångvattenemulsionen. Då processångan skall köras genom en turbin är det 
viktigt att ångan är så ren som möjligt. 

Beskrivning av systemet 
Pannan är en självcirkulationspanna. Vilket betyder att den använder sig av 
termiska krafter för att cirkulera vattnet i pannan. Vatten tillförs domen via 
ekonomisern. Från domen strömmar det kallare och tyngre vattnet genom fallrör 
ner till väggtubernas och den kylda avskiljarens fördelningslådor. I väggtuberna 
förångas vatten och strömmar tillbaka upp till domen. I domen separeras ångan 
från vattnet med hjälp av vattenavskiljningscykloner och demistrar. Från domen 
leds den mättade ångan till överhettarna och vattnet i vattenavskiljarna 
återvänder för ytterliggare cirkulation. 

Systemet omfattar följande huvudkomponenter uppräknade i flödesordning, 
bottenblåsningar och avluftningar är ej medtagna: 

 Matarvattenrör 
 Ekonomiser 
 Ångdom 
 Falltuber 
 Stigtuber 
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Pannans väggar är så kallade membranväggar som är tätsvetsade med 
automatmaskin. Den totala vattenvolymen i pannan är 90m3. 

 

Figur 10 - Förenklad bild av anläggningens pannvattensystem där mava förångas, visar 

ångdomen och dess falltuber till olika bottenlådor som sedan leder till respektive stigtuber och 

tillbaka till ångdomen 
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3.1.3 Överhettning 

Systemets uppgift 
Vid turbininstallationer krävs överhettad ånga för att uppnå en god 
verkningsgrad. Vid överhettning höjs ångans temperatur och värmeinnehåll för 
att åstadkomma större effekt av samma ångmängd i turbinen. 

Beskrivning av systemet 
Efter att den mättade ångan lämnat domen, tvingas den genomgå tre 
överhettarsteg. De två första överhettarna sitter i rökgaskanalen medans den 
sista och slutliga ligger nere i bäddmaterialet vid pannans sandlås.  

Eftersom man ur turbinverkningsgradssynpunkt vill ha så hög temperatur som 
möjligt, samtidigt som tubmaterialet sätter gränser är det viktigt att noggrant 
kunna reglera överhettningstemperaturen. Detta åstadkoms med 
matarvatteninsprutning mellan överhettarstegen. Genom vatteninsprutning kan 
överhettartemperaturen i princip hållas konstant oavsett last och bränsle.  

Systemet omfattar följande utrustning: 

Överhettare: 

 I-överhettare som är placerad som nummer två i rökgaskanalen. 
 II-överhettare som är först i rökgaskanalen. 
 III-intrexöverhettare (internal reheat exchanger) som är placerad i det 

återcirkulerande bäddmaterialet. 

Insprutning mellan: 

 I-och II-överhettare 
 II-och III-överhettare 

Dimensioneringsdata 

Ångtryck: 

 Maxtryck ångdom,    105  bar 
 Normaltryck ångdom,   70  bar 
 Tryck efter ÖH-III,    60  bar 

Ångtemperatur: 

 Ångans temperatur efter ÖH-III,  480  °C 
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Värmeyta för överhettare: 

 I-överhettare,   1051   m2 
 II-överhettare,   525   m2 
 III-överhettare,   85   m2 

 
Figur 11 - Visar överhettningssytement i enkelhet, ångan leds från ångdomen till ÖH I, ÖH II 

och ÖH III för att sedan föras ut på ångnätet 
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3.1.4 Rökgassystem 

Systemets uppgift 
Systemet har till uppgift att kontinuerligt avlägsna rökgaserna som uppstår i 
eldstaden vid förbränning, samt att dra dessa rökgaser förbi 
värmeöverföringsytor som låter pannvattnet ta tillvara på värmen i rökgasen. 
Till slut har elfilter i systemet till uppgift att avskilja orenheter som uppstår vid 
förbränning och att föra den renade rökgasen via skorstenen ut i det fria. 

 

Figur 12 - Förenklad bild som visar rökgasens från avkskiljaren och förbi ÖH II och ÖH I 

 
Beskrivning av systemet 
En bra fungerande panna kräver att erfoderlig mängd luft tillförs 
förbränningszonen samtidigt skall rökgaserna som bildas kunna övervinna 
strömningsmotståndet i alla värmeytor. Drivkraften för denna luft och 
gastransport erhålles av luft- och rökgasfläktar. Vid behov finns även en 
rökgasrecirkulationsfläkt. Den används då temperaturerna i eldstaden börjar bli 
allt för höga och kylning krävs. Genom att ersätta lite av den tillförda luften med 
syrefattiga rökgaser kan fluidiseringshastigheten fortfarande upprätthållas 
medans förbränningsintensiteten avtar.  
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För att inte föra med sig bäddmaterialet från eldstaden får rökgaserna passera 
en partikelavskiljare i form av två cykloner. Där separeras alla tyngre partiklar 
från rökgaserna och faller mot sandlåset medans rökgaserna fortsätter vidare 
genom konvektionsdelen. I konvektionsdelen kyls rökgaserna först genom att 
värmeväxla med överhettare II och I, i den ordningen, sedan förs rökgaserna 
genom en luftförvärmare för att sist föras genom ekonomisern där pannans 
inkommande matarvatten kyler rökgaserna till en låg temperatur för att minska 
värmeförlusterna genom rökgaserna. Desto mer man kan kyla rökgaserna desto 
mer av bränslets värmeinnehåll kan omvandlas till nyttig energi.  

Rökgasernas sluttemperatur måste vara högre än syradaggpunkten i hela 
pannlast-området vid eldning och bränslekombination. Detta för att undvika 
utfällning av korrosiva ämnen. Vid svavelfria bränslen som t ex. träbränslen sker 
ingen kondensation förrän temperaturen sjunkit så lågt att vatten börjar 
kondensera ut. Detta sker först vid 60 – 80 °C beroende på bränslets fukt- och 
vätehalt. 

Vid eldning av olja bildas pga. svavelinnehållet svaveldioxid SO2 samt små 
mängder svaveltrioxid SO3. Svaveltrioxiden bildar tillsammans med vatten 
svavelsyra H2SO4. Svavelsyran har en mycket hög kokpunkt varför svavelsyran 
börjar kondensera ut ur rökgaserna redan vid ca 150 °C. Denna temperatur 
kallas för syradaggpunkt. Om svavelsyran tillåts kondensera ut uppstår mycket 
allvarliga korrosionsproblem, varför man vid oljeeldning normalt inte bör gå 
under en rökgastemperatur på ca 180 °C.  

Systemet omfattar följande utrustning: 

 Eldstad 
 Partikelvskiljaren 
 ÖH II och ÖH I 
 Luftförvärmare 
 Ekonomiser 
 Elfilter 
 Rökgasfläkt 
 Rökgasrecirkulationsfläkt 
 Skorsten 
 Kanaler med armatur 
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Dimensioneringsdata 
Vid dimensionering av eldstaden har de bränslen som skall användas beaktats. 

Luftförvärmare: 

 Lufttemperatur före luftförvärmare,  42  °C 
 Lufttemperatur efter luftförvärmare,  243  °C 
 Gastemperatur före luftförvärmare,  480  °C 
 Gastemperatur efter luftförvärmare,  358  °C 

Elfilter: 

 Rökgasflöde,  51,6   Nm3/s 
 Rökgastemperatur,  125–160  °C 

Rökgasfläkt:Radialfläkt med varvtalsreglering, 65461 KKX 81600, GL305, 
tillverkare PILLER. Drivs av en asynkronmotor med poltalet 6. 

   Dimensionerad 100 % 

 Gasmängd,        63,8    51,5  Nm3/s 
 Temperatur,        160    141  °C 
 Statiskt tryck,       4550   2020  Pa 
 Motoreffekt,        710    710  kW 
 Varvtal max,       1000   1000  min-1 

3.1.5 Primärluft 

Systemets uppgift 
Primärluften förser förbränningen i eldstaden med förvärmd luft i erforderlig 
mängd till förbränning och bäddfluidisering. Används även till kylning av 
bränsleskruvar och spärrluft till cellmatare. 

Beskrivning av systemet 
Pannan är av fluidiserande typ, vilket innebär att primärluft tillförs i pannbotten 
(rosten). Rosten är försedd med fluidiseringsdysor som är fastsatta i det 
vattenkylda underlaget. Dysorna är arrangerade så att de blåser nästan 
horisontellt och mot askutmatningspunkter. De är även installerade i ”trappsteg” 
så att dysraderna lutar mot askutmatningar. Detta för att främja utmatning av 
grovt bäddmaterial från rosten. 

Genom att införa luft via rosten eftersträvar man en så jämn blandning av 
bränsle och luft som möjligt. 
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Vid fuktigt bränsle med lågt värmevärde måste förbränningsluften förvärmas för 
att dels få en snabb torkning av bränslet, dels få tillräckligt hög 
förbränningstemperatur så att en fullgod förbränning erhålls. Luften 
värmeväxlas då direkt mot rökgaserna i luftförvärmaren.  

Andra komponenter i systemet är primärluftfläkten och förvärmare 
(rörluftvärmare). 

 

Figur 13 - Pannans primärluftsystem, visar luftintag, fläkt, luftförvärmare samt kanaler ner till 

rosten 
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Dimensioneringsdata 
Primärluftfläkt: Radialfläkt med varvtalsreglering, 47489 KX 80800, GR360, 
tillverkare PILLER. Drivs av en synkronmotor med poltalet 4. 

   Dimensionerad 100 % 

 Luftmängd,         19,7   16,4  Nm3/s 
 Temperatur,          45     35  °C 
 Statiskt tryck,         18,3   13,6  kPa 
 Motor effekt,          630    440  kW 
 Varvtal max,          1465   1465  min-1 

3.1.6 Sekundärluft 

Systemets uppgift 
Sekundärluftens uppgift är att förse förbränningen i eldstaden med erforderlig 
luftmängd för en stegvis efterförbränning, detta för att få en fullständig 
förbränning som eliminerar emissioner. 

 

Beskrivning av systemet 
Sekundärluften tillförs eldstaden någon meter ovanför rosten, detta för att få en 
kontrollerad stegvis förbränning som ger så låga emissioner som möjligt. 

Komponenter i systemet innefattar, sekundärluftfläkt och förvärmare 
(rörluftvärmare). 

 

Dimensioneringsdata 
Sekundärluftfläkt: Radialfläkt med varvtalsreglering, 5846 KX 80900, GR315, 
tillverkare PILLER.  Drivs av en asynkronmotor med poltalet 4. 

   Dimensionerad 100 % 

 Luftmängd,         26,7   20,7  Nm3/s 
 Temperatur,          45    35  °C 
 Statiskt tryck,          13     7  kPa 
 Motoreffekt,         500   450  kW 
 Varvtal max,        1765  1765  min-1 
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Figur 14 - Pannans sekundärluftsystem, visar luftintag, fläkt, luftförvärmare och kanaler ner till 

sekundärportar 
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3.1.7 Asynkronmotor och frekvensomriktare12 

Då styrning av samtliga varvtalsreglerade fläktmotorer, asynkronmotorer, sker 
med frekvensomriktningsdon kommer här en kort beskrivning om hur varvtalet 
varierar med den bestämda frekvensen. 

Asynkronmotorn är en elektrisk motor bestående av två huvudkomponenter, 
stator och en rotor. I statorn uppstår det ett roterande magnetiskt fällt, 
frekvensen på detta magnetiska fält är beroende av nätfrekvensen, från 
frekvensomriktare, som motorn matas med. Detta roterande magnetiska fält 
inducerar en spänning i rotorn som ger upphov till en ström. Strömmen i rotorn 
kommer nu att ge upphov till ett magnetiskt fält i rotorn som kommer att 
interagera med statorns magnetiska fält och skapa en kraft som ger upphov till 
rotation. 

Statorns magnetiska fält roterar enligt: 

 

där ns = varvtalet magnetfältet roterar med, även kallat det synkrona 
varvtalet 

 fn = frekvensen på nätet som motorn matas från 

 p = antalet polpar 

Då man alltid har mekaniska förluster av olika slag pga. lagringar etc., även kallat 
slipp, kommer varvtalet för rotorn aldrig uppnå det synkrona varvtalet. Varvtalet 
som rotorn uppnår kallas det asynkrona varvtalet. 

Frekvensomriktaren tar emot den inkommande trefasspänningen och likriktar 
den. Sedan genererar styrkretsen i frekvensomriktaren en ny trefassignal vars 
frekvens väljs utifrån det önskade motorvarvtalet. 

Ex. En asynkronmotor med 4 poler matas med en trefassignal med frekvensen 
50- respektive 60 Hz. Detta medför ett synkront varvtal på 1500 varv/min 
respektive 1800 varv/min. 

 

                                                        
12 Baseras på information från Franzén, T. (2002). Elkraftteknik.  
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3.1.8 Fastbränsle 

Systemets uppgift 
Bränsle matas in i eldstaden efter fabrikens ångbehov och bränslekvalitet. Då 
pannan är en samförbränningspanna kan operatörerna ställa in en koefficient 
som reglerar förhållandet av bränslemassflöde för bark och wellrejekt. Detta så 
att det erfoderliga bränslet fördelar sig så jämnt som möjligt i pannans eldstad. 
Då wellrejekt delen inte kommer att behandlas i denna studie utelämnas det 
systemet. 

Beskrivning av systemet 
Bränsle tillförs eldstaden vid fyra punkter i höjd med rosten, två punkter på 
fram- respektive baksida. På grund av det högre tryck som erhålls i eldstadens 
nedre del behövs ett system där bränsleinmatningen sker utan risk för att 
rökgaser skall tränga ut i lokalen. Bränsleinmatningsskruvarna trycksätts med 
högtrycksluft samt att bränslet förs till pannan genom slussmatare som fungerar 
som en sista spärr mellan pannan och lokalen.  

Huvudutrustningen i biobränslesystemet: 

 Bränslesilo 
 Skruvmatare (i silo),  
 Kedjetransportör 
 Doseringsskruvar, 2 st 
 Slussmatare, 2 st 
 Inmatningsskruvar, 2 st 

 

Dimensioneringsdata 
Biobränslesystem: Tillverkare Raumaster. 

 Volym silo,  170  m3 
 Utmatare,            20-175  m3/h 
 Skraptransportör,    20-175  m3/h 
 Doseringsskruv,       10-100  m3/h 
 Slussmatare,  100  m3 
 Inmatningsskruv, 100  m3 
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Figur 15 - Pannas bränsleinmatningssytem, visar barksilo fram och bak samt wellrejektsilo, 

transportredlar och inmatningsskruvar 
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3.1.9 Sandsystem 

Systemets uppgift 
Sandsystemet har till uppgift att ta emot sand, som skall användas som 
bäddmaterial i pannan, mellanlagra den och tillföra den till bädden. Vid 
förbränningen fungerar bädden som värmelager och samtidigt stabiliserar den 
förbränningen. Sanden avlägsnas från bädden genom rökgaserna och med tiden 
blir den allt grövre, varvid den måste bytas ut. Uttaget av den grövre sanden sker 
genom askutmatningsstupen i rostens nedre del. Sanden matas in i eldstaden 
med hjälp av tryckluft. 
 
 
Beskrivning av systemet 
Vid start då pannan är kall skall det finnas ca 30 ton sand som bäddmaterial i 
pannan. Vid normaldrift när bädden har fluidiserat och på så vis svävar ovanför 
rosterdysorna, mäter man mängden sand i pannan med hjälp av tryckgivare. T 
ex. ett successivt sjunkande tryck i eldstaden kan innebära att sanden blivit 
förbrukad och faller ut ur pannan, då måste mer sand tillföras. 
 
Huvudutrustning i sandsystemet är: 
 

 Sandsilo i pannhuset 
 Påfyllnadsrör 
 Sandinmatningen till pannan 

 
Sanden som används för systemet består till största delen av kiseldioxid samt en 
del silikater. Partikelstorleken för den sand som används är mellan 0,1 – 0,6 mm 
och har en lösdensitet på ca 1500 kg/m3. 
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Figur 16 - Pannans sandsystem, visar sandsilo med inkommande och utgående rör samt pannan i 

bakgrunden 
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3.1.10 Garantier för anläggningen13 

Verkningsgraden beräknas enligt indirekt metod, lufttemperatur för 
verkningsgradsberäkningar tas efter fläktarna och före luftförvärmare. 
Verkningsgraden är baserad på garantibränsle med fukthalten 55 % och det råa 
effektiva värmevärdet 7,3 MJ/kg. 

Garantidata, 2001, för 100 % nominell last: 

 Ångtryck vid leverans,  60 MPa 
 Ångtemp. vid leverans,  480 °C 
 Ångflöde,    34 kg/s 
 Termisk effekt,   97,45 MW 
 Verkningsgrad beräknad,  90,57 % 

Emissionsdata: 

   Gränsvärde 

 NOx        300   mg/Nm3 
 CO        355   mg/Nm3 
 SO2        157   mg/Nm3 
 TOC         15   mg/Nm3 
 Stoft         25   mg/Nm3 

 

3.1.11 Bränsleprodukter vid SCA Packaging Munksund AB 

Då man är ett pappers- och massabruk samt har externa kunder som är i behov 
av processånga, räcker det inte med att bara bränna interna spillprodukter i 
kraftvärmeverket. Man köper då in en mängd olika biobränslen för att täcka 
energibehovet. 

 

 

 

 

                                                        
13 Baseras på information från Eriksson, L.-E. (2002). Nytt kraftvärmeverk SCA 

Packaging Munksund AB. Vattenfall AB. 
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Lista på biobränslen man använder sig av, (SDC, 2009): 

Tabell 13–Visar de interna och externa trädbränslen man använder sig av vid kraftvärmeverket 

vid SCA Packaging Munksund AB 

Interna bränslen Externa bränslen 

Bark från barr- och lövträd Bark från barr- och lövträd 

Wellrejekt Grotflis från barr och lövträd 

Bioslam (start juli 2009) Sågspån barrträd 

 Torrflis barr- och lövträd 

 Rent returträ 

 Krossad färsk stubbe barrträd 

 

3.2 Prestandaprov 200214 

Efter att pannan togs i drift 2001 utfördes en rad olika prestandaprov för att 
verifiera att pannan håller de garantier utlovade av säljaren Foster Wheeler. En 
av frågeställningarna för denna rapport är att jämföra resultaten mellan 
prestandaprovet från 2002 med prestandaprovet som skall utföras för denna 
rapport. Elementaranalys av bränslen och askor återfinns i Appendix A. Nedan 
följer en sammanfattning av resultaten från prestandaprovet 2002. 

3.2.1 Sammanfattning 

Bestämning av verkningsgrad har skett med data från ordinarie mätsystem. Vid 
beräkning av pannans verkningsgrad har rökgasflödet beräknats utgående från 
O2-halten i pannan (in-situmätning). Det är inte heller speciellt stort inläckage av 
luft mellan pannan och skorsten. 

Bränslets elementaranalys har bestämts på ackrediterat laboratorium 
tillsammans med bränslefukthalt som bestämts i Munksund. Samma 
laboratorium har också analyserat halten brännbart i askan (fast rest) där 
halterna genomgående var mycket låga <0,1 %.  

                                                        
14 Baseras på information från Wester, L. (2002). Prestandaprov vid SCA 

Packaging Munksund AB. Energioptimering. 
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Under samtliga prov har halten oförbränt i fast rest (flygaska) varit extremt låg 
(mindre än 0,1 %). Oförbränt i gasfas (CO-halt) ligger över garanterat värde i 
någon lastpunkt men har i stort sett inte någon inverkan på verkningsgraden.  

De bränsleprover som tagits har givit god överensstämmelse (liten variation) 
men fukthalten har i tre prov varit något lägre än ”riktvärdet” (55 %). 
Pannleverantören har presenterat korrektionskurvor för bränslefukthalt där 
verkningsgraden minskas för fukthalter över 55 %, se Appendix C. 

Vid beräkning av tillförd effekt har lufttemperaturen vid fläktinloppet antagits 
till 30 °C (något mätvärde finns inte i loggarna). Lufttemperaturen påverkar 
verkningsgraden i ringa utsträckning. Förlusterna utgörs i stort sett av förlust i 
fritt värme i rökgasen och strålningsförlust. 

Tabell 14 - Källa Wester 2002, resultat från prestandaprovet 2002 samt riktvärden och 

garanterad verkningsgrad  

Parametrar Driftprov 100 % Garanterat/riktvärde 

Fukthalt bränsle, % 54,7 55 

Värmevärde bränsle, MJ/kg 7,39 7,3 

Rökgastemperatur, °C 141,2 - 

O2 i våt gas, % 2,66 2,5 

Verkningsgrad 91,1 90,57 

CO, mg/MJ 179,2 60 

 

3.3 Mätning av fastbränslets fukthalt 

Vid förbränning av biobränsle i en ångproducerande panna är man i största grad 
beroende av bränslekvaliteten. Med förändringar av fukthalten i bränslet, 
förändras även värmevärdet. Blir bränslet torrare så ökar värmevärdet och om 
det blir blötare så minskar det. Variationer i bränslekvaliteten får stora 
konsekvenser för pannans drift. Är bränslet blött, så krävs det mera bränsle för 
att bibehålla konstant effekt. Detta kräver mera luft, som i sin tur ställer krav på 
att luftsystemet kan leverera den luftmängden som det blöta bränslet kräver. Det 
bildas en större mängd rökgaser av blötare bränsle, detta ställer krav på att 
rökgassystemet är tillräckligt dimensionerat. Är bränslet torrare så får det 
motsatt effekt. 
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CFB-pannan i Munksund är dimensionerad med ett riktvärde på 55 % fukthalt på 
bränslet. Ovanför det måste beräkning av verkningsgraden korrigeras ned med 
hjälp av korrektionskurva från pannkonstruktören Foster Wheeler, se Appendix 
C. 

Fukthalten på bränslet är en viktig parameter att ha under observation då den 
sätter begränsningar på hur pannan opereras optimalt. Idag vid pappersbruket i 
Munksund görs det stickprov på bränslekvaliteten på intransporterat bränsle. 
Men då provtiden är ca ett dygn hinner inte traktorföraren få svar angående 
kvaliteten på bränslet innan han lastar in det i bränslesilos. Detta är idag ett 
problem som endast kan underlättas av erfarna traktorförare. Med hjälp av 
okulär besiktning kan de något så när avgöra bränslekvaliteten och försöka 
fördela inlastningen så att bränslekvalitet håller sig så jämn som möjligt. Detta 
problem ställer även krav på att traktorföraren har tillgång till olika 
bränslehögar att lasta in ifrån, vilket inte alltid är fallet i Munksund. Man har 
endast ett begränsat område att förvara inkommande bränsle på. Detta leder 
oftast till att allt inkommande bränsle förvaras i en enda stor hög och försvårar 
kontrollerad inlastning. 

Det finns idag mätutrustning på marknaden för att mäta och styra 
bränslekvaliteten. Den metod som används kallas ”near infrared spectrometer”, 
NIR spektrometer. Men denna metod har problem med tillförlitligheten vid 
kallare breddgrader där bränslet kan vara delvis fruset vintertid. Detta medför 
att frekventa kalibreringar krävs. (Värmeforsk, 2008) 

Styrning av bränslekvaliteten med NIR görs endast idag åt det fuktigare hållet. 
Vid torrare bränsle än riktvärde, måste bränslet fuktas genom att spreja bränslet 
med vatten vid bränsleinmatningen till önskad fukthalt. Denna metod medför ett 
sämre utnyttjande av bränslets värmevärde men man erhåller en stabilare drift 
av pannan. 

3.3.1 Rökgasanalys 

Vid kraftvärmeverket har man en mängd olika parametrar som man mäter i 
rökgaserna. Detta för att kontrollera en optimal drift samt för rapportering till 
myndigheten av olika utsläpp, som inte får överstigas. Parametrar som endast är 
för egen kontroll av drift använder sig av fabrikens egen mätutrustning, medan 
parametrar som är av intresse för myndigheten mäts med utrustning installerad 
av ackrediterad tredjepart. Parametrarna av intresse i detta fall mäts med en 
spektrometriutrustning från ett företag kallat OPSIS. 
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3.3.2 Mätsignaler15 

Mätsignalerna som är av intresse för denna del av rapporten kommer delvis från 
det egna systemet, O2, samt delvis från OPSIS systemet, CO och H20vol%. 

O2 
Halten syrgas i rökgaserna uppmäts med ett så kallat in situ-intrument, (in situ = 
på plats). Detta instrument använder sig av en zirkoniumoxidcell. Vid in situ 
mätning får man den ”våta” O2-halten. 

Zirkoniumoxidcellen bygger på att syrejoner vid temperaturer över 600 °C är 
mycket lättrörliga i ZrO2, vilken är en fast elektrolyt. Cellen uppvärms av ett 
inbyggt uppvärmningselement och konstanthålls vid 850 oC. Till cellens "insida" 
tillförs referensgas medan cellens "utsida" omges av rökgasen som skall 
analyseras. Om en skillnad föreligger mellan O2-koncentrationen på cellens in- 
och utsida uppstår en jonvandring av syre genom zirkoniumoxiden som alstrar 
en elektrisk spänning. Genom att mäta spänningen bestäms halten av O2. 

CO och H2O 
CO-halten och H2Ovol% i rökgaserna mäts med en optiskt metod. Metoden kallas 
DOAS (differential optical absoption spectroscopy), metoden är flexibel och flera 
gaser kan kvantifieras samtidigt. (OPSIS) 

För mätning utnyttjas dessa ämnens ljusabsorption i IR-området. 

Tekniken bygger på att ett en ljusstråle som passerar genom en mätkyvett fylld 
med provgas delvis absorberas av gasmolekylerna. Olika molekyler absorberar 
ljus vid olika våglängder.  Absorptionen som uppmäts är proportionell mot 
gasmolekylernas förmåga att absorbera ljus vid den aktuella våglängden och 
antalet molekyler. Det ljus som sänds genom kyvetten våglängdsanpassas med 
hjälp av filter för att uppnå bästa möjliga selektivitet för respektive molekyl. 
Intensiteten av det mottagna ljuset jämförs med intensiteten av ljus som gått 
genom en referenskyvett. Ljusabsorptionen i gaskyvetten uttrycks med hjälp av 
Lambert - Beers lag 

I = I0⋅e−β L c  

där I0 är intensiteten av det utsända ljuset (= intensiteten efter 
referenskyvetten), I är intensiteten på den mottagna strålningen efter absorption 
längs sträckan L, β är ett mått på den analyserade gasens absorptionsförmåga 
vid den aktuella våglängden och c är gasens koncentration. IR-instrument är 
normalt uppbyggda av en IR-strålkälla, en roterande bländare (chopper), en mät- 
                                                        
15 Baseras på information från Värmeforsk. (2005). Värmeforsks mäthandbok.  
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och en referenskyvett samt en detektor med efterföljande förstärkare. En 
stråldelare ger två parallella IR-strålar som genomlyser de båda kyvetterna. 
Strålarna avskärmas periodiskt och samtidigt av den roterande bländaren. 
Referenskyvetten är som regel fylld med en elementär, icke IR-absorberande gas 
medan absorptionen i mätkyvetten enligt ovan är beroende av den 
genomströmmande mätgasens sammansättning. 

3.3.3 Framtagning av algoritm för fukthaltsbestämning 

Rökgaserna som bildas vid förbränning av trädbränslen innehåller en bestämd 
del vattenånga. Vattenångan som bildas och återfinns i rökgaserna har fyra olika 
ursprung. Den största delen från den fria fukten i bränslet, en något mindre 
mängd som är beroende av mängden väte bundet i bränslet samt två små delar 
som kommer från den lilla andel fukt som finns i den tillförda luften. 
Luftbidragets delar kommer från fuktinnehållet i total teoretisk luft vid 
förbränning samt från överskottsluften. 

Målet är här att skala av det totala vatteninnehållet i rökgasen så att man endast 
står igen med den fria delen fukt som bränslet innehåller. 

Först måste totalt fuktinnehåll i rökgasen bestämmas per kg tillfört bränsle. 
Anledningen till att man söker efter ett resultat per kg bränsle, är för att vid 
teoretiska rökgasberäkningar använder man sig av en referensmängd bränsle på 
ett kilogram. Detta medför att man kan approximera konstanter från den 
teoretiska beräkningen. 

Ekvation 1 

    

I ekvation 1 är H2Ovol% signalen från OPSIS-sytemet som mäter andelen fukt i 
rökgaserna uttryckt i procent. qrg är rökgasflödet angivet i mol/s och qbr är 
bränsleflödet angivet i kg/s. Då man inte har en aktiv mätning på rökgasflödet 
görs antagandet att man kan erhålla detta genom det teoretiskt beräknade 
rökgasflödet, se ekvation 2, med ett standardbränsle som referens. 

Ekvation 2 

     

Här är g det beräknade totala gasflödet angivet i mol/kgbr. Vidare utveckling av 
det beräknade totala gasflödet ger. 
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Ekvation 3 

 

där go är det teoretiska gasflödet angivet i mol/kgbr och är beroende av 
bränslesammansättningen. Ett antagande görs där go antas som en 
konstant bestämd utifrån ett referensbränsle, man inför här ett litet 
systematiskt fel i beräkningen då den faktiska bränslesammansättningen 
och fukthalten varierar. Variabeln m är luftfaktorn, den beräknas med 
hjälp av O2 och H2Ovol% signalerna enligt ekvation 4. 

Ekvation 4 

 

Med luftfaktorn m och approximationer för den generella luftsammansättningen 
kan luftöverskottets bidrag till rökgaserna beräknas enligt den senare delen av 
ekvation 3. Här görs antagandet att O2 mängden som behövs för fullständig 
förbränning motsvarar mängden för referensbränslet, samma gäller för den 
teoretiskt torra luften lot. Den absoluta fuktigheten x antags konstant, då det inte 
finns någon aktiv mätning för denna parameter. 

Ekvationerna 1 till 4 ger nu ett approximativt uttryck för den totala fuktiga 
rökgasen. 

Ekvation 5 

 

Nu återstår endast att bryta ner den totala fuktiga rökgasen till ett approximativt 
värde på den fria fukten i bränslet enligt ekvation 6. 

Ekvation 6 

 

Den fria fukten i bränslet fås då fram genom att subtrahera den totalt fuktiga 
rökgasen med fukten som tillförs i luften för fullständig förbränning samt fukten 
från luftöverskottet och fukten som bildas på grund av den bundna mängden 
väte i bränslet. I ekvation 6 multipliceras den approximativt uträknade fria 
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fukten i bränslet med molvikten för vatten och återstoden blir då kg vatten per 
kg bränsle. 

Vid försök till att räkna bakvägen enligt ovan nämnda ekvationer, introduceras 
en del fel vid approximering av värden, då de är tagna från ett referensbränsle. 
Felet ökar desto längre det verkliga bränslet befinner sig från referensbränslet, 
kan i extrema fall skilja sig upp till 25 %. Men för att få ett resultat är dessa 
nödvändiga. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Driftprov 100 % nominell last 2009-08-30 12:30-16:30 

Söndagen den 30 augusti 2009 under en 4 h period utfördes driftprovet för 100 
% nominell last. 

Operatörerna hade innan provets start haft problem med dåligt bränsle, detta 
medförde att man varit tvungna att stödelda med olja kl 6:30-10:30. Före provets 
start hade värmeöverföringsytor rengjorts med hjälp av ångsotning samt att 
bottenblåsningar stängts. Till kl 12:30 hade bränslekvaliteten förbättrats och 
nödvändiga åtgärder genomförts för att driftprovet kunde startas. 

Kriterier för driftprov: 

 Produktion av utgående ånga, 34 kg/s, (122,4 ton/h). 
 Tryck på utgående ånga, 6 MPa, (60 bar). 
 Temperatur på utgående, 480 oC. 

 
Provtagning 
Under dirftprovet kommer det att tas ut stickprover på fastbränslet (bark), 
bottenaska samt flygaska. Detta för att sedan kunna skickas till laboratorie för 
elementaranalys för att bestämma bränslets sammansättning och värmevärde 
samt mängden oförbränt i askorna. Barkproverna tas ut fram och bak varje 
timme, detta för att även samla data för validering av algoritmen för fukthalten i 
bränslet. Flygaskan samlades in varje timme för att sedan sättas ihop till ett 
samlingsprov. Bottenaskan en gång vid provets slut. 

 

4.1.1 Utförande av driftprov 100 % nominell last 

Provet startades kl 12:30. Operatörerna påpekar fortfarande att 
bränslekvaliteten inte är optimal, då både primärluftfläkt och rökgasfläkt 
belastas hårt. För att uppfylla provkriterierna under driftprovet måste 
operatörerna reglera bränsleinmatning och luftstyrningen manuellt. Efter en 
relativt stabil 4 timmars period, tack vare kunniga operatörer, kunde driftprovet 
avslutas kl 16:30. 
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Figur 17 - Producerad utgående ånga under driftprov 2009-08-30 

 

 

Figur 18 - Temperatur på utgående ånga under driftprov 2009-08-30 
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Figur 19 - Trycket på utgående ånga under driftprov 2009-08-30 

 

Resultat 

Bestämningen av pannans verkningsgrad har skett med data från fabrikens 
ordinarie mätsystem samt bränsle- och askanalyser från ackrediterat 
laboratorium, se Appendix B. Förhållandet för ångflåde, temperatur och tryck 
kan ses vara stabila under hela provtiden, se figur 17 till 19. 

Då bränslet till pannan är av fast typ, vilket medför svårigheter med noggrann 
mängdmätning, användes den indirekta beräkningsmetoden för att ta fram 
pannans verkningsgrad. Detta är en metod som baserar sig på värmeförluster. 
Normalt sett är det väldigt svårt att mäta värmeförlusterna pga.. konvektion och 
strålning, istället skall empiriska data användas. Pannan har enligt leverantören 
en maximal nettoeffekt på 98 MWtermisk, detta motsvarar då en värme- och 
strålningsförlust på ca 800kW,enligt (SS EN 12952-15:2003). 

Vid beräkning av tillförd effekt från luften har lufttemperaturen vid fläktinloppet 
antagits till 30°C, något mätvärde finns ej i ordinarie mätsystem. 
Lufttemperaturen har en väldigt liten inverkan på verkningsgraden. 

Halten O2 i våt gas är ca 2,67 % mot eget riktvärde på 2,5 %. Detta har ingen 
större inverkan på verkningsgraden. Störst inverkning på verkningsgraden har 

0

1

2

3

4

5

6

7

12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30

T
ry

c
k
, 
M

P
a

Tid

Tryck på utgående ånga

Tryck, MPa



                                                                                   

Resultat och analys 
 

 

 58 

kvaliteten på bränslet, för detta driftprov var fukthalten 50,05 % och 
värmevärdet 8,475 MJ/kg. Att jämföra med de nominella riktvärdena som är 
levererande av pannkonstruktören Foster Wheeler. Andelen oförbränt som CO i 
rökgaserna är betydligt lägre än riktvärdet. Nedan följer resultatet från 
verkningsgradsberäkningen och ingående huvudparametrar: 

Tabell 15 - Resultat från verkningsgradsberäkning och ingående huvudparametrar. 

Parametrar Driftprov 100 % Garanterat/riktvärde 

Fukthalt bränsle, % 50,05 55 

Värmevärde bränsle, MJ/kg 8,475 7,3 

Rökgastemperatur, °C 137 - 

O2 i våt gas, % 2,67 2,5 

Verkningsgrad 92,07 90,57 

CO, mg/MJ 0,6 60 

 

4.1.2 Jämförelse mellan 2002/2009 

Nedan jämförs de resulterande posterna och den totala verkningsgraden för de 
olika prestandaproven, samt ett resultat med bränsledata från 2002. 

Tabell 16 - Visar värmeförlustposterna samt de totala verkningsgradernas andelar för respektive 

prestanda prov. 

Poster, värmeförlust 2009 2002 

Rökgasförluster 0,072 0,082 

Strålning. & konvektion 0,008 0,008 

Som oförbränt CO 0,0001 (0,00185) 

Som oförbränt i aska 0,00020 0,00004 

Verkningsgrad, termisk 0,9207 0,911 (0,9081) 

(Verkningsgrad, termisk) (0,9100) Vid beräkning med 
bränsledata från 2002 
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Kommentar 

Som kan ses ur tabellen ovan skiljer sig posten för rökgasförlusten med en hel 
procentenhet, detta är ett resultat av att det bränsle som användes vid testet 
2009 var nästan 5 % enheter torrare och pga. detta var det effektiva 
värmevärdet betydligt bättre. Strålningsförlusterna är inget att orda om då de 
bestämts på samma sätt.  

Det kan ses stora skillnader för posten oförbränt som CO. Detta torde vara ett 
resultat av att man vid starten av pannan inte hade trimmat in bränsle- och 
luftsystemen och på så sätt fick man ogynsamma förhållanden vid provet 2002, 
medan man för provet 2009 fått oerhört mer erfarenhet kring dessa 
inställningar. 

Posten oförbränt i aska var också en post som skilde sig markant mellan de olika 
prestandaproven. Ser man på laboratorieresultaten för mängden oförbränt i 
flygaskan, se Appendix A och B, som denna post bygger på så har mängden 
oförbänt i flygaskan ökat från 0,1 % till nuvarande värde på 0,3 %.  För att en 
större mängd oförbränt material skall följa med och deponeras i flygaskan har 
man troligen haft ett bränsle med finare fraktion (mindre storlek). Vid 
förbränningen har detta då haft en större tendens till att följa med i rökgaserna. 

Ett annat intressant fynd vid jämförelsen av de olika prestandaproven var att 
man från det tidigare provet missat att ta med posten för förluster som oförbränt 
CO i den slutliga beräkningen, markerat med parentes i tabellen ovan. Vid 
korrigering av detta erhåller man en lägre verkningsgrad än den presenterade, 
men fortfarande en verkningsgrad som är över garantin. 

Då bränslekvaliteten var så pass olika mellan prestandaproven är det svårt att 
göra en relevant jämförelse av det slutliga resultatet. Men i stora drag kan man 
påstå att den totala verkningsgraden inte har försämrats sedan starten 2001. 
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4.2 Maxprov 2009-09-16  09:30-12:30 

Onsdagen den 16 september 2009 under en 3 h period utfördes ett maxprov 
med maximal last på CFB-pannan vid Munksunds pappersbruk. Ett par timmar 
innan provets start har en fastslagen bränslemix lastats in. Detta så att vid 
provets start skall tidigare bränslemix i silos vara omsatt mot den kända 
bränslemixen. Den fastslagna bränslemixen skall representera en generell 
bränslemix som används stora delar av driftåret, 2/3 sågverksbark och 1/3 RT-
flis. Med detta kriterie skall man få ett så representativt resultat som möjligt 
angående maximal ångproduktion och flaskhalsar vid eventuella 
kapacitetsökningar. 

4.2.1 Utförande av maxprov 

Ansvariga operatörer kommer under provets gång att ställa in panna för ett antal 
driftpunkter. Vid dessa driftpunkter kommer intressanta processparametrar att 
studeras för att kunna peka på möjliga flaskhalsar och maximal produktion. 
Driftpunkterna som är av intresse är de olika komponenterna i 
luft/rökgassystemet och när de kommer upp i sina respektive begränsningar 
samt pannans maximala ångproduktion. Komponenter och driftpunkter av 
intresse är: 

 Belastning av rökgasfläktmotor (310FL298) vid maximal last och aktuell 
bränslemix. 

 Belastning av primärfläktmotor (310FL297) vid maximal last och aktuell 
bränslemix. 

 Belastning av sekundärfläktmotor (310FL296) vid maximal last och 
aktuell bränslemix. 

 Ångproduktion vid manuellt låst bränsleregulator och aktuell bränslemix. 
 Maximal ångproduktion vid maximal last och aktuell bränslemix. 
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Driftpunkt 09:30 
Pannan har vid denna tidpunkt körts upp i en produktion med en 10 % 
säkerhetsmarginal på varvtalen för rökgasfläkt och luftfläktarna. 
Bränsleinmatningssystemet har vid denna punkt låsts i enlighet med 
säkerhetsmarginal. Avläsning av fläktmotorernas frekvensomriktare för denna 
driftpunkt visar: 

Tabell 17- Avlästa värden från fläktmotorernas frekvensomriktare kl 09:30 

Pos. Nr. Motoreffekt, % Varvtal, rpm Motorström, A Moment, % 

310FL296 40 1315 380 48 

310FL297 46 1365 510 51 

310FL298 85 941 840 83 

 

Ångproduktionen vid denna driftpunkt är 145 ton/h vilket motsvarar en last på 
118 % mot den 100 %:iga nominella lasten, se Figur 20. Inga noterbara problem 
med emissioner görs vid denna hårda last. Rökgasfläktens motor har vid denna 
driftpunkt en hård belastning, som kan ses i Tabell 17. Ingen omställning av 
frekvensomriktarens gränsvärden för rökgasfläkten bör göras då motorn ligger 
så nära maximal belastning.  

 

Driftpunkt 10:00 – 11:00 

För att bekräfta att man har ett homogent bränsle, testar man under en timme 
med att låsa fast bränsleregulartorn manuellt och studera eventuella variationer 
i ångproduktionen. 
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Figur 20 - Produktion av utgående ånga under maxprovet 

 

Inga större variationer i ångproduktionen kan urskiljas mellan kl. 10:00 och 
11:00 i Figur 20. Under denna period togs det även ut bränsleprover, dels för att 
verifiera aktuell torrhalt samt för att se om det fanns variationer i den 
förbestämda bränslemixen. Från Tabell 18 nedan kan resultatet på fukthalterna 
på bränslet ses ligga på en stabil nivå. 

Tabell 18 - Resultat från bränslets fukthalt under maxprovet 

Tid Fukthalt  

10:00 43,25 % 

10:30 43,21 % 

11:00 43,11 % 
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Driftpunkt 11:30 

Vid denna driftpunkt ligger bränsleinmatningen kvar i låst läge. Man ändrar nu 
luftkvoten mellan primärluft och sekundärluft, detta för att styra över tillräckligt 
med luft på primärfläkten så att den når en belastning på 100 %. 

Tabell 19 - Avlästa värden från fläktmotorernas frekvensomriktare kl 11:30 

Pos. Nr. Motoreffekt, % Varvtal, rpm Motorström, A Moment, % 

310FL296 16 960 266 26 

310FL297 65 1491 595 68 

310FL298 59 855 730 70 

 

Som kan ses ur Tabell 19 har man pressat upp primärfläkten till 100 %. Det som 
sätter stopp är frekvensbegränsningen på 50 Hz vid det asynkrona varvtalet på 
1492 varv/min. Värt att notera här är att motorströmmen enbart nått 70 % av 
märkströmmen och att motorns effekt och moment är måttliga. Detta skulle 
kunna ge utrymme för en justering av frekvensbegränsningen, t ex. en frekvens 
på 60 Hz skulle ge det synkrona varvtalet 1800 varv/min. Det verkliga 
asynkrona blir då något lägre pga. eftersläpningen i motorn. Vid denna ändring 
är det viktigt att undersöka så att inte motorn blir överbelastad och att fläktens 
lagringar och impellern klarar det ökade varvtalet. 

Vid denna driftpunkt har man haft en icke optimal fördelning av lufttillförseln till 
pannan. Den större mängden har tillförts via primärfläkten och in i botten på 
pannan genom rosten, mindre luft har då körts in genom sekundärfläkten och 
pga. detta har man fått mindre luft för efterförbränning.  
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Figur 21 - Andelen oförbränt som CO i mg per m
3
 under maxprovet 

 

Ser man på andelen oförbrännt i rökgaserna i form av CO från Figur 21, kan man 
urskilja denna ogynnsamma inställning av lufttillförseln. Fortfarande är man 
långt under gränsvärdet på 355 mg/Nm3. 

 

Driftpunk 12:00 

Operatörerna styr manuellt upp bränsleinmatningen till en gräns där man når 
maximal belastning på 100 %, både primärfläkt och rökgasfläkt skall nå sina 
maximala varvtal vid aktuell frekvensbegränsning på 50 Hz. Detta skall då 
resultera i att man når den maximala ångproduktionen för den aktuella 
bränslemixen. 
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Tabell 20 - Avlästa värden från fläktmotorernas frekvensomriktare kl 12:00 

Pos. Nr. Motoreffekt, % Varvtal, rpm Motorström, A Moment, % 

310FL296 32 1224 335 40 

310FL297 58 1461 565 60 

310FL298 88 978 930 92 

 

Återigen kan man se att motorn till rökgasfläkten belastas nära sin maximala 
kapacitet men att motorn till primärfläkten stoppas av frekvensbegränsningen 
på 50 Hz, se Tabell 20. Sekundärfläkten ligger bara och reglerar O2-halten i 
pannan, men fortfarande från Figur 21 kan det ses att luftfördelningen inte är 
optimal då andelen oförbränt i form av CO är hög. Ångproduktion uppgår nu till 
ca 146 ton/h, se Figur 20. 

Operatörerna gjorde vid denna driftpunkt anmärkningar på sjunkande 
bäddtryck i eldstaden och kraftigt ökande tryck i sandlåset, vilket är indikationer 
på försämrad sandåterföring till eldstaden, se Figur 22 nedan. Med hänsyn till 
detta bör man inte efterstäva en högre kapacitet än den redan uppnådda utan att 
utvärdera med konstruktör om en modifikation av sandåterföring till eldstaden 
krävs. 

 

 

Figur 22 - Trycket i eldstadens sandbädd samt trycket i sandlåset under maxprovet 
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Driftpunkt 12:15 

Efter den hårda belastningen där man hade problem med sandåterföringen till 
bädden i eldstaden har man nu minskat belastningen på pannan. Man önskar nu 
att prova få upp sekundärfläkten i sin maximala belastning, då dess maximala 
varvtal når frekvensbegränsningen. Genom att omfördela lufttillförseln så att 
man får mer luft till det sekundära steget än det primära kan man nå den 
önskade inställningen. Ett annat kriterie för att kunna styra upp sekundärfläkten 
är att man bortser från O2-halten i pannan, man kommer under denna körning få 
ett onödigt luftöverskott. 

Tabell 21 - Avlästa värden från fläktmotorernas frekvensomrikatre kl 12:15 

Pos. Nr. Motoreffekt, % Varvtal, rpm Motorström, A Moment, % 

310FL296 60 1471 440 61 

310FL297 30 1210 420 37 

310FL298 70 887 770 70 

 

Ett intressant resultat här är att motorn till sekundärfläkten också har en 
frekvensbegränsning på 50 Hz, vilket ger att den når sin maximala kapacitet 
strax före 1500 varv/min. Det dimensionerande varvtalet för fläkten enligt 
konstruktören är 1765 varv/min, vilket motsvarar en frekvens på 60 Hz. 
Sekundärfläkten har fortfarande mer att ge om man ser till behovet av 
motorström och belastning, se Tabell 21, då märkströmmen för motorn är 
angiven till 680 A. 
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Figur 23 - O2-halten i rökgaskanalens höger- och vänstersida under maxprovet 

 

Ser man till O2-halten under provtiden så har man inte haft några problem att 
hålla riktvärdet på 2,5 %. Man ser tydligt ur Figur 23 hur man vid maximal 
körning av sekundärfläkten vid 12:15  fått ett överskott av O2. Ingen tydlig 
stråkbildning kan heller urskiljas under provtiden, då O2-halten är relativt lika 
för båda sidor av rökgaskanalen. Andelen oförbrännt som CO sjunker drastiskt 
vid den aktuella driftpunkten som resulterar i detta höga luftöverskott. 

4.2.2 Övriga parametrar av intresse 

Då styrningen av pannan är en väldigt dynamisk process som är beroende av en 
mängd parametrar, kan det finns oförutsedda parametrar som sätter 
begränsningar för produktionen.Vidare kommer ett antal av dessa att studeras. 
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kraftvärmeverket. Båda förses med matarvatten från en gemensam 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00

O
2
-h

a
lt

 %

Tid

O2 rökgaser 2009-09-16

O2 
rökgaser 
höger

O2 
rökgaser 
vänster



                                                                                   

Resultat och analys 
 

 

 68 

matarvattenanläggning. Detta skapar då en dynamisk process av hur 
matarvattnet kan distribueras mellan pannorna. 

 

Figur 24 - Flödet av matarvatten till respektive panna under maxprovet 

 

Maximalt flöde av matarvatten till kraftvärmeverket var under provtiden ca 120 
ton/h, se Figur 24, samt ett tillägsflöde på ca 15 ton/h för temperaturreglering 
av överhettad ånga som inte kan ses i den aktuella figuren. Sodapannan låg 
under provtiden på minimal produktion och krävde endast ett matarvattenflöde 
på ca 100 ton/h, kan ses i samma figur.  

Vid detta maximala flöde har matarvattenpumpen haft en belastning på ca 70 %, 
enligt online mätning. Historiskt sett har sodapannan haft flödesbehov upp mot 
ca 155 ton/h, men belastningen på kraftvärmeverket har då varit betydligt lägre 
ca 90 ton/h matarvatten. Belastningen på matarvattenpumpen har då varit kring 
80 %, enligt historiska värden från online mätningen. Utan vidare försök med 
höga behov av matarvatten till båda pannorna är det svårt att peka på maximal 
kapacitet i matarvattensystemet. 
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Överhettartemperaturer 

Överhettarna har begränsningar vad gäller materialtemperatur. Temperaturerna 
kan kontrolleras med hjälp av matarvattnets flöde genom överhettarna samt 
insprutning av matarvatten mellan överhettare- I och II samt II och III för att 
erhålla en kylning. 

 

 

Figur 25 - Ångtemperatur efter överhettare I, II och III under maxprovet 

 

Vid starten av provet när pannans last ökades kan man se en tydlig 
temperaturökning efter samtliga överhettare, se Figur 25. Den största ökningen 
finner man på temperaturen efter primäröverhettaren. Detta har att göra med 
ökande rökgashastigheter som hinner förskjuta större delar av värmen till den 
primära överhettaren innan matarvattenflödet har ökat tillräckligt för lämplig 
kylning av rökgaserna i de inledande värmeöverföringsytorna så som 
pannväggar och sekundäröverhettaren.  

Under driftprovets senare del då man runt kl. 12:00 gick upp till maximal last, 
ser man inte samma fenomen med ökande temperaturer efter 
primäröverhettaren som vid starten av provet. Ökningen av lasten, se figur 20, 
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var här mycket mindre vilket medför en mindre reglering för att kontrollera 
temperaturen. 

 

Eldstadstemperatur 

Operativ temperatur för pannan 4 meter över rosten är mellan 800 och 900 oC. 
Den lägre gränsen för att säkerställa att förbränningen av bränslet kan fortlöpa 
utan stödeldning av olja. Den övre gränsen för att undvika att bäddmaterialet 
sintrar och bildar beläggning på värmeöverföringsytor. Med hjälp av 
rökgasrecirkulation till eldstaden kan man hålla nere denna temperatur. 

 

 

Figur 26 - Temperatur i sandbädden 4 meter över rosten under maxprovet 

 

En tydlig skillnad kan ses mellan temperaturgivare på aktuell nivå i bädden, se 
Figur 26. Då skillnaden är så pass stor torde den inte bero på givardifferenser 
utan på processmässiga skillnader, t ex. snedfördelning av lasten. Dessa 
temperaturer är även kraftigt beroende av bränslekvalitet- och mängd, samt 
primärluften som tillförs eldstaden via rosten. Tydliga tecken på detta kan ses i 
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Figur 26 strax efter 11:30 och 12:00. I första fallet hade operatören av misstag 
under en väldigt kort period matat in ett allt för lågt flöde på 
bränsleinmatningen. Då primärluften styrs mot bränsleinmatningen gjorde 
denna en dipp vid detta misstag. I andra fallet var det vid maximaltestet av 
sekundärfläkten då luften fördelades om från primärfläkten till sekundärfläkten. 
Temperatursänkningen som ses strax efter 9:30 är resultatet av ett antal 
processparametrar då man går ner något i last samt ändrar fördelningen mellan 
lufttillförseln. 

I övrigt hade operatörerna inga problem med att kontrollera temperaturen i 
pannan under provdriften. 

 

Tryck i eldstaden 

För att avlägsna rökgaserna som bildas vid förbränningen behöver pannan ett 
ständigt undertryck i eldstaden. Undertrycket styrs med hjälp av rökgasfläkten. 
Skulle trycket fela och bryta larmgränserna på -0,01 kPa och -2,0 kPa, stoppas 
bränsleinmatningen till pannan. 

 

Figur 27 - Lufttrycket i eldstaden under maxprovet 
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Det var inga problem att behålla undertrycket i eldstaden under alla testade 
driftpunkter som kan ses ovan i Figur 27. Lufttrycket kunde hållas på en relativt 
konstant nivå, dippen strax efter kl. 11:30 är resultatet av den felaktiga 
bränsleinmatningen som nämnts tidigare.  

 

Emissioner 

Pannan har en mängd emissionskrav ställda från myndigheter. Dessa får under 
normaldrift inte överskrida angivna utsläppsgränsvärden.  

 

Figur 28 - Emissoner av NOx, SO2, stoft och TOC under maxprovet 

 

För de olika driftpunkterna erhölls inga timmedelvärden över de ställda kraven. 
Däremot förekom en kortvarig topp för stoftemissioner över gränsvärdet på 25 
mg/Nm3, se Figur 28. Då man vid två tillfällen var uppe i maximal produktion ca, 
145 ton/h vid 09:30 och 12:00, se Figur 20, torde de något högre 
emissionsvärdena vid det senare tillfället bero på en mindre gynnsam 
luftfördelning då bränslemixen var den samma under provtiden. 
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4.3 Fuktalgoritm 

Implementering av beräkningsalgoritmen i operatörernas 
drifövervakningssystem pågår och hittills finns indikationer på en god 
korrelation med verkliga värden. 

 

 

Figur 29 - Resultat från test av fuktalgorimen, (nedre kurvan), samt manuell provtagning av 

aktuell fukthalt, (övre kurvan). 

 

Kommentar 

Testet av fuktalgoritmen visar på god följsamhet mot manuellt uppmätta värden, 
se Figur 29, den övre kurvan i figuren visar de manuella mätpunkterna medans 
den undre kurvan visar det kontinuerliga resultatet från algoritmen. Man har en 
liten förskjutning mellan graferna, men då man varit tvungen att approximera en 
del ingående parametrar enligt ett referensbränsle är detta ett väntat första 
resultat. Huvudsaken vid ett första resultet är att man erhåller det önskade 
beteendet relativt den verkliga fukthalten, för att sedan justera så att ett mera 
exakt reultat kan uppvisas.  
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4.4 Läckage i rökgaskanalen 

Halten O2 i rökgaserna mäts vid två punkter, en punkt är vid överhettarna och 
den andra efter elfiltret. Dessa punkter mäter O2-halten på samma sätt, så kallad 
in situ- metod med en zirkoniumoxidcell. Vid en helt tät rökgaskanal utan 
inläckage och funktionsenliga givare skall dessa punkter visa någorlunda lika 
värden på O2-halten.  

Vid driftprovet den 30 augusti 2009 kunde en viss skillnad mellan mätpunkterna 
urskiljas. 

 

Figur 30 - Halterna av O2 i rökgaskanalen vid överhettare och efter elfilter 

 

Från Figure 30 kan O2-halten för respektive punkt följas under driftprovet. 
Trenderna har samma karakteristik men med en liten ”off set”. Detta kan tyda på 
ett inläckage av luft någonstans mellan de två givarna. 

Det är av stor vikt att inte låta luftinläckaget bli för stort, då detta ändrar 
driftförutsättningarna för rökgasfläkten väsentligt. Rökgaser vid en temperatur 
på 160 °C kan antas ha en densitet på ca 0,73 kg/m3, detta är ett av kriterierna 
för dimensionering av rökgasfläkten. Skulle allt för mycket luft läcka in sänks 
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rökgastemperaturen och dess densitet ökar, detta medför en trögare gas som 
kräver mer effekt av rökgasfläkten.  

En annan aspekt vid läckage i rökgaskanalen är att rökgasfläkten suger 
läckageluft samt rökgaser från eldstaden. Då eldstaden måste ha ett visst 
undertryck måste rökgasfläkten göra en onödig kapacitetsökning vid inläckage 
av luft för att bibehålla detta undertrycket i eldstaden.  

Tabell 22 - Kapacitetsförlust pga. eventuellt läckage, resultatet är baserat på teoretiska 

rökgasflöden vid olika O2-halter 

Driftprov 100 % nominell last 2009-08-30 12:30 – 16:30 

Rökgasflöde, 3,29 % O2 177 822,3 Nm3/h 

Rökgasflöde, 2,67 % O2 171 306,7 Nm3/h 

Estimerat läckage pga. O2 diff. 6 515,5 Nm3/h 

Dim. kapacitet rökgasfläkt 229 680 Nm3/h 

Kapacitetsförlust pga. läckage 2,84 % 

 

Med utgångspunkt från bränsleanalysen under driftprovet för 100 % nominell 
last, har rökgasflöden beräknats för O2-halten för respektive mätpunkt, se Tabell 
22. Resultatet ger en kapacitetsförlust på rökgasfläkten nära 3 % pga. inläckage. 
Ingen hänsyn har tagits till hur axeleffekten påverkats pga. läckaget. 

Då rökgasfläkten är en av de begränsande enheterna är det av största vikt att 
den inte belastas i onödan, vilket försämrar pannas kapacitet. Min 
rekommendation är att man följer upp skillnaden hos dessa givare för att se om 
inläckage föreligger. 

4.5 Teoretisk analys av luft- och rökgassystem 

Denna analys fokuserar på att titta på det teoretiska luftbehovet och 
rökgasproduktion vid en varierande fukthalt på bränslet samt maximal 
ångproduktion vid olika fats fukthalter på bränslet. I alla undersökningar har 
parametrar från driftprovet för 100 % nominell last använts och att riktvärdet 
på O2-halten hålls på 2,5 %. Vid fukthalter på bränslet över 55 % har 
verkningsgraden korrigerats med hjälp av dokumentation handhållen av 
pannkonstruktör Foster Wheeler. Korrigeringsdata finns för fukthalter upp till 
65 %, se Appendix C. 
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Konstruktörens dimensionerade värden för luft- och rökgasflöden har i dessa 
analyser varit gränsen för de fukthalter man kan uppnå med bibehållen last på 
34 kg/s samt den maximala teoretiska ångproduktionen. Vid beräkning av luft- 
och rökgasflöden har O2-halten antagits till 2,5 %. 

Utifrån parametrar erhållna från driftprovet för 100 % nominell last och en 
standard elementarsammansättning och värmevärde på biobränslet enligt tabell 
5, har en del teoretiska analyser gjorts på följande: 

I. En bibehållen teoretisk nominell last på 34 kg/s med varierande fukthalt 
på bränslet. 

II. Maximal ångproduktion vid fyra olika fasta fukthalter på bränslet, 45-, 
50-, 55-, 60 %.  

Fall I: 

 

Figur 31 - Nödvändig luftmängd vid 100 % nominell produktion, O2-halten 2,5 % och varierande 

fukthalt 

 

Luftflöde med varierande fukthalt

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Fukthalt %

L
u

ft
fl

ö
d

e
 N

m
3
/s Luftflöde

Nm3/s

Max.

luftflöde

Nm3/s



                                                                                   

Resultat och analys 
 

 

 77 

 

Figur 32 - Producerad rökgasmängd vid 100 % nominell produktion, O2-halten 2,5 % och 

varierande fukthalt 

 

Kommentar 

Ur Figur 31 och Figur 32 ser man att rökgasflödet når konstruktören Foster 
Wheelers dimensionerade värde för rökgasflöde vid en fukthalt på ca 63 % samt 
att luftflödet når det dimensionerade värdet strax efter en fukthalt på 65 %. Då 
Foster Wheeler inte har korrigeringsdata för fukthalter över 65 % stannar 
analysen vid denna övre gräns. Detta medför att rökgasfläkten blir den teoretiskt 
begränsande enheten vid en konstant nominell ångproduktion på 34 kg/s och 
stigande fukthalt på bränslet. Den maximalt teoretiska fukthalten på bränslet vid 
denna produktion är 63 %. Detta under förutsättning att ingenting annat i 
processen blir begränsande. Det skall tilläggas att för denna analys är det inte 
tagits hänsyn till behovet av att recirkulera rökgaser för temperaturstyrning i 
eldstaden, ingen hänsyn är tagen till fläktarnas säkerhetsmarginal för 
produktionsvariationer samt att ingen hänsyn är tagen till fördelningen av luft 
mellan det primära och sekundära steget. Skulle detta implementeras skulle den 
teoretiskt möjliga fukthalten för bränslet att sjunka något vid den bibehållna 
ångproduktionen på 34 kg/s. 
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Fall II: 

 

Figur 33 - Maximalt teoretisk ångproduktion utan säkerhetsutrymme för variationer och vid 

olika fukthalter på bränslet 

 

 

Figur 34 - Maximalt teoretisk ångproduktion med säkerhetsutrymme för variationer och vid 

olika fukthalter på bränslet 
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Kommentar  

Ur Figur 33 och Figur 34 kan den maximalt teoretiska ångproduktionen för de 
olika fukthalterna skådas. I den första figuren utan hänsyn till en 
säkerhetsmarginal som tar hänsyn till produktionsvariationer och i den senare 
med denna säkerhetsmarginal på 10 %. Marginalen är då tagen på de 
dimensionerade värdena för luft- och rökgasflöden levereraden av 
konstruktören. Resultatet från figurerna visar tydligt på hur kapaciteten ökar vid 
minskad fukthalt på bränslet. Vid fukthalter över 55 % minskar kapaciteten 
drastiskt i jämförelse med de övriga stegen. Det finns alltså massor att tjäna på 
att inte försämra kvaliteten på bränslet vid den egna kortvariga lagringen. Dessa 
resultat är under förutsättning att ingenting annat än luft- och rökgasflöden i 
processen blir begränsande. Även för denna analys skall det tilläggas att ingen 
hänsyn tagits till behovet av recirkulation av rökgaser för temperaturstyrning i 
eldstaden, samt att ingen hänsyn är tagen till fördelningen av luft mellan det 
primära och sekundära steget. 

Begränsningen för fukthalterna 45, 50 och 55 % var luftsystemet, och 
begränsningen för fukthalten 60 % var rökgassystemet. Som nämns ovan antas 
det att ingen rökgasrecirkulation krävs för temperatur reglering i eldstaden. 
Resultatet från testet av pannans maximala kapacitet visade en bränslefukthalt 
på 45 %, medans det då var rökgassystemet som var den begränsande enheten. 
Detta har att göra med att man faktiskt hade ett behov av rökgasrecirkulation för 
att reglera temperaturen i eldstaden. 

 



                                                                                   

Diskussion 
 

 

 80 

5 Diskussion 

5.1 Verkningsgrad 

Verkningsgraden för det genomförda driftprovet till denna utvärdering uppgick 
till 92,07 %, vid 100 % nominell last. Att jämföras med resultatet från 
garantiprovet 2002, då verkningsgraden uppgick till 91,1 %.  

Värt att notera för de jämförda verkningsgraderna är att bränsleförhållandena är 
avsevärt skillda, vilket ger stora utslag på resultatet. Det effektiva värmevärdet 
och fukthalten var för detta driftprov 8,475 MJ/kg respektive 50,05 %, jämfört 
med föregående driftprov vars värmevärde var 7,39 MJ/kg och fukthalten 54,7 
%. 

Med utgångspunkt från dessa resultat kan man inte dra slutsatsen att pannan har 
förbättrats pga. den ökade verkningsgraden, då bränslekriterierna är så pass 
skilda.  

Med om man istället skulle använda sig av bränslekriteriet från prestandaprovet 
utfört 2002 i det aktuella prestandaprovet, erhåller man en teoretisk 
verkningsgrad motsvarande 91,0 %. Utifrån detta teoretiska resultat kan en 
slutsats dras om att pannans prestanda och verkningsgrad inte har försämrats 
mot prestandaprovet 2002. 

Tittar man på mängden oförbrännt i form av CO i de jämförda prestandaproven 
kan en markant förändring urskiljas. Föregående prestandaprov erhöll ett värde 
på 179,2 mg/MJ mot det aktuella på 0,6 mg/MJ. 

Denna stora skillnad är svår att förklara. En tanke som slog till mig var att det 
skulle kunna bero på att operatörerna under åren som passerat från då pannan 
var ny fått oerhört mycket mer erfarenhet av driften av pannan.  

Det skall tilläggas att vid verkningsgradsberäkningarna är ingen hänsyn tagen till 
de värmeförlusterna som uppkommer pga. bäddmaterialet som följer med vid 
utmatning av bottenaskan från eldstaden. Detta skulle då ha en liten negativ 
effekt på verkningsgraden. 
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5.2 Maximal kapacitet 

Den maximala kapaciteten för Munksunds CFB-panna med den aktuella 
bränslekvaliteten bestående av 2/3 sågverksbark och 1/3 RT-flis vars fukthalt är 
ca 45 % är ca 145 ton/h. Detta motsvarar ett ångflöde på 40,27 kg/s, att jämföras 
med ångflödet vid 100 % nominell last som har ett flöde på 34 kg/s.  

Den största begränsande enheten vid testet var bränslekvalitén, samt motorn till 
rökgasfläkt 310FL298. Vid denna kapacitet belastades rökgasfläkten mycket 
hårt, ca 90 % av sin kapacitet, därför bör inga trimningsförsök utföras på denna 
fläkt. 

Bäddmaterialet visade tendenser till att ansamlas i sandlåset vid maximal 
produktion. Hur kvaliteten på bäddmaterialet var under testet är inte utrett. Det 
kan hända att vid bättre kontroll och insyn hos bäddmaterialet så skulle detta 
problem kunna elimineras. 

Primär- och sekundärfläkt begränsades under testat av sina respektive 
frekvensbegränsningar på 50 Hz. Belastningen på motorerna vid dessa 
begränsningar uppgick till ca 65 % av kapaciteten. Det föreligger alltså utrymme 
för att trimma fläktarna och ställa upp deras frekvensbegränsningar. Man skall 
dock vara försiktig vid ökning av varvtalet då effekten ökar exponentiellt, samt 
att man måste säkerställa sig om att kylsystemen till dessa fläktar klara den 
aktuella ökningen. En intressant notering var här att sekundärfläkten inte körs 
enligt dimensionerade data på 1765 varv/min vilket motsvarar en frekvens på 
60 Hz för den aktuella motorn.  

Vid trimning av fläktar där luftflödena ökas finns det en mängd parametrar man 
måste ta hänsyn till, inte bara motorernas kylsystem. Då man idag har 
varierande kvalitéer på bränslet är man i behov av stora regleringsmöjligheter 
på luftfördelningen till pannan. Med dagens begränsningar på bland annat 
primärluftfläkten får man vid sämre bränslekvalitéer minska produktionen. 
Detta då bränslet inte kan erhålla erforderlig torkning vid maximal körning av 
primärfläkten. Vid trimning av luftfläktar skulle man öka pannans robusthet mot 
en sämre bränslekvalitet. Vilket i sin tur leder till minskade 
produktionsbegränsningar.  
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Om man i framtiden tänker investera i att öka pannans kapacitet ytterligare, 
finns det en hel del parametrar att ta hänsyn till. Nedan följer en rad allmänna 
kapitalkrävande parametrar som man måste ta hänsyn till vid just en sådan 
investering, erhållna vid e-post korrespondens med Markus Slotte på Foster 
Wheeler. (Slotte, M. 2009. Foster Wheeler Energi): 

 Eldstadshastigheter 
 

o Eldstadshastigheten och hastigheten i avskliljarinlopp och utlopp 
är viktiga för att inte få erosionsproblem och för att hålla 
förbränningen i eldstaden. Speciellt om bränslet innehåller mycket 
finfraktion är risken att slutförbrännigen sker i avskiljare. 
 

o Kan påverkas genom att t.ex välja att förbränna torrare bränslen 
än de som pannan ursprungligen är dimensionerad för. Notera då 
att förbränningstemperaturen blir högre, se nästa punkt. 

 
o Kan även påverkas genom applicering av nya kylytor i eldstaden, 

eller utökad Intrex kapacitet, varvid förbränningstemperaturen 
sänks och därmed hastigheterna något, men då måste även övriga 
aspekter ses över såsom temperatur och uppehållstid med 
avseende på emissioner. Kyler man för mycket i eldstaden med 
hjälp av kokytor, finns risk att överhettningen ej blir tillräcklig 
varvid man eventuellt måste utöka även överhettarna. 

 
 Rökgashastigheter vid konvektiva värmeytor (överhettare, 

luftförvärmare, ekonomiser) 
 

o Vid förbränning av torrare bränsle i samband med 
kapacitetsökning är detta normalt inget hinder, men det bör 
kontrolleras, och är det så att det torrare bränslet har en sämre 
kvalitet ökar således beläggningsbilden varvid man eventuellt bör 
se över behovet att glesa ut värmeytorna. 
 

 Eldstads-/avskiljartemperatuer 
 

o Detta är mycket viktigt eftersom för höga temperaturer lätt kan 
föranleda sintringar både i eldstad och avskiljare. Temperaturen 
stiger vid högre laster samt naturligtvis vid torrare bränslen. 
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 Temperaturer i överhettare 
 

o Utökad kapacitet utan övriga åtgärder leder till högre 
ångtemperaturer i överhettare. Korrosion och beläggningsbildning 
korrelerar starkt med ångtemperaturen samt rökgastemperaturen. 
Härutöver måste man även beakta värmeytornas och 
förbindelseångrörens (samt armaturers) maximala 
konstruktionstemperaturer. 
 

o Utökad kylning i eldstad/intrex motarbetar denna 
temperaturökning. Ibland kan man även överväga att minska 
värmeytorna, men då måste man beakta att värmen förskjuts 
bakåt i pannan, med ökad risk för kokning i ekonomiser t.ex samt 
även sämre anläggningsverkningsgrad. 

  
Övriga faktorer som måste ses över är: 

 Materialhanteringskapaciteter 
 

o Oftast är kapaciteten inget problem, men ofta kan man ha problem 
med snedfördelning av bränsleinmatning till pannan vilket medför 
stråkbildningar och höga O2-halter samt emissioner, beläggningar 
och korrosion. Ökar man då kapaciteten ytterligare är det risk för 
att problemen accelererar. 

 
 

 Luftfläktkapaciteter 
 

o Varvtalet kan oftast skruvas upp med tanke på frekvensomriktare. 
Men man måste även kontrollera motorstorlek och att impellern 
klarar det högre varvtalet. Om inte så måste dessa bytas ut. Notera 
att man vid den högre lasten fortfarande måste ha en viss 
reglerbarhet kvar för att klara förbränningsprocessvariationer. 
Primärluftfläkten bör följa sin reglerkurva ganska snällt, men 
sekundärluftfläkten måste även klara en förskjutning mellan övre 
och lägre sekundärluftregister för att kunna hantera förändringar i 
bränslets fraktionstorlek. (Mycket finfraktion ger mera bränsle till 
övre registret och vise versa). Luftfördelnigen påverkar 
tryckuppfodringsbehovet. Rosten är dimensionerad för en 
maximal lufthastighet. Överskrids denna kommer 
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sekundärluftfläkten att ta vid för att förse pannan med tillräcklig 
mängd förbränningsluft. Härvidlag måste återigen 
sekundärluftfläktens kapacitet ses över och även luftportarnas 
geometri (för att undvika excessiva hastigheter). 

 
 Rökgasfläktkapacitet 

 
o Måste naturligtvis även den kontrolleras för att klara av att 

balansera trycket i pannan till ett måttligt undertryck. 

 
 Matarvatten och ångsystem  

 
o Måste klara den högre kapaciteten. Det viktigaste är naturligtvis 

att säkerhetsventilerna har tillräcklig avblåsningskapacitet. 

 

Med allt detta i åtanke är förslaget att man i ett första skede ställer om 
frekvensbegränsningen för sekundärfläkten till 60 Hz, som då gör att varvtalet 
skulle motsvara det dimensionerade. I ett senare skede om man fortfarande ser 
behov för ytterligare luftkapacitet kan man öka frekvensbegränsningen på 
primärfläkten till 55 Hz. Detta gör att de synkrona varvtalen för respektive fläkt 
ökar från 1500 varv/min till 1800 varv/min respektive 1650 varv/min. Detta 
skulle då ge ett ökat spann på hur luften kan fördelas och underlättar vid drift 
med fuktigare bränslen. Sedan måste en uppföljning göras där man utvärderar 
om man uppnått de önskade resultatet och att driftsäkerheten inte försämrats. 
Skulle detta medföra goda resultat kan det finnas ytterligare utrymme och skäl 
för att ytterligare öka frekvensbegränsningen. 

Inga begränsande emissionskrav kunde urskiljas under den hårda belastningen 
av pannan. Ett stort utrymme uppåt till gränsvärden förelåg för respektive 
emissionskrav. 

Vid stora lastökningar har man snabba och kraftiga temperaturstigningar i 
överhettarna, för att snabbt kunna uppnå erforderlig kylning av överhettarna 
kan man öka ånguttag genom t ex. direktreducering till ångnätet, man tvingar 
manuellt ventiler till ångnätet, eller via friblåsning. Detta är en metod som kräver 
att operatören måste vara låsta vid skärmen för att se till att allting går rätt till, 
samt att de ger stora energiförluster vid friblåsning. En annan parameter som 
inverkar på detta är rena värmeöverföringsytor före överhettarna. Man bör då 
sätta upp klara direktiv för hur lastökningar skall utföras både till storlek och 
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tidsintervall, samt direktiv att pannans värmeöverföringsytor vid de årliga 
underhållsstoppen skall rengöras noga. Genom detta hoppas jag att 
driftsäkerheten kan ökas och man slipper oönskade produktionsbortfall pga. för 
höga överhettartemperaturer. 

CFB-pannans maximala kapacitet är helt beroende av kvaliteten på bränslet, och 
den är enskilt den viktigaste parametern för hur pannan kan opereras. Hurvida 
kapaciteten på pannan kan ökas är direkt beroende av bränslekvalitet vid 
aktuellt tillfälle. Man bör i framtiden se över sorteringsmöjligheter för bränslen 
av olika kvalitéer vid bränslelagret. Traktorföraren skulle då ha större möjlighet 
till att alltid lasta in bränsle av en jämn kvalité.  Detta ställer i sin tur krav på 
utrymme, något man inte har allt för mycket av vid bruket i Munksund.  

Som nämts tidigare i rapporten har SLU tagit fram riktlinjer för hur hanteringen 
och kortvarig lagring av bränsle kan göras med minimala försämringar av 
bränslekvaliteten. Det finns några punker från den listan jag vill belysa: 

 lagra trädbränslen i avlånga stackar med bredd motsvarande dubbla 
stackhöjder (ca 90 graders rasvinkel) 

 undvik gropar och upphöjningar utmed stackens sidor 
 bygg ut stacken längs huvudriktningen 
 lagra olika bränslesortiment i skilda stackar 

Vid en kort okulär besiktning av hanteringen av den kortvariga bränslelagringen 
vid Munksund, verkar man inte följa dessa riktlinjer, se Figur 35. Från bilden kan 
det tydligt ses en blandning av olika bränslen på de olika nyanserna i 
bränslehögen, att den inte är uppbyggd som en avlång stack utan gropar och 
ojämnheter samt att den saknar en rasvinkel på 90 grader. Men då utrymmet är 
begränsat är det förståeligt att alla dessa riktlinjer inte kan följas. 
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Figur 35 - Bränslelager vid SCA Packaging Munksund AB 

 

Rekommendationen är att man startar en projektgrupp som försöker 
implementera SLU:s riktlinjer. Resultatet från detta skall sedan falla ut i att man 
minimerar försämringar av bränslekvaliteten vid den kortvariga lagringen samt 
att bränslekvaliteten till pannan kan hållas på en jämn nivå. 
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6 Slutsats 
Utförandet av prestandaprovet för en 100 % nominell belastning gav resultatet 
att pannan opererade med en verkningsgrad på 92,07 %. Då bränslekvaliteten 
för detta test skilt sig något från garantibränslet kan ingen slutsats dras om att 
pannans verkningsgrad har förbättrats. Genom att studera de enskilda 
förlustposterna för verkningsgradsberäkningen kan man dra slutsatsen om att 
den totala verkningsgraden för pannan inte försämrats sedan starten. 

Pannans maximala kapacitet är 146 ton/h, vid ett bränsle med fukthalten 45 % 
och värmevärde 9,5 MJ/kg. Begränsande enheter vid denna kapacitet förutom 
kvaliteten på bränslet är, motorn till rökgasfläkten som erhåller en väldigt hög 
belastning samt att sandåterföringssystemet får problem med att förse eldstaden 
med erforderlig mängs sand.  

Fuktalgoritmen visar goda korrelationsegenskaper mot manuellt uppmätta 
värden. Mera arbete krävs för att justera ingående approximerade parametrar, 
för att ytterligare förbättra resultatet. 

Från den teoretiska analysen av pannans kapacitet med olika fukthalter på 
bränslet, ses det hur viktigt det är att inte försämra kvaliteten på bränslet vid 
kortvarig lagring. I stället för att öka pannans kapacitet genom rekonstruktion, 
kan man med enklare insatser ge pannan möjlighet att operera med högre last 
pga. minskade försämringar av bränslekvaliteten. 
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