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SAMMANFATTNING 
 
Aska från mindre biobränsleeldade rostpannor har ofta ett högt innehåll av oförbränt organiskt 
material. Det försvårar återföring av askan till skogsmark. Återföring förutsätter att askan kan 
härdas till en fast produkt, men härdningen blir ofullständig om askans innehåll av oförbränt 
material är för stort. I detta arbete har därför två rostpannor studerats med målet att identifiera 
åtgärder för att minska halten oförbränt organiskt kol i askan. Dessa var panna 1 på 
fjärrvärmecentralen Notnäs i Torsby och panna 1 på Sannaverket i Kristinehamn.  
 
Askanalyser visade att askan från panna 1 på Notnäs i dagsläget är av god kvalitet men att 
panna 1 på Sannaverket är i behov av åtgärder för att sänka halten oförbränt. Den bark och 
torrflis som förbränns på Notnäs kan dock komma att ersättas med rått sågspån och då krävs 
åtgärder för att askans kvalitet inte ska försämras. De åtgärder som identifierats sammanställs 
i tabellen nedan tillsammans med den förväntade inverkan på halten oförbränt samt 
uppskattad kostnad. 
 

 
 
De åtgärder som föreslagits i rapporten skulle minska halten oförbränt i askan från panna 1 på 
Sannaverket till mycket låga nivåer om de implementeras. Om ingen askåterföring kommer 
till stånd kan åtgärderna utnyttjas för att förbränna fuktigare bränsle. Det medför ekonomiska 
besparingar i bränsleekonomin eftersom inköpspriset bland annat beror på fukthalten.  
 
Åtgärderna är i första hand presenterade med de studerade pannorna i åtanke, men flertalet 
kan genomföras även i andra typer av rostpannor. 
 

Åtgärd Inverkan på halten 
oförbränt 

Uppskattad kostnad 

Murning av ett mellanvalv i eldstaden Mycket stor 150 000 - 200 000 kr 

Derivatabaserad reglering av återförd 
rökgas 

Måttlig 10 000 - 15 000 kr 

Förvärmning av primärluft Mycket stor 1 000 000 - 2 000 000 kr 

Ombytt riktning på rostens 
matningssekvens 

Liten 0 kr 

Övervakning av eldstaden med 
videokamera 

Måttlig 45 000 kr 

Automatiserad bäddstyrning med 
gammavakter 

Stor 75 000 - 100 000 kr 

Sålla bort och riva stora bränslebitar Måttlig 10 000 - 15 000 kr 



ABSTRACT 
 
Ash that is produced from combustion of bio-fuel in small grate furnaces often contains high 
levels of unburnt organic material. This complicates returning the ash to the forest. In order to 
return the ash, it must be hardened into a solid product, but the hardening process will not be 
effective if large amounts of unburnt material are present in the ash. In this work, two 
Swedish grate furnaces have been studied with the purpose of identifying measures to 
decrease levels of unburnt material in the ash. These were Furnace 1 at the district heating 
plant Notnäs in Torsby and Furnace 1 at Sannaverket in Kristinehamn.  
 
Results from analysis of the ash have shown that the ash from Furnace 1 at Notnäs at present 
is of high quality, while measures need to be taken in Furnace 1 at Sannaverket. However, the 
bark and woodchips that are used as fuel at Notnäs could be replaced by raw sawdust. 
Measures would then be required to prevent seriously lowering the quality of the ash. The 
identified measures are shown in the table below as well as the expected effect on the level of 
unburnt material and the estimated cost. 
 

 
 
The measures presented would, if implemented, reduce the content of unburnt material in the 
ash from Furnace 1 at Sannaverket to a very low level. If the ash is not to be returned to the 
forest, the suggested measures can be used for the combustion of fuel with higher moisture 
content. This would result in savings since the fuel price partly depends on the moisture 
content.  
 
The measures are presented with the studied furnaces in mind, but the majority of them are 
also viable in other types of grate furnaces.  
 
 

Measure Effect on the level of 
unburnt material 

Estimated cost 

Construction of a brick vault in the 
furnace 

Very large 150 000 - 200 000 kr 

Implementing a differentiate function 
in the regulation of returned flue gas 

Moderate 10 000 - 15 000 kr 

Pre-heating of primary air Very large 1 000 000 - 2 000 000 kr 

Changing direction of the feeding 
sequences of the grate 

Small 0 kr 

Installation of a video camera in the 
furnace 

Moderate 45 000 kr 

Automation of the control of the fuel 
bed by using gamma densitometers 

Large 75 000 - 100 000 kr 

Sifting out and milling large pieces of 
fuel 

Moderate 10 000 - 15 000 kr 
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1     INLEDNING 

1.1   Bakgrund 
Den ökande medvetenheten om de fossila bränslenas effekt på jordens klimat, har medfört ett 
tilltagande intresse för biobränslen. De ekonomiska incitamenten för biobränslen ökar och 
därför tilltar flödet av bränsle ut från de svenska skogarna. I första hand utgörs bränslet av 
avverkningsrester från skogsbruket. Vid uttaget av avverkningsresterna bortförs mineraler och 
näringsämnen från skogsmarken. Biomassan innehåller dessutom ämnen med kalkverkan, det 
vill säga sådana som kan förbruka syror. På vissa marker kan uttaget av biobränsle därför 
innebära en betydande förlust av mineraler och näringsämnen samt en reducerad förmåga att 
motstå försurning. 
 
Efter förbränning av bränslet finns huvuddelen av mineralerna, näringen och de kalkverkande 
ämnena kvar i askan. Kväveinnehållet avgår dock med rökgaserna. Genom att återföra askan 
kan man motverka den utarmning och försurning av marken som annars kan uppstå och på så 
sätt tas ett steg mot ett mer uthålligt skogsbruk. 
 
Obehandlad aska från biobränslen har högt pH-värde och är reaktiv. För att kunna spridas på 
skogsmark med långsiktig effekt och utan skador på vegetation och markfauna måste den 
härdas. Härdning kan åstadkommas med flera olika tekniker som alla syftar till att askan ska 
lösas upp långsamt efter spridningen. För att askan skall härda bra och lösas upp långsamt 
krävs att den är väl utbränd, det vill säga har en låg halt oförbränt organiskt kol. 
 
RecAsh är ett EU-Life projekt som fokuserar på att studera och förbättra förutsättningarna för 
återföring av aska från förbränning av skogsbränslen. Fortum Värme deltar i projektet och har 
uppmärksammat att mindre biobränsleeldade anläggningar ofta har för höga halter organiskt 
material i askan för att den ska kunna härdas och återföras. I detta examensarbete har därför, 
på uppdrag av Fortum Värme, möjligheterna att förbättra askans kvalitet från små 
biobränsleeldade anläggningar undersökts. Två rostpannor har utgjort underlaget för studien 
och förslag på åtgärder har tagits fram. Pannorna ägs av Fortum Värme och är belägna i 
Värmland, den ena på Sannaverket i Kristinehamn och den andra på fjärrvärmecentralen 
Notnäs i Torsby.  
 

1.2   Mål 
Målet med examensarbetet har varit att identifiera åtgärder för att minska halten oförbränt 
organiskt kol i askan från panna 1 på Sannaverket i Kristinehamn samt från panna 1 på 
Notnäs fjärrvärmecentral i Torsby. En högre utbränningsgrad önskas i syfte att möjliggöra 
härdning av askan och säkerställa en långsam upplösning så att den därmed kan återföras till 
skogsmarken. 
 

1.3   Metod och avgränsningar 
Arbetet är grundat på en jämförelse mellan de två rostpannor som ingår i studien. Pannorna 
uppfördes samma år och av samma tillverkare och är därför i hög grad lika till utförandet. 
Under åren har dock vissa modifieringar gjorts och pannorna körs inte under identiska 
förhållanden. De skillnader som därmed finns har studerats och utvärderats med fokus på att 
utreda deras inverkan på utbränningen av askan. Utifrån detta har sådana olikheter som 
bedömts ha en positiv inverkan på askans kvalitet i en av pannorna, kunnat föreslås som 
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möjliga åtgärder i den andra pannan. Idéer på åtgärder som inte bottnar i skillnader pannorna 
emellan, men som ändå uppstått under arbetets gång, har också utvärderats. 
 
En litteraturstudie har utförts för att inhämta detaljkunskap i ämnet. Studiet av anläggningarna 
har sedan gjorts framförallt genom att de besökts och studerats i drift under en vecka vardera. 
 
Arbetet har begränsats till hur de tekniska aspekterna i bränslehantering och förbränning 
påverkar halten oförbränt i askan från de två studerade pannorna. Hur askan behandlas i 
efterkommande steg då den transporterats bort från anläggningarna har inte inrymts i denna 
studie. Huruvida återföring till skogsmark är det mest ekonomiska eller miljöriktigaste sättet 
att använda biobränsleaska på är en bedömningsfråga som också ligger utanför ramarna för 
detta arbete. 
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2     ASKA OCH ASKÅTERFÖRING 

2.1   Vad är aska? 
Aska är i ordets striktaste betydelse den obrännbara fasta rest som återstår då ett bränsle 
förbränts. Den obrännbara delen, askhalten, varierar mellan olika bränslen. För skogsbränslen 
ligger medelvärdet kring 1-2 % av bränslets torrsubstans, men halten är ofta lägre i stamveden 
och högre i grenar, blad och barr.[7] Om inte bränslet förbränns fullständigt kommer organiskt 
kol att finnas inbakat i askan. I denna rapport har ordet "aska" använts i en vidare mening så 
att innehållet av det organiska kolet innefattats. 
 
Aska från skogsbränslen innehåller alla de mineraler och näringsämnen som trädet tagit upp. 
Kväve återfinns däremot inte i några nämnvärda mängder på grund av att det avgår vid 
förbränningen. Generellt sett består askan av 10-30 % kalcium. Kalium och magnesium utgör 
några procent vardera och fosforhalten brukar vara cirka en procent av totalinnehållet. Träden 
tar också upp tungmetaller och radioaktiva ämnen och dessa återfinns därför i askan. 
 

2.2   Hur mycket aska finns det? 
Den årliga produktionen av askor i Sverige uppskattas till cirka en miljon ton. Vissa askor är 
dock befuktade och torrvikten är därför något lägre. Närmare hälften av den producerade 
askan kommer från förbränning av avfall. I den miljon ton som årligen produceras ingår 
också: 
 

o 200 000 - 300 000 ton från energibranschen 
o cirka 270 000 ton från massa- och pappersindustrin 
o cirka 100 000 ton från träindustrin 
 

Stora delar av askmängden från energibranschen är blandaskor, det vill säga skogsbränsle har 
förbränts tillsammans med till exempel torv eller kol. Aska som ska spridas på skogsmark ska 
huvudsakligen komma från skogsbränsle, eftersom grundtanken är att sluta kretsloppet och 
göra skogsbruket och energiproduktionen uthålliga. Mängden oblandad skogsbränsleaska från 
energibranschen är cirka 80 000 ton. Från massa- och pappersindustrin uppskattas mängden 
vara åtminstone 100 000 ton. Askan från träindustrin är uteslutande skogsbränsleaska. Den 
totala mängden oblandad skogsbränsleaska som produceras i Sverige är således cirka 280 000 
ton per år, vilken kan återföras förutsatt att förbränning och hantering är god.[4]  
 

2.3   Varför askåterföring? 
Vid uttaget av skogsbränsle förs kalcium, kalium och magnesium bort. Dessa ämnen har 
kalkverkan, det vill säga de har förmågan att förbruka syror. Det frigörs kalkverkande ämnen 
från marken via vittringsprocesser och från nedbrytningen av trädrester men detta tillskott kan 
inte alltid kompensera för de mängder av kalkverkande ämnen som bortförs. På sikt blir 
därför risken stor att marken får en sämre förmåga att motstå försurning.  
 
Aska från förbränning av skogsbränslen innehåller som tidigare nämnts dessa kalkverkande 
ämnen. Om askan återförs kompenseras därför marken för den förlust i kalkverkan som 

                                                 
[7] Emilsson S, 2004 
[4] Bjurström H, 2003 
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uppstått vid uttaget av bränsle. Askans innehåll av mineraler och näring är också viktigt 
eftersom skogsmarken på sikt blir näringsfattigare om inte askan återförs.  
 
Stora delar av askan från skogsbränslen läggs i dag på deponi. År 2005 återfördes cirka 11 
000 ton av de svenska skogsbränsleaskorna till skogen.[22] 
 

2.4   Stabilisering av aska 
Obehandlad skogsbränsleaska har högt pH-värde och är reaktiv.[14] För att askan ska kunna 
spridas på skogsmark utan att utgöra en påfrestning för ekosystemet så måste den behandlas. 
Det sker genom att askan härdas, vilket det finns olika tekniker för. Samtliga 
härdningstekniker bygger dock på att askan befuktas med vatten så att kemisk härdning sker. 
Målet är att skapa en slutprodukt som löses upp mycket långsamt och därmed inte orsakar 
skador på flora och fauna. Det är också lättare att sprida härdad aska på skogsmark än att 
sprida den i obehandlad form.[7] 
 
För att askan ska härda bra är det viktigt att inte halten oförbränt organiskt kol är för hög. 
Halten oförbränt bör vara kring 2-3 % och om den går upp mot 10 % blir ofta härdningen 
ofullständig och slutprodukten kan inte spridas i skogen. [7] 
 

2.5   Lagstiftning och ekonomiska incitament 
Det är sedan årsskiftet 2004/2005 förbjudet att deponera organiskt avfall. Aska är dock 
undantaget förbudet i de fall då den innehåller mindre än 18 viktprocent oförbränt organiskt 
material.[9] Den aska som deponeras räknas som avfall och omfattas av avfallsskatten som 
infördes år 2000. Den är i dagsläget 370 kr/ton. Utöver avfallsskatten tillkommer även de 
kommunala hanteringsavgifterna som ofta är i nivå med eller högre än skatten. Det totala 
deponipriset för aska är därför oftast cirka 700-800 kr/ton.[5] Avfallsskatten utgör således ett 
ekonomiskt incitament som styr bort från deponering av aska. 
 
Askåterföring i samband med uttag av skogsbränsle har sedan 1998 rekommenderats av 
Skogsstyrelsen. Det finns dock ingen lagstiftning som kräver att askan återförs till skogen.  
 
Värmeverk och förbränningsanläggningar omfattas av miljöbalken och är därför tillstånds- 
och anmälningspliktiga. I tillstånds- och anmälningsförfarandet har den ansvariga 
myndigheten möjlighet att påverka hanteringen av askan. I flera fall har det skrivits in i 
tillståndet för en anläggning att askan ska återföras till skogen.[7]  
 
 

                                                 
[22] Emilsson, Stig 
[14] Steenari M, 1997 
[7] Emilsson S, 2004 
[9] Naturvårdsverket, 2004 
[5] Bohlin F 
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3     FÖRBRÄNNING AV BIOBRÄNSLE 
 
Storskalig förbränning av biobränsle sker i pannor med eldstad. I eldstaden brinner bränslet då 
det utsätts för hög temperatur och god tillgång på syre. Syftet med förbränningen är att 
generera största möjliga värmemängd. Värmet som utvecklas under förbränningen tas sedan 
upp i panntuber med varmvatten eller ånga. Värmet används i exempelvis olika 
industriprocesser eller som fjärrvärme. 
 
För förbränning av biobränsle i stor skala utnyttjas i huvudsak rostpannor och 
fluidbäddpannor.[3] Rostpannor dominerar i små och medelstora förbränningsanläggningar, 
under 20 MW, och fluidbäddpannor i de större anläggningarna. 
 

3.1   Fluidbäddpannor 
Fluidbäddpannor (figur 1) utmärker sig genom att bränslebädden befinner sig i ett fluidlikt 
tillstånd. Tekniken bygger på att förbränningsluften tillförs under bränslebädden med så stort 
flöde att bädden fluidiserar, vilket innebär att den uppför sig ungefär som en kokande vätska. 
Bädden blir mycket turbulent och kontakten mellan bränsle och syre är därför god.  
 
Askhalten i biobränsle är låg och bränslet krymper därför så mycket att det är svårt att 
upprätthålla en svävande bädd med bara aska och bränsle. För att uppnå en stabil bädd tillförs 
därför ytterligare bäddmaterial, till exempel sand. Bädden i en fluidbäddpanna kan bestå av 
95-98 % sand och 2-5 % bränsle. I sanden finns mycket värme att tillgå för det inkommande 
bränslet som värms upp och antänds. Temperaturen i bädden är jämn och bör vara 800-900 ºC 
för att uppnå fullständig förbränning (över 800 ºC) och för att undvika problem med att 
bädden sintrar ihop (under 900 ºC). 
 
Åtskillnad görs mellan pannor med bubblande fluidiserade bäddar och cirkulerande 
fluidiserade bäddar. I en bubblande bädd är luftflödet anpassat så att sanden stannar kvar i 
bädden. Vid cirkulerande bäddar är däremot luftflödet så stort att det drar med sig sanden ut 
ur förbränningsrummet. Sanden avskiljs sedan i en cyklon och återförs till bädden. 
 
En fördel med fluidbäddpannor är att de har en god förbränning tack vare den effektiva 
omblandningen av bränsle och syre.[10] En nackdel är att det ställs stora krav på bränslet som 
bör ha en enhetlig styckestorlek som inte är större än någon decimeter.[15] Fluidbäddpannor 
byggs mestadels för effekter på 20 MW och uppåt, och eldar bränslen med en fukthalt mellan 
35 och 55 %.[3] 

 
Bottenaskan från fluidbäddpannor bör inte spridas på skogsmark på grund av att den till 
största delen består av bäddmaterial. Flygaskan är oftast väl utbränd och har goda 
förutsättningar för att återföras till skogen.[7] 
 

                                                 
[3] Bjurström H, 2004 
[10] Naturvårdsverket, 2005 
[15] Svenska Bioenergiföreningen, 2004 
[7] Emilsson S, 2004 
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Figur 1. Schematisk bild över en fluidbäddpanna. Bädden befinner sig till 
vänster ovanför luftinblåsningen. På vägen ut ur pannan passerar 
förbränningsgaserna panntuber som tar upp värmet från förbränningen.[3] 

 

3.2   Rostpannor 
Rostpannan är den vanligaste typen av panna vid förbränning av biobränslen, bland annat på 
grund av att den är enkel och billig. Den används framförallt i små och medelstora värmeverk 
med en effekt på 5-20 MW, men det finns också rostpannor i storleken 100 MW.[3] Tekniken 
bygger på att bränslet ligger på en rost genom vilken luft blåses in i eldstaden. En rost består 
oftast av järnstavar och luften strömmar upp mellan stavarna eller genom hål i dessa. Det 
finns flera olika varianter på rostpannor, men när bränslet har ett fuktinnehåll på 50 % och 
däröver så används oftast en snedrost (figur 2).[1] Snedrosten möjliggör en automatiserad 
eldningsprocess. Bränslet matas in och glider ned längs den lutande rosten allteftersom det 
                                                 
[3] Bjurström H, 2004 
[1] Alvarez H, 2003 
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brinner. Askan faller av rosten vid dess slut och transporteras bort med hjälp av exempelvis en 
skruv- eller skrapanordning. 
 

 
Figur 2. Principskiss över en rostpanna. 1-3 markerar torknings-, avgasnings- respektive 
slutförbränningszonen. 4 visar sekundärförbränningszonen och 5 en vanlig placering av de 
panntuber som tar upp värmet från förbränningen.[2]  

 
För att bränslets ska kunna transporteras över rosten i önskad fart så kan en rörlig rost 
användas. En sådan består av stavar som kan röra sig fram och tillbaka. 
 
Den förbränningsluft som tillförs genom rosten kallas för primärluft. För att säkerställa en god 
slutförbränning behövs det i praktiken ett syreöverskott i pannan. Om syrekoncentrationen är 
hög ovanför den mycket varma förbränningszonen bildas dock oönskade kväveoxider. För att 
slutförbränna de brännbara gaserna utan att generera stora mängder kväveoxider tillsätts ofta 
delar av förbränningsluften i senare delar av pannan, där temperaturen är lägre. Denna luft 
kallas för överluft och kan tillföras i ett eller flera steg och benämns då sekundär-, tertiär- och 
kvartärluft.  
 

                                                 
[2] Berg M, 2003 
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Rostpannor kan, beroende på rostens konstruktion, förbränna bränslestycken som är några 
centimeter till flera decimeter stora. Temperaturen ovanför förbränningen på rosten är ofta 
kring 1100 ºC. 
 

3.3   Grundläggande om bränslebädden i en rostpanna 
Trots omfattande studier är detaljerna kring förbränningsförloppet i en bränslebädd 
fortfarande inte helt klarlagda.[11] Mycket tyder dock på att strålning från gas och murverk 
torkar bäddens ytskikt, som efterhand avgasas och antänds. Antändningsfronten tränger sedan 
allt djupare ned i bädden. På en rörlig rost blir resultatet av detta att torkzonen, 
avgasningszonen och slutförbränningszonen överlappar varandra på det sätt som figur 3 visar. 
 

 
Figur 3. Primärluft blåses genom rosten till bränslebädden där torkning, avgasning och 
slutförbränning sker. 

 

3.3.1  Strålning mot bädden 
Den huvudsakliga drivkraften för torkning och avgasning av bränslet är den värmeenergi som 
når bädden via strålning från den förhållandevis mycket varma omgivningen. Hela 80 % av 
effektöverföringen sker via strålning från gas och murverk.[15] Den överförda effekten mellan 
murverk och bädd, P, kan något förenklat uttryckas med följande samband: 
 

)( 44
bäddmurv TTP −⋅= ε  

 
Som sambandet visar så är den överförda värmeeffekten till viss del beroende av det strålande 
materialets emissivitet, ε , men framförallt kraftigt beroende av temperaturdifferensen mellan 
bädden och till exempel det varma murverket. Temperaturerna i uttrycket multipliceras med 
sig själva fyra gånger innan differensen tas och små temperaturförändringar hos omgivande 
ytor medför därför väldigt stora förändringar i den värmemängd som transmitteras till bädden.  
                                                 
[11] Ramström E, 2005 
[15] Wrangensten L, 2001 
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3.3.2  Lufttillförsel 
Primärluften som strömmar upp genom bädden har en begränsad förmåga att torka bränslet. 
Det beror på att luften snabbt blir mättad och därför inte kan bära med sig några ansenliga 
mängder vatten. Fuktinnehållet i luft vid mättnad är dock starkt temperaturberoende och i 
vissa pannor förvärms därför primärluften.  
 
Trots förvärmning har primärluften i torkzonen en relativt låg torkeffekt, men den fyller ändå 
en mycket viktig funktion. Värmestrålningen mot bäddens ytskikt tränger inte särskilt djupt 
ner i bädden men den varma luften som tillförs underifrån hjälper till att transportera fukten 
från bäddens undre delar upp till ytan. Torkluften kompletterar dessutom strålningen genom 
att ventilera bort den fukt som drivits av.[8] Om mängden tillförd torkluft blir för stor kommer 
den dock att kyla ovanliggande gasmassa och murverk och på så sätt minska strålningen mot 
bädden.  
 
Efter att bränslet torkats och avgasats återstår endast cirka 20 % av den brännbara 
torrsubstansen.[6] Slutförbränningen av bränslet kräver därför bara en liten del av pannans 
totala lufttillförsel. Onödigt stora mängder förbränningsluft leder till bildning av kväveoxider. 
På grund av primärluftens kylande och kväveoxidbildande effekter bör en stor andel av den 
totala luften tillsättas som överluft och andelen primärluft hållas låg. 
 

3.4   Ofullständig förbränning av bränslet i en rostpanna 
Både vid stationär drift och vid transienta förlopp kan ogynnsamma förbränningsbetingelser 
medföra att slutförbränningen hamnar för långt ned på rosten, vilket kallas för "lång eld". 
Bränslet hinner inte brinna ut innan det lämnar rosten och oförbrända rester blir kvar i askan. 
Figur 4 visar hur bränslebädden kan se ut vid lång eld och kan jämföras med bädden i figur 3 
som uppvisar ett önskvärt utseende. 
 

 
Figur 4. Bränslebädd med ofullständig förbränning. 

                                                 
[8] Lundborg R, 2000 
[6] Edholm A, 1999 
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För att fullständig förbränning ska ske måste bränslets brännbara beståndsdelar få en 
tillräcklig lufttillförsel och utsättas för hög temperatur. Ofullständig förbränning behöver inte 
betyda att förbränningen totalt sett sker med luftunderskott eller vid för låg temperatur, utan 
beror oftast på att lokala luftunderskott eller temperaturminima uppstår på grund av 
exempelvis en olämplig utformning av lufttillförseln. Några av de många anledningarna till 
att ofullständig förbränning uppstår presenteras övergripande nedan. 
 

3.4.1  Oaktsam minimering av kväveoxidutsläpp 
För förståelse av kommande diskussioner kring ofullständig förbränning är det viktigt med 
kännedom om problematiken kring bildandet av kväveoxider.  
 
Vid förbränning bildas olika typer av kväveoxider som brukar inbegripas i begreppet "NOx". 
Dessa bidrar till bland annat övergödning, försurning och marknära ozon. För alla 
förbränningsanläggningar med en nyttigjord effekt på minst 25 GWh per år är det 
avgiftsbelagt att släppa ut kväveoxider, och strävan efter att minimera utsläppen är därför stor. 
Avgiften är 40 kronor per kilogram utsläppta kväveoxider, räknat som kvävedioxid. Det totala 
avgiftsbeloppet för alla avgiftsskyldiga anläggningar omfördelas anläggningarna emellan. 
Anläggningar med små utsläpp per nyttiggjord energimängd får tillbaka ett större belopp än 
de betalar in, medan företag med stora utsläpp per nyttiggjord energimängd förlorar på 
systemet. Medelvärdet på de specifika utsläppen av kväveoxider var under år 2004 cirka 55 
milligram per megajoule tillfört bränsle. * [13] 
 
Då försök görs att sänka halten oförbränt kol i askan är det således viktigt att emissionerna av 
kväveoxider inte ökar till oacceptabla nivåer. Utöver det ekonomiska incitamentet att 
minimera mängden utsläppt kväveoxid måste varje enskild anläggning också hålla utsläppen 
under en nivå som anges i villkoren i anläggningens tillstånd. Liksom kväveoxider så regleras 
ofta även utsläppet av kolmonoxid och stoft av villkoren i tillståndet. Dessa är dock inte 
belagda med någon avgift per utsläppt kvantitet. 
 
Kväveoxider kan bildas från det kväve som finns i luften och från kvävet i bränslet. 
Bildningen av NOx från kväve i luften är temperaturberoende och kan begränsas genom att 
temperaturen hålls under cirka 1500 ºC. Redan vid 1300 ºC kan NOx från luftens kväve uppstå 
men bildandet ökar exponentiellt över 1500 ºC. Uppkomsten av kväveoxider från bränslets 
kväve är bunden till den lokala syrgaskoncentrationen som bör hållas låg för små mängder 
NOx. Det finns alltså en stark drivkraft till att hålla nere temperaturen och 
syrgaskoncentrationen i en eldstad. Förbränningen av de brännbara gaserna och utbränningen 
av askan gynnas i motsats till detta av hög temperatur och tillgång på syre. I många 
anläggningar sker därför en balansakt mellan utsläppen av NOx mot utsläppen oförbrända 
ämnen i askan och rökgaserna. Oaktsam minimering av kväveoxider kan således leda till 
ofullständig förbränning av bränslet på rosten. 
 

3.4.2  Ojämn bränslebädd 
Luft som strömmar upp genom en bränslebädd kommer att passera där tryckfallet är litet, det 
vill säga där motståndet är minst. Det är vanligt att det sammanlagda tryckfallet över bädden 
är betydligt större än över rosten vilket medför att ojämnheter i bädden får stark påverkan på 

                                                 
* Beräknat med en antagen medeltotalverkningsgrad på 87 % 
[13] Sjögren H, 2005 
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luftflödet. En zon med tjockare eller kompaktare bädd har egentligen ett större behov av luft 
än en tunn eller porös zon. Tryckfallet blir dock avsevärt större i den tjocka eller kompakta 
zonen och luften passerar därför upp genom den tunna eller porösa delen av bädden såsom 
figur 5 illustrerar. 
 

  

Figur 5. Flödesskillnad i en bränslebädd som är ojämn i höjdled respektive kompakt i mitten. 

 
På grund av att mer luft strömmar upp genom tunna och porösa partier i bädden brinner dessa 
ut snabbare än övriga delar och genomblåsningar uppstår. Genomblåsningar producerar höga 
NOx-halter medan andra delar av bädden ger upphov till höga halter oförbrända gaser och 
oförbrända rester i askan.[6] 
 

3.4.3  Hög eller varierande bränslefukthalt 
Biobränslen utgörs av en andel torrsubstans och en andel vatten. Andelen vatten kallas ofta 
bränslets fukthalt. Med fukthalten avses i detta arbete vikten av det torra bränslet dividerat 
med den totala vikten (torrsubstans + vatten) och anges i procentform. 
 
Förångning av vatten är en enormt energikrävande process. Om det ingående bränslet till en 
ugn har hög fukthalt (över 50 %) kommer stora delar av rosten upptas av torkzonen. Det finns 
då en påfallande risk att bränslet torkar så sent att en viss del av bränslet inte har tid att avgasa 
och slutförbrännas. Den andelen av bränslet återfinns då som en oförbränd rest i askan. 
Problem med oförbränt material i askan kan även uppstå om bränslets fukthalt är låg men 
varierar. I en panna som inte är optimerad för att klara förändringar i bränslets fukthalt kan 
nedanstående förlopp utspela sig. 
 
Om ett fuktigare bränsle plötsligt matas in i pannan blir bränslebädden närmast inmatningen 
successivt allt kallare och avgasningen sker därför långsammare. Inmatningen av fuktigt 
bränsle fortsätter och den kalla fuktiga "kilen" växer sig större (figur 3). Den växande kilen 
absorberar allt mer värme från omgivningen och gas- och murverkstemperaturen sjunker med 
minskande torkeffekt som resultat. När det fuktiga och kalla bränslet når avgasningszonen 
minskar produktionen av brännbar gas och därmed förbränningen, vilket i sin tur innebär en 
ytterligare minskning av drivkraften för torkning och avgasning. Det fuktigare bränslet når 
slutligen förbränningszonen och lasten och temperaturen i ugnen som helhet faller (figur 4). 
Vad som sedan sker beror på vilka åtgärder som driftoperatören eller styrsystemet vidtar och 
hur en specifik panna är utformad. Inmatning av ett fuktigare bränsle leder dock ofta till en 

                                                 
[6] Edholm A, 1999 
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ond cirkel som resulterar i att lång eld uppstår med stora mängder oförbrända rester i 
bottenaskan som följd.[8] 
 
Även vid en lastökning kan ett i många avseenden liknande förlopp som ovan utspela sig ifall 
temperaturen i pannan inte kan hållas uppe. 
 

3.4.4  Otillräcklig inmurning 
Strålningen från bäddens omgivning, inte minst murverket, står som tidigare nämnts för 
huvuddelen av effektöverföringen till bränslet. Vid otillräcklig inmurning blir det därför svårt 
att hålla en hög och jämn temperatur i ugnen, vilket medför att pannan blir mycket känslig för 
transienta förlopp som kan uppstå till exempel vid fukthaltsvariationer eller lastökningar.  
 
 
 
 

                                                 
[8] Lundborg R, 2000 
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4     DE STUDERADE PANNORNA 

4.1   Panna 1 på fjärrvärmecentralen Notnäs i Torsby 
Panna 1 på fjärrvärmecentralen Notnäs i Torsby (härefter kallad Torsbypannan), är en 
helmurad rostpanna med rörlig vattenkyld rost. Den uppfördes 1994 av KMW Energi. Pannan 
har en effekt på 8 MW och är försedd med rökgaskondensering för ytterligare utvinning av 
tillgänglig värmeenergi samt rening av rökgaserna. Figur 6 visar en skiss av pannan. 
 
 

 
Figur 6. Skiss av panna 1 på fjärrvärmecentralen Notnäs. 

 

4.1.1  Övergripande 
Värmecentralen är belägen i direkt anslutning till Notnäs sågverk i Torsby. Ett samarbete är 
upprättat där värmecentralen förser sågverket med varmvatten, och sågverket i sin tur säljer 
bränsle till värmecentralen. Sågverkets energibehov uppgår endast till en del av den 
producerade värmen och resterande värme går ut i fjärrvärmenätet i Torsby. Totalt producerar 
Torsbypannan cirka 45 GWh per år. 
 
Bark är den restprodukt från sågverket som är av minst ekonomiskt värde och därför används 
denna som bränsle i värmecentralen. Barkens fukthalt är dock väldigt hög, ofta uppemot 70 
%, och den måste därför blandas med torrflis för att förbränningen ska bli tillfredsställande. 
Flisens fukthalt är cirka 14 % och inblandningen uppgår till en dryg tredjedel av den totala 
bränslemängden. Bränslets fukthalt efter inblandningen av flis blir därmed cirka 50 %. Barken 
och flisen blandas med traktor i en hög på den asfalterade gårdsplanen innan bränslet lastas in 
i en silo. Från bränslesilon går en bränsletransportör till pannans inmatning. Ansvariga på 
Notnäs sågverk önskar att fjärrvärmecentralen framöver förbränner rått sågspån istället för 
bark och torrflis och en övergång till sågspån kan därmed komma att ske. Spånet har en 
fukthalt på strax över 50 %. 
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Pannan är försedd med efterföljande cyklon och elfilter för rening av rökgaserna. Gaserna, 
som har en genomsnittstemperatur på cirka 240 ºC, leds sedan till en rökgaskondensor för 
ytterligare rening och kondensorn växlar över delar av värmeenergin till fjärrvärmevattnet.  
 
Aska och stoft från ugnen och rökgasreningen samlas upp i skruvtransportörer för transport 
till en askcontainer. Innan askan når containern passerar den en våtasktransportör och blir 
fuktig vilket underlättar hanteringen.  
 
Stoftutsläppet från panna 1 får som riktvärde inte överskrida 220 mg/m3

n torr gas vid 13 % 
O2. Kväveoxidutsläppet, räknat som kvävedioxid, får som riktvärde högst uppgå till 125 
mg/MJ tillfört bränsle. Pannan har även ett riktvärde för kolmonoxid som uppgår till 500 
mg/m3. Mängden kväveoxid och kolmonoxid i rökgaserna mäts kontinuerligt och visas på en 
datorskärm i kontrollrummet. 
 

4.1.2  Bränsleinmatning 
I inmatningsstupet för bränslet är två mikrovågsnivåvakter placerade. Varje 
mikrovågsnivåvakt består av en sändare och en mottagare som är placerade vid ett synglas på 
vardera sidan om bränslestupet. När stupet fylls med bränsle bryts strålningen till mottagaren 
och den indikerar att stupet är fullt och det ovanliggande bränslespjället stängs och 
bränsletransportören stannar. När mikrovågsnivåvakterna indikerar att bränslenivån är 
sjunkande startar bränsletransportören och spjället öppnas åter. En fördelningsskruv som sitter 
tvärs över inmatningsstupet fördelar bränslet jämnt åt båda sidor. Nivåvakterna bestämmer 
rotationsriktningen på fördelningsskruven så att bränslet styrs mot den sida av 
inmatningsstupet där bränslenivån är lägst. Om bränslenivån är ojämn i stupet blir bränslet 
kompaktare i de delar med hög nivå vilket kan resultera i att bränslebädden i sin tur blir 
ojämn. 
 
Bränslet vilar mot bränslestupets botten där tre stycken hydrauliska pushers trycker in bränsle 
på rosten.  Pushermatningen styrs av en gammavakt som är placerad strax ovanför rosten en 
bit nedanför bränsleinmatningen (figur 7). Gammavakter består av en strålkälla och en 
mottagare som är placerade på motsatta sidor om rosten. Gammastrålarna försvagas när de 
passerar genom bränslebädden och gammavaktens mottagare kan avgöra tätheten i en linje 
tvärs över bädden. När gammavakten registrerar att bädden börjar bli tunn kallar den på mer 
bränsle och pushermatningen startar och pågår tills önskad bäddtjocklek är uppnådd. 
 

4.1.3  Rostmatning 
Den rörliga rosten består av sex stycken hydrauldrivna nivåer samt en hydrauldriven 
asklucka. Roströrelserna styrs av en gammavakt som är placerad på rostens senare del (figur 
7). När gammavakten indikerar att bäddens tjocklek är under det inställda börvärdet så inleds 
en sekvens av roströrelser som kallas underhållsmatning. Hur länge underhållsmatningen 
skall pågå, vilka rostnivåer som skall röra sig och i vilken ordning ställs in i den 
programmerbara styrdatorn, PLC:n. Denna har programmerats så att sekvenserna börjar med 
en rörelse hos nivån längst ned på rosten och fortsätter sedan, en nivå i taget, ända upp till 
bränsleinmatningen. Det går även att programmera PLC:n så att vissa nivåer inte utför en 
rörelse varje sekvens. Rostnivån ovanför askluckan deltar exempelvis i var tredje 
rörelsesekvens, och askluckan öppnas efter 20 sekvenser. Efter varje avslutad rörelsesekvens 
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utför bränsleinmatningens pusher en rörelse. Pushern styrs således av både den övre 
gammavakten och rörelsesekvenserna.  
 

 
Figur 7. Principskiss över bränsleinmatningen och rosten. 

 
Tidsintervallet mellan varje rosts rörelse minskar automatiskt ifall bäddens tjocklek inte har 
nått det inställda börvärdet efter 15 minuter. Hydrauliken går alltså snabbare så att den 
önskade bäddtjockleken kan uppnås. Efter 50 minuter avslutas underhållsmatningen och 
återupptas inte förrän gammavakten ger order om detta.  
 

4.1.4  Lufttillförsel och effektreglering 
Torsbypannan är försedd med primär- och sekundärlufttillförsel. Luftflödet kan regleras via 
spjällens öppningsgrad samt via fläktarnas varvtal. Spjällen är handmanövrerade och justeras 
av driftpersonalen då det anses nödvändigt.  
 
Behovet av primärluft ökar då lasten stiger. Pannan är därför försedd med en så kallad 
modulerande effektregulering. Detta innebär att en effektregulator styr primärluftfläktens 
varvtal. Effektregulatorn är kopplad till en temperaturmätare som mäter det utgående 
varmvattnets temperatur. Det utgående vattnets temperatur kan förändras beroende på att 
sågverkets varmvattenbehov varierar och att fjärrvärmekundernas energiförbrukning inte är 
konstant. Om exempelvis temperaturmätaren indikerar att det utgående vattnets temperatur 
sjunker så kommer effektregulatorn att öka primärluftfläktens varvtal så att mer primärluft 
blåses in genom rosten. Resultatet blir att förbränningen intensifieras. Pushermatningens 
gammavakt kommer då att mata in mer bränsle för att bibehålla bäddtjockleken. Om inte det 
inställda börvärdet för bäddtjockleken nås kommer också rostmatningen att gå snabbare. Ett 
höglasttillstånd har på så sätt uppnåtts där primärlufttillförseln ökat och bränsleinmatningen 
samt rostmatningen går snabbare. Den utgående panneffekten har då ökat och kundernas 
energibehov kan tillgodoses. 
 
När lasten ökar som i exempelfallet ovan så kommer större mängder brännbara gaser att 
produceras från bränslebädden. För att förbränna gaserna måste tillförseln av sekundärluft 
öka. Det sker automatiskt via en regulator som styr sekundärluftfläktens varvtal. Regulatorn 
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är kopplad till en mätare som registrerar syrehalten i rökgaserna. Syrehalten sjunker då 
lufttillförseln är otillräcklig och regulatorn begär då ett förhöjt fläktvarvtal. 
 

4.1.5  Rökgasåterföring 
Rökgaser återförs till ugnen via dysor i pannans bakvägg. Återföringen syftar till att reglera 
temperatur och NOx-bildning i pannan. En alltför hög temperatur kan skada murverket och de 
i sammanhanget relativt kalla rökgaserna kan användas för att sänka temperaturen. Vid höga 
temperaturer, över 1300 – 1500 ºC, och god tillgång på syre bildas termisk NOx. De återförda 
rökgaserna motverkar bildningen genom att sänka temperaturen och späda ut gasmassan i 
ugnen så att syrekoncentrationen minskar. 
 

4.2   Panna 1 på Sannaverket i Kristinehamn 
Panna 1 vid Sannaverket i Kristinehamn (härefter kallad Kristinehamnspannan) är en 
helmurad biobränslepanna från KMW Energi, med en effekt på 8 MW. Den uppfördes under 
1994 och har en vattenkyld rörlig rost. Figur 8 visar en skiss över pannans utseende. 
 
 

 
Figur 8. Skiss av panna 1 på Sannaverket. 

 

4.2.1  Övergripande 
Den energi som produceras används som fjärrvärme och beräknas uppgå till 35 GWh per år. 
Bränslet utgörs mestadels av bark som kan förvaras inomhus i en bränsleficka med en volym 
på cirka 1000 kubikmeter. Bränslets fukthalt varierar men är oftast cirka 50 %. Med hjälp av 
travers och skopa lyfts bränslet till ugnens inmatningssystem som transporterar det till rosten. 
Aska och stoft från ugnen och rökgasreningen förs via en vattenfylld transportör till en 
askcontainer. För tillfället används askan som bottenmaterial för fotbollsplaner som 
kommunen anlägger intill Sannaverket. 
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Rökgaserna går från förugnen till avgaspannan där stora delar av energiinnehållet växlas över 
till fjärrvärmenätet. Rökgaskondensering tillåter att ytterligare andelar av energiinnehållet 
tillgodogörs. Stoft avskiljs i en multicyklon och i rökgaskondenseringsutrustningen. 
 
Stoftutsläppet från panna 1 får som riktvärde inte överskrida 100 mg/m3

n torr gas vid 13 % 
O2. Kväveoxidutsläppet, räknat som kvävedioxid, får som riktvärde högst uppgå till 103 
mg/MJ tillfört bränsle. Något riktvärde för kolmonoxid finns inte. Mängden kväveoxid och 
kolmonoxid i rökgaserna mäts fortlöpande och visas på en datorskärm i kontrollrummet. 
 

4.2.2  Bränsleinmatning 
En skopa lyfter bränsle från bränslefickan till en silo. I silon fördelar en rivarvals bränslet till 
ett transportband som leder till pannans inmatningsstup. I stupets övre del är en 
mikrovågsnivåvakt placerad. När den inte registrerar något bränsle i stupet så ger den en 
signal om att mer bränsle önskas. Då öppnas ett bränslespjäll så att bränsle kan falla ner i 
stupet och rivarvalsen och transportbandet startar. Tidigare har en fördelningsskruv säkerställt 
att bränslet fördelas jämnt i stupet, men på grund av att grova bitar förekommer i bränslet så 
fastnade skruven regelbundet och den avlägsnades därför. 
 
I botten på inmatningsstupet finns tre hydrauliska pushers som trycker in bränsle i ugnen. 
Pusherns hydraulcylindrar slår två slag under varje rostsekvens.  
 

4.2.3  Rostmatning 
Rosten har sex hydrauldrivna rörliga rostnivåer och en asklucka som är hydrauldriven. Varje 
sekvens av roströrelser börjar med den första nivån, närmast inmatningsstupet, och går i 
turordning neråt mot nivå sex. Driftpersonalen ställer in tiden mellan varje rostsekvens. Efter 
40 stycken sekvenser öppnas askluckan och askan faller ner i ett askstup.  
 
Ovanför den femte rostnivån är en gammavakt placerad. Den säkerställer att bränslebädden 
inte blir för tjock. Om bädden blir tjock så förlänger gammavakten grundvärdet för tiden 
mellan rostsekvenserna. Då ökar även tiden mellan bränsleinmatningarna och bädden rör sig 
långsammare längs rosten så att den blir tunnare. När gammavakten inte längre registrerar att 
bädden är tjock går tiden mellan rostsekvenserna tillbaks till det ursprungliga värdet.  
 

4.2.4  Lufttillförsel och effektreglering 
Kristinehamnspannan har ingen automatisk effektreglering utan går på en fast inställd effekt 
som driftpersonalen bestämmer. Med en justerbar ventil kan personalen reglera vattenflödet 
som ska värmeväxlas mot pannkretsen. Ju större värmebehovet är i fjärrvärmenätet desto mer 
öppnar personalen ventilen. Då ökar vattenflödet och mer värme tas ur pannkretsen så att 
temperaturen i kretsen sjunker och ugnen måste gå upp i last.  
 
Primärluftfläktens varvtal styrs efter temperaturen i pannkretsens vatten. Börvärdet för 
pannkretsen är 118 ºC. När temperaturen sjunker ökar fläktens varvtal och mer luft strömmar 
in genom rosten. Bädden brinner av snabbare och bränsleflödet måste öka så att bäddens 
tjocklek upprätthålls. Pannan har inget system för automatisk justering av bränsleflödet vid en 
effekthöjning. Istället måste driftpersonalen ändra grundvärdena för rostsekvenserna och 
bränsleinmatningen så att mängden bränsle på rosten anpassas till aktuellt effektuttag. Om 
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värmeproduktionen överstiger behovet i fjärrvärmenätet så lagras det överflödiga varmvattnet 
i en ackumulatortank. 
 
Sekundärluftfläkten styrs av syrehalten i rökgaserna. Syrehaltens börvärde är två procent. Om 
syrehalten sjunker, exempelvis vid en lastökning, så ökar sekundärluftfläktens varvtal. 
Systemet är programmerat så att sekundärluftfläktens uteffekt inte kan överstiga 
primärluftfläktens. Tillförseln av primär- och sekundärluft kan också justeras av 
driftpersonalen via handmanövrerade spjäll. 
 

4.2.5  Rökgasåterföring 
Rökgaser återförs till ugnen genom pannans bakvägg ovanför askutmatningen. Rökgaserna 
sänker temperaturen och syrehalten och motverkar således uppkomsten av kväveoxider. 
Tanken med de återförda rökgaserna är också att pressa upp gaserna från förbränningen mot 
torkzonen för att fuktavdrivningen ska bli mer effektiv. Det återförda rökgasflödet regleras via 
ett spjäll. Det sker automatiskt med styrning som utgår från temperaturen i rökgaserna. 
Börvärdet på den temperatur som rökgasåterföringen ska sträva efter kan justeras av 
driftpersonalen men är oftast runt 1000 ºC.  
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5     KVALITETEN PÅ ASKAN FRÅN PANNORNA 

5.1   Resultat från utförda askanalyser 
För att undersöka kvaliteten hos den aska som produceras av Kristinehamns- och 
Torsbypannan så togs ett antal askprover. Dessa analyserades i glödgningstest. I ett sådant 
torkas varje prov i ett värmeskåp vid 105 ºC. Den erhållna torrsubstansen glödgas sedan vid 
550 ºC. Det oförbrända organiska material som finns i ett askprov avgår vid glödgningen och 
utifrån viktminskningen kan andelen oförbränt bestämmas.  
 
Data som fanns tillgänglig från tidigare utförda analyser inkluderades tillsammans med 
resultaten från glödgningstesten. För Torsbypannan varierade halten oförbränt mellan 1.0 % 
och 3.6 % med ett medelvärde på 2.5 %. Askan från Kristinehamnspannan uppvisade en 
större variation med värden mellan 1.7 % och 16.4 % oförbränt och ett medelvärde på 7.3 % 
(fullständiga resultat i bilaga 10.1).  
 

5.2   Resultatens tillförlitlighet och jämförbarhet 
Resultaten visar att askan från Kristinehamnspannan nästan innehåller tre gånger så mycket 
oförbränt organiskt material som askan från Torsbypannan. Kvaliteten på askan kan givetvis 
variera och det enda som kan hävdas med definitiv säkerhet är att Torsbypannans aska varit 
av betydligt högre kvalitet vid de tillfällen då prov tagits. Vid provtillfällena föreföll det dock 
inte som om det fanns några från normal drift avvikande omständigheter.  
 
En omständighet som komplicerar tolkningen av resultaten är att askan från Torsbypannan är 
uppblandad med aska från panna 2 på fjärrvärmecentralen. Asktransportörerna från de två 
pannorna leder nämligen till samma askcontainer. Resultatet från analysen av Torsbypannans 
aska gäller alltså den blandade askan från panna 1 och panna 2. Det finns dock inget som 
tyder på att panna 2 skulle producera aska med lägre andel oförbränt än panna 1. Då 
driftpersonalen vid fjärrvärmecentralen Notnäs tillfrågades uppgav de att panna 2 säkerligen 
producerar aska med högre andel oförbränt än panna 1. Inblandning av aska från panna 2 
förklarar därför inte den avsevärt högre kvaliteten hos askan från Torsbypannan jämfört med 
den från Kristinehamnspannan. 
 
Bränslet är likvärdigt vid de studerade pannorna vad gäller sammansättning och askhalt. De 
små differenser som finns i fukthalt eller bränslebitarnas storlek kan inte förklara de stora 
skillnaderna i askans kvalitet och det går således att jämföra resultaten på relativt goda 
grunder.  
 

5.3   Tolkning av resultaten 
Härdningsegenskaper är mycket goda för aska som innehåller uppemot 2-3 % oförbränt 
organiskt material, och den härdade slutprodukten kan återföras till skogen. Om halten 
oförbränt närmar sig 10 % blir härdningen ofta ofullständig och slutprodukten kan inte 
återföras.  Resultaten av de askprover som utförts i denna studie antyder således att askan från 
Torsbypannan skulle gå att härda och återföra till skogsmark. Den bark och torrflis som 
förbränns i Torsbypannan kan dock komma att bytas ut mot rått sågspån inom en snar framtid. 
Det mycket fuktiga spånet ger en kompakt bränslebädd som kan vara svår att få en jämn 
förbränning i. Dessutom blir medrycket av det finfördelade spånet i gasströmmen ut ur ugnen 
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ofta stort. Om ett bränslebyte sker bör därför Torsbypannan åtgärdas för att skapa 
förutsättningar att förbränna rått sågspån utan att askans kvalitet blir lidande. 
 
Askan från Kristinehamnspannan innehåller en hög andel oförbränt material som gör att 
härdningsegenskaperna inte är lika bra som hos askan från Torsbypannan. 
Kristinehamnspannan är således i behov av åtgärder för att halten oförbränt ska kunna sänkas 
till nivåer som är optimala ur härdningssynpunkt. 
 
Pannorna och tänkbara förändringar utvärderas i kapitel 6 för att lämpliga åtgärder ska kunna 
identifieras. 
 

5.4   Ekonomiskt värde av den oförbrända resten i askan 
Det kan diskuteras huruvida det finns ett ekonomiskt värde i den oförbrända rest som blir kvar 
i askan och om åtgärder för att sänka halten oförbränt är motiverat utifrån detta. Den 
oförbrända resten är ju helt enkelt bränsle som köpts in men aldrig förbränts. Beräkningar 
visar dock att värdet är förhållandevis ringa. För att åskådliggöra detta har den ekonomiska 
besparingen beräknats för ett tänkbart scenario i Kristinehamnspannan (Bilaga 10.2). 
Räkneexemplet grundar sig på antagandet att halten oförbränt i askan skulle minska från 7.3 
% till 2.0 %. Besparingen i bränsleekonomin skulle då bli cirka 8400 kronor per år. 
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6     UTVÄRDERING 
 
Torsbypannan och Kristinehamnspannan är i många avseenden lika i utförande och drift men 
de uppvisar också vissa klara skillnader. En grundtanke för den metodik som använts i detta 
arbete har varit att jämföra pannorna och studera de skillnader som identifierats och bedömts 
kunna ha en direkt eller indirekt koppling till utbränningen av askan. Det är i huvudsak 
pannornas konstruktion, styrsystem och övervakningssystem som studerats och jämförts.  
 
Konstruktionen av en panna är viktig då den sätter ramarna för den förbränning som kan äga 
rum. Faktorer såsom andelen inmurning och placering av luftdysor har direkt inverkan på 
vilka resultat som går att uppnå. 
 
Torsbypannan och Kristinehamnspannan är obevakade större delen av dygnet och det är 
därför viktigt att pannorna har förutsättningar att själva möta diverse variationer och 
störningar i förbränningen. De behöver ett styrsystem som kan möta de vanligast 
förekommande störningarna. Annars är risken stor att exempelvis en förändrad fukthalt hos 
bränslet resulterar i att onödigt stora mängder oförbrända rester matas ut med askan innan 
driftpersonalen åter befinner sig vid pannan och kan göra nödvändiga justeringar. 
 
När driftpersonalen är på plats kan den göra sådana justeringar i processen som styrsystemet 
inte kan göra automatiskt. Personalen bör regelbundet utvärdera funktionen hos styrsystemet 
för att finna och åtgärda brister i detta. En självklar förutsättning är då att personalen har ett 
övervakningssystem som ger tydlig information om förbränningsprocessen. Brist på 
nödvändig information kan leda till suboptimeringar. Ett exempel på detta kan vara den 
balansakt som sker mellan utsläppen av kväveoxid och kolmonoxid. Vid minimering av NOx 
eftersträvas en låg syrehalt men det leder ofta till ökade utsläpp av CO. Bristande information 
om utsläppen av CO skulle således kunna leda till en suboptimering där mängden NOx 
minimeras på bekostnad av mängden CO. I de flesta förbränningsanläggningar är det därför 
en självklarhet att driftpersonalen på en dataskärm har löpande information om 
utsläppsnivåerna av både NOx och CO. När det gäller nödvändig information för att kunna 
minimera halten oförbränt i askan är situationen ofta en helt annan. I Kristinehamnspannan 
finns det exempelvis ytterst lite information om huruvida bränslebädden är jämn eller ojämn, 
om genomblåsningar har uppstått eller var flamfronten befinner sig - faktorer som i allra 
högsta grad påverkar utbränningen av askan. 
 
I de avsnitt som följer i detta kapitel jämförs och utvärderas de områden på vilka 
Torsbypannan och Kristinehamnspannan skiljer sig åt och som bedöms vara relaterade till 
andelen oförbränt material i askan. Vissa av avsnitten behandlar områden som pannorna 
visserligen inte skiljer sig på, men som anses kunna ha en negativ effekt på utbränningen av 
askan. De områden som visat sig betydelsefulla att vidta åtgärder inom återfinns också i 
kapitel 7, "Förslag på åtgärder". En ambition har varit att förklara bakgrunden och principerna 
bakom förslagen så att de kan anpassas till andra rostpannor. 
 
Många av de områden som studerats har valts på grund av att de är sammankopplade med 
torkningen av det i ugnen inkommande bränslet. Fuktavdrivningen på rosten är avgörande för 
att komma till rätta med andelen oförbränt i askan. En grundorsak till att oförbrända organiska 
rester återfinns i bottenaskan är nämligen att vissa bränslebitar helt enkelt torkar så sent att de 
inte hinner brinna ut innan de lämnar pannan via askutmatningen.  
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6.1   Mellanvalv 
Torsbypannan har till skillnad från Kristinehamnspannan ett mellanvalv i ugnen. 
Ursprungligen hade Torsbypannan inte något valv men det har byggts till i omgångar under 
perioden 2000-2005. Valvet sträcker sig cirka 3.4 meter in i ugnen (se figur 6 för en skiss av 
ugnen med mellanvalvet).   
 
Frågan är då vad det mellanvalv som murats i Torsbypannan har för inverkan på 
förbränningen och askans kvalitet? 
 
Det kan till en början nämnas att det generellt sett är svårt att inom ramarna för detta arbete 
klart avgöra den effekt som olika delar av förbränningsprocessen får på förbränningen och 
askans kvalitet. Främst beror detta på att de mätsystem som är installerade är direkt 
fokuserade på de utsläpp som sker via rökgaserna. Vilka temperaturer som råder i området 
kring bränslebädden eller vilken halt organiskt kol som finns i askan, ingår inte som 
kontinuerligt övervakade storheter. Med anledning av detta går det inte att på ett direkt sätt 
visa vilka effekter exempelvis tillbyggnaden av ett mellanvalv i Torsbypannan fått på askans 
kvalitet. Istället måste effekterna härledas indirekt från ett resonemang kring hur mellanvalvet 
troligtvis påverkar förbränningen i ugnen. 
 

6.1.1  Mellanvalvets inverkan på förbränningen 
Mellanvalvet har bedömts utgöra en stor positiv förändring av strömnings- och 
strålningsbilden i Torsbypannan och detta avsnitt syftar till att redogöra för resonemanget 
bakom den bedömningen. 
 
Valvet ökar andelen inmurning i rostens närhet och värmestrålningen till området under 
valvet ökar. Det blir därför lättare att hålla en jämn och hög temperatur i avgasnings- och 
slutförbränningszonen, vilket annars kan vara svårt vid förbränning av mycket fuktiga 
bränslen. En inte försumbar effekt erhålls dessutom av att strålning från 
slutförbränningszonen reflekteras via valvet till torkzonen på rostens början (figur 9). Från 
effektutvecklingen som uppstår av förbränningen på rostens senare del är vinkeln för direkt 
flamstrålning till torkzonen liten. Förbränningen i slutförbränningszonen har således en liten 
inverkan på torkningen om det inte finns ett reflekterande valv.[8] Den förhöjda 
värmestrålningen till torkzonen som ett mellanvalv ger, innebär att bränslet avfuktas snabbare 
och andelen oförbränt i askan torde minska.  
 
Drivkraften för torkning och avgasning av bränslet är till cirka 80 % baserad på 
värmestrålning från murverk och brinnande gaser. Frånvaro av ett mellanvalv kan medföra att 
en mycket intensiv förbränning långt ned på rosten måste upprätthållas för att alstra 
tillräckligt med värme för att torka och avgasa bränslet. Så är fallet i Kristinehamnspannan 
som har återkommande problem med liten torkeffekt vilket resulterar i att bränslebädden inte 
hinner brinna ut fullständigt. För att upprätthålla flammorna som driver torkningen krävs stora 
mängder primärluft. En konsekvens av detta blir en zon med mycket hög temperatur och stort 
luftöverskott, det vill säga idealiska förhållanden för sintring av askan och bildning av 
kväveoxider. När avgasningen och torkningen till stor del drivs av direkt framstrålning blir 
dessa också ytterst känsliga för förändringar i till exempel last eller luftöverskott. Den 
brinnande gasmassan kan vid sådana förändringar svalna sekundsnabbt och det vore då 
positivt med strålning från ett murat valv som kunde utjämna temperaturvariationerna. Det 
                                                 
[8] Lundborg R, 2000 
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kan vara värt att notera att driftpersonalen vid Notnäs anser att Torsbypannan som väntat blev 
mer lättstyrd vid höga fukthalter då mellanvalvet murades. 
 

 
Figur 9. Illustration av hur ett mellanvalv reflekterar värmestrålning till torkzonen. 

 
Den ökade värmestrålningen till bränslebädden är inte den enda effekt som mellanvalvet i 
Torsbypannan medför. En annan viktig del är att gasernas strömningsbild i pannan förändras 
avsevärt. Valvet tvingar de heta gaserna att passera upp efter bränslebädden så att dessa bidrar 
till en förhöjd temperatur i torkzonen. Dessutom förlängs gasernas färdväg, och därmed 
uppehållstiden i ugnen. Lång uppehållstid förbättrar möjligheterna för syret att hinna blandas 
in i gaserna så att en god förbränning uppnås. Den strömningsbild som uppstår på grund av 
valvet illustreras i figur 10. 
 

 
Figur 10. Illustration av det strömningsmönster som skapas med hjälp av ett mellanvalv. 
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I Kristinehamnspannan eftersträvas en liknande strömningsbild och för detta ändamål tillsätts 
rökgaser med stort flöde ovanför rosten i pannans nedre del.  Tillsatsen av rökgas avser också 
att minimera NOx-bildningen genom att den sänker temperaturen och syrekoncentrationen. 
Denna aspekt av rökgastillförseln kan dock utelämnas i detta resonemang. Torsbypannan har 
nämligen också återföring av rökgaser till pannans nedre del för att begränsa uppkomsten av 
kväveoxider. De skillnader som däremot finns gällande strålnings- och strömningsbilden i 
pannorna är dock av intresse att granska vidare. 
 

6.1.2  Jämförelse av mellanvalvet och tillförseln av rökgas 
Principen för hur inblåsning av rökgaser i Kristinehamnspannan ska kunna pressa upp gaserna 
från förbränningen upp mot torkzonen illustreras i figur 11.  
 
 

 
Figur 11. Illustration av det strömningsmönster som eftersträvas via inblåsning av rökgaser. 

 
I teorin är den strömningsbild som mellanvalvet orsakar och den som eftersträvas via 
inblåsning av rökgaser lika. Ett mellanvalv tvingar dock upp gaserna utefter bädden utan att 
några rökgasflöden tillsätts för detta ändamål. De rökgasflöden som eventuellt tillsätts i fallet 
med mellanvalv kan istället placeras strategiskt med avsikten att skapa omblandning i de 
brännbara gaserna eller att kontrollera temperaturen i ugnen. Att blåsa in rökgaser endast för 
att kontrollera NOx-bildningen, såsom är fallet i Torsbypannan, erfordrar inte närmelsevis 
samma flöden som krävs för att med rökgaser skapa den strömningsbild som figur 11 
illustrerar. Visserligen skapar inblåsningen av rökgas i Kristinehamnspannan en förlängd 
färdväg och viss gasomblandning, men detta till priset av att den totala gasmängden i pannan 
blir stor. En ökad gasmängd resulterar i en sänkt uppehållstid för gaserna. Minskningen av 
uppehållstiden är direkt proportionerlig mot mängden återförd rökgas, det vill säga att om 
exempelvis 10 % av rökgaserna återförs till ugnen minskar uppehållstiden även den med 10 
%. Att blåsa in rökgaser i pannan motverkar därför till viss del strävan att få en lång 
uppehållstid. 
 
Flödet av gaser som lämnar den brinnande bädden är stort då fuktiga bränslen förbränns 
eftersom ansenliga mängder vattenånga bildas av bränslefukten. I praktiken är det svårt att 
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trycka upp dessa gaser utefter rosten med hjälp av rökgastillförsel i pannans nedre del. 
Rökgasflödet som tillförs kommer att böja av uppåt på grund av inverkan från gaserna som 
stiger upp från bädden. Risken är hög att rökgasernas inträngningsdjup blir så begränsat att 
strömningsbilden blir lik den högra bilden i figur 12. Inträngningsdjupet varierar också med 
ändrat gasflöde från bädden och det blir därför komplicerat att anpassa rökgasflödet till olika 
förhållanden, till exempel låg- och höglast. Strömningsbilden kan därför komma att se olika 
ut vid olika laster och bränslefukthalter. Ett mellanvalv tvingar däremot gaserna att alltid gå 
så långt upp efter rosten som önskas och strömningsbilden blir därmed mer eller mindre 
oberoende av lasten och bränslets fukthalt.  
 

 
Figur 12. Den vänstra bilden illustrerar det önskade strömningsmönstret och den högra hur de inblåsta 
rökgaserna böjer av uppåt och får ett litet inträngningsdjup. 

 
Denna jämförelse visar sammanfattningsvis att det finns flera anledningar till att mura ett 
mellanvalv i Kristinehamnspannan. Frågan diskuteras därför vidare i kapitel 7, "Förslag på 
åtgärder". 
 

6.2   Reglering av återförd rökgas 
Båda pannorna har, som tidigare nämnts, rökgasåterföring till ugnen. Utformningen av 
Kristinehamnspannan kommer dock att ändras om ugnen utrustats med det mellanvalv som 
föreslagits, och rökgasåterföringen måste anpassas för detta. Med ett valv blir 
Kristinehamnspannans utformning lik Torsbypannan. Torsbypannans rökgasåterföring 
behandlas därför i detta avsnitt. 
 
I Torsbypannan som redan har ett mellanvalv sker viss återföring av rökgas genom dysor i 
bakväggen under valvet (figur 13). Rökgaser återförs för att temperaturen inte ska bli för hög 
och orsaka onödiga mängder kväveoxider eller skador på rost och murverk. För att vara 
effektiv och skapa stabila förhållanden i ugnen måste styrningen av de återförda rökgaserna 
fungera väl. Den måste säkerställa att storleken på det återförda flödet är noga anpassat till 
rådande förhållanden i ugnen. Styrningen i Torsbypannan klarar dessvärre inte detta, utan 
uppvisar tydliga brister som måste åtgärdas. 
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Figur 13. Placeringen av rökgasåterföringens dysor i Torsbypannan. 

 

6.2.1  Brister i rökgasåterföringen till Torsbypannan 
I Torsbypannan mäts temperaturen i kanalen ovanför mellanvalvet. Rökgasåterföringen ämnar 
till att styra temperaturen i mätpunkten mot 1150 ºC. Pannans styrdator styr rökgasfläkten via 
en varvtalsregulator. Rökgasfläktens varvtal kan regleras från 0 % till 100 % av det maximala 
och bestäms uteslutande av ugnstemperaturen. När temperaturen stiger över 1150 ºC startar 
fläkten så att rökgaser blåses in i ugnen. Så länge som temperaturen stiger höjs fläktens 
varvtal. När temperaturen sjunker anpassar sig fläktens varvtal och den stannar helt då 
temperaturen sjunkit till 1150 ºC igen. Detta styrsätt är alldeles för grovt och under den vecka 
som pannan observerades i drift uppvisade rökgasåterföringen klara brister. 
 
Ett konstant återkommande scenario var att temperaturen började bli hög i ugnen och 
rökgasåterföringsfläkten startade. Innan de rökgaser som blåstes in i ugnen hade gett en 
temperatursänkande effekt hade i regel ugnstemperaturen nått oönskade nivåer. På 
utsläppsdatorn kunde då ses att utsläppen av NOx blivit mycket höga. När temperaturen väl 
sjunkit ner till 1150 ºC kvarstod dessvärre den temperatursänkande effekten av rökgaserna en 
stund, och temperaturen fortsatte att sjunka till nivåer långt under 1150 ºC. Istället för 
kväveoxider erhölls nu en topp i utsläppet av kolmonoxid. När temperaturen i nästa skede 
steg igen återupprepade sig hela scenariot. Resultatet av styrsättet blir således att 
ugnstemperaturen svänger fram och tillbaka mellan för höga och för låga temperaturer och 
utsläppen av NOx och CO blir stora. De kraftiga variationerna i temperatur och rökgasflöde 
som observerats i ugnen motverkar strävan att skapa en stabil förbränning på rosten med en 
effektiv avfuktning av bränslebädden. 
 
Styrningen av de återförda rökgaserna i Torsbypannan måste åtgärdas för att förhindra de 
kraftiga svängningarna i ugnens temperatur. Styrdatorn bör programmeras så att det återförda 
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flödet av rökgaser blir väl avvägt och förhindrar kraftiga temperaturvariationer. Förslaget 
utvecklas vidare i kapitel 7. 
 

6.3   Förvärmt torkmedium 

6.3.1  Förvärmning av primärluften 
Värmestrålning från omgivningen till bränslebädden tränger inte särskilt djupt ner i bädden. 
Det är därför viktigt att primärluften är varm så att den kan bära med sig fukt från bäddens 
undre delar till ytan. Kall luft har en mycket begränsad förmåga att bära med sig fukt. Luft vid 
exempelvis 50 ºC kan bära med sig cirka 0.087 kgvatten/kgluft. Vid 90 ºC kan den däremot ta 
med sig cirka 1.45 kgvatten/kgluft.[8]   
 
Ingen av de två pannorna som studerats i detta arbete är försedd med luftförvärmning. Det 
innebär att omfördelningen av fukt från bäddens bottenskikt upp till ytan är ringa. Större 
delen av värmestrålningen når inte ner till det fuktiga bränslet i bäddens undre skikt och 
torkningen av detta blir lidande. När bäddens ytskikt torkat och börjat avgasa så är 
bottenskiktet fortfarande fuktigt. Delar av det värme som utvecklas i förbränningen hos 
ytskiktet kommer därmed att åtgå till den väldigt energikrävande förångningsprocessen som 
fukten i bottenskiktet måste genomgå. Hade bottenskiktet redan varit torrt så skulle energin 
istället användas till att avgasa och antända bränslet. Resultatet av att den kalla primärluften i 
torkzonen inte omfördelar fukten genom bädden blir till sist att vissa delar av bränslet i 
bottenskiktet torkar och avgasar så sent att de aldrig slutförbränns och oförbrända rester blir 
kvar i askan. En annan aspekt på att primärluften är kall är att den kyler ovanliggande 
gasmassor och murverk och på så sätt ytterligare försämrar torkeffekten. När det gäller 
Torsbypannan har den förvisso redan en relativt god utbränning av bränslet men en förhöjd 
torkeffekt skulle förbättra resultaten ytterligare. Dessutom kan förvärmd primärluft komma att 
visa sig absolut nödvändig om det nuvarande bränslet ersätts av rått sågspån. Sågspån är 
mycket svårt att förbränna på en rost, bland annat på grund av att tryckfallet i bädden blir stort 
och att finfördelat spån lätt följer med gasströmmen ut ur ugnen. Utöver att höja torkeffekten 
är det vid förbränning av fuktigt sågspån av intresse att begränsa mängden primärluft för att 
minimera medrycket av spån. Förvärmd primärluft är då till stor fördel eftersom den kan bära 
med sig större mängder fukt än kall luft och flödet kan därmed tillåtas minska. 
 
En viktig åtgärd i de båda systerpannorna är med anledning av resonemanget ovan att 
förvärma primärluften till hög temperatur så att en torkeffekt i bränslebäddens bottenskikt 
kommer till stånd på ett tidigt stadium. På så sätt fås ett bottenskikt som är förtorkat när det 
når rostens senare delar. Vid luftförvärmning är det primärluftens höga temperatur som är av 
intresse för torkningen och det kan därför vara möjligt att ersätta luften med varma rökgaser.  
 
Torkningen av bränslet sker givetvis effektivare ju högre torkmediets temperatur är. 
Rökgaserna från pannan kan återföras med en temperatur på uppemot 200 ºC. Att förvärma 
luft till en jämförbar temperatur kräver en mycket effektiv värmeväxling mot 
rökgaser/fjärrvärmevatten och kan därför vara en mer kostnadskrävande åtgärd. Det är därför 
av intresse att undersöka möjligheterna att återföra rökgaser genom rosten istället för att 
förvärma primärluften. 
 

                                                 
[8] Lundborg R, 2000 
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6.3.2  Återföring av rökgaser till torkzonen 
Höga temperaturer på inkommande torkmedium genom rosten är framförallt viktigt i rostens 
första zon. Här sker inte någon förbränning och syret i primärluften är därför onödigt. En 
möjlig åtgärd för att förbättra torkningen av bränslet i bäddens bottenskikt vore därför att 
återföra delar av rökgasflödet till rostens första zon och endast tillföra primärluft i övriga 
zoner. Förutom den ökade torkeffekten har studier påvisat att rökgasåterföring till torkzonen 
ger en viss sänkning av mängden bildad NOx.[12] Orsaken är förmodligen att rökgaserna 
sänker syrekoncentrationen i läckageluft från bränsleschaktet. 
 
Mellan rosten och luftlådorna finns ett öppet utrymme vilket betyder att återförda rökgaser till 
torkzonen till viss del kan sprida sig till övriga zoner. För att begränsa spridningen i utrymmet 
under rosten kan torkzonen skärmas av med hjälp av plåtar. 
 
Rökgasernas sammansättning är av yttersta betydelse om det föreligger en risk att 
kondensation uppstår under rosten. Ifall ytor under rosten har en temperatur som ligger under 
daggpunkten, så kan rökgaserna kondensera med korrosion som följd. Rökgaserna bör därför 
inte innehålla några ansenliga mängder korroderande ämnen. På fjärrvärmecentralen Notnäs 
har det observerats att rören för den befintliga rökgasåterföringen till ugnen rostar, vilket 
understryker vikten av att noggrant betänka risken för korrosion på värdefulla delar. Det kan 
dock påpekas att på Notnäs återförs rökgaser under korta perioder och fläkten stannar helt 
däremellan. Rökgaserna som är kvar i rören när fläkten stannat kyls av och kondenserar med 
korrosion som följd. Det är viktigt att isolera rör för att försäkra sig om att inte onödig 
kondens uppstår och för att bibehålla en hög temperatur på rökgaserna in till ugnen. 
Temperaturen hos vattenkylda balkar och andra ytor under rosten måste beaktas, så att inte 
rökgaserna kondenserar på dessa. Temperaturen vid vilken rökgaserna kondenserar har 
beräknats utifrån den ungefärliga sammansättningen som de väntas uppvisa (bilaga 10.3). 
Kondensation uppkommer enligt dessa beräkningar då rökgaserna möter en yta med en 
temperatur under 65 ºC. Således bör alla ytor, i de utrymmen där kondensation skulle 
innebära ett problem, befinna sig vid en temperatur över 65 ºC.  
 
Det är svårt att bedöma vilket resultat återföring av rökgaser till torkzonen skulle ge i de 
studerade pannorna. Det är tänkbart att ett försök skulle falla ut väl om riskerna som 
beskrivits ovan noga beaktas. Panntillverkare väljer dock ofta att förvärma primärluften vid 
uppförande av pannor med stora torkbehov och detta måste anses vara en mer beprövad 
teknik. Med bakgrund i den osäkerhet som föreligger med återföring av rökgaser till 
torkzonen så bör Torsbypannan och Kristinehamnspannan förses med förvärmning av 
primärluften. Förslaget behandlas vidare i kapitel 7. 

6.4   Fördelning av primärluft 
Att fördela luften rätt i de två studerade pannorna är komplicerat. Först och främst är det svårt 
att skapa en uppfattning om hur luftflödena genom bädden egentligen ser ut. Luftlådorna 
under rosten är inte försedda med tryckmätare och läckaget mellan lådorna kan vara 
omfattande på grund av att det finns ett öppet utrymme mellan rosten och luftlådorna där 
luften kan röra sig fritt mellan zonerna. Spjällen är handmanövrerade och deras läge ger ingen 
tydlig information om storleken på luftflödet i varje luftlåda. På grund av att primärluften inte 
är förvärmd måste dessutom luften fördelas annorlunda mot för vad som kan förefalla 
naturligt.  
 
                                                 
[12] Schuster R, 1990 
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Figur 14. Primär-
luftshål i en roststav. 

6.4.1  Omfördelning från torkzonen till rostens sista del 
Den kalla primärluften bidrar inte till någon torkning av bränslet. Dess enda uppgift i 
torkzonen blir således att vädra bort den vattenånga som uppstår i ytskiktet tack vare 
värmestrålningen från bäddens omgivning. Ett stort flöde kall primärluft genom torkzonen 
kommer inte att höja torkeffekten utan endast kyla ovanliggande murverk och gasmassa och 
innebära en onödig höjning av luftöverskottet i ugnen. Lufttillförseln till torkzonen bör därför 
begränsas så länge som inte luften är förvärmd. Istället kan ett större luftflöde tillåtas till 
rostens sista del för att om möjligt uppnå en högre utbränningsgrad av bottenaskan. 
Temperaturen på rostens allra sista del är förhållandevis låg och en ökad NOx-bildning är 
därför inte att vänta med ett ökat luftflöde. Notera att luften skulle behöva fördelas 
annorlunda om luften var förvärmd eftersom ett ökat flöde till torkzonen då skulle innebära en 
förhöjd torkeffekt. 
 

6.4.2  Problem med lågt tryckfall över rosten 
Det kan te sig rationellt att installera tryckmätare i varje luftlåda för att 
erhålla en bild av flödet i de olika zonerna. Osäkerheten i mätningen 
skulle dock vara betydande. Tryckfallet över rosten är väldigt lågt och 
stora delar av det totala tryckfallet orsakas istället av bränslebädden. 
Den tillförda luften som kan röra sig fritt i det öppna utrymmet under 
rosten letar sig därför till de zoner där bränslebädden är tunn eller porös. 
Förbränningen i dessa zoner påskyndas och risken för genomblåsningar 
ökar. Tryckfallet över rosten är troligtvis så lågt att ett undertryck kan 
råda i luftlådorna. 
 
Att höja tryckfallet över rosten är genomförbart men relativt 
komplicerat. Det kan ske genom att plugga igen lufthål i roststavarna (se 
figur 14). Varje igenpluggat hål minskar dock spridningen av den 
tillförda luften till bädden och kylningen av roststavarna.[17]  Det är 
därför viktigt att inte plugga igen för stor andel av lufthålen. Ett högre 
tryckfall över rosten skulle underlätta luftfördelningen och dessutom 
minska effekterna av ojämnheter i bädden. Det öppna utrymmet mellan 
luftlådorna skulle kunna skärmas av för att begränsa läckaget zonerna 
emellan. Ett högre tryckfall i kombination med en sådan avskärmning 
skulle kunna innebära att det blir givande att installera tryckmätare i 
luftlådorna. Tryckmätarna kan ge relevant information om 
luftfördelningen och underlättar en optimering av lufttillförseln. 
 

6.4.3  Bättre att förvärma luften 
Den föreslagna fördelningen av primärluften mot rostens sista zon är som nämnts endast giltig 
så länge som luften inte är förvärmd. I avsnitt 6.3.1 finns vikten av att förvärma luften 
beskriven. Förvärmning bedöms vara en nyckelåtgärd och omfördelningen som finns 
beskriven i denna del kommer därför inte att behandlas vidare. Tryckfallet över rosten anses 
inte vara ett av de mest akuta problemen i någon av de studerade pannorna och utelämnas 
även det ifrån vidare diskussion. Åtgärden kan dock vara värd att ha i åtanke ifall barken och 
torrflisen som eldas i Torsbypannan byts ut mot rått sågspån. En bädd av sågspån har 

                                                 
[17] Gille, Pontus. 
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nämligen ett högt tryckfall och åtgärder för att höja tryckfallet över rosten kan då komma att 
bli nödvändiga. 
 

6.5   Styrning av bränslebädden med gammavakter 

6.5.1  Goda resultat i Torsbypannan 
De två studerade pannorna styr båda bränslebädden med hjälp av gammavakter. 
Förutsättningarna att upprätthålla önskad tjocklek på hela bädden är dock avsevärt mycket 
bättre i Torsbypannan. Det beror på att denna har två gammavakter till skillnad från 
Kristinehamnspannan som endast har en. Att tjockleken på bädden inte varierar kraftigt är 
viktigt. En alltför tunn bädd ger genomblåsningar och problem med att upprätthålla 
värmeproduktionen. En för tjock bädd kan medföra att stora mängder oförbrända rester blir 
kvar i askan samt att tryckfallet blir så stort att genomblåsningar uppstår i delar av bädden. 
 
Torsbypannans gammavakter har en viss bäddtjocklek inställd som börvärde. När börvärdet 
understigs för den övre gammavakten matas mer bränsle in i ugnen ända tills den önskade 
nivån är uppnådd. Om den undre gammavaktens börvärde underskrids så startar rostens 
underhållsmatning. Den varar under en tidsperiod som ställs in i PLC:n av driftpersonalen. 
Bränsleinmatningen eller underhållsmatningen startar bara om gammavakterna ger order om 
det. På så sätt växer sig inte bädden alltför tjock, utan håller sig inom ett visst intervall.  
 
Om exempelvis effektbehovet stiger så tillförs mer primärluft och bränslebäddens tjocklek 
minskar på grund av den ökade förbränningen. Torsbypannans styrsystem anpassar då 
bränsleinmatningen och underhållsmatningen till den nya situationen så att bäddens tjocklek 
bibehålls. Under den tid som pannan studerades i drift uppvisade styrningen av bränslebädden 
mycket goda resultat. Enligt driftpersonalen har styrningen med två gammavakter fungerat väl 
även i övrigt.  
 

6.5.2  Bristande styrning i Kristinehamnspannan 
Att upprätthålla önskad bäddtjocklek är svårt i Kristinehamnspannan som bara har en 
gammavakt. Gammavakten förlänger tiden mellan rostcyklerna med ett fast värde om bädden 
blir för tjock i mätpunkten. Då ökar tiden mellan bränsleinmatningarna och rosten rör sig 
långsammare så att bädden tunnas ut. När gammavakten inte längre registrerar att bädden är 
för tjock så återgår tiden till det ursprungliga värdet. Så länge som bränslebädden befinner sig 
under nivån för gammavakten så kan inte styrsystemet avgöra hur tjock bädden är. Hur fort 
bädden brinner ut beror på faktorer såsom last och bränslets egenskaper. Driftpersonalen 
måste försöka att ställa in tiden mellan rostsekvenserna så att bädden inte blir för tunn eller 
ideligen växer sig för tjock. Förutsättningarna i ugnen kan dock ändras under den stora del av 
dygnet som pannan är obevakad, och den inställda tiden kan plötsligt vara olämplig. I 
Kristinehamnspannan är det således den av driftpersonalen inställda tiden mellan 
rostsekvenserna som styr tjockleken på bädden. Gammavakten fungerar endast som en 
säkerhetsspärr som ser till att bädden inte kan växa sig obegränsat tjock. På sätt och vis är 
därför styrningen av bränslebädden manuell. Lärdom bör dras av de goda resultat som 
styrningen i Torsbypannan uppvisar och Kristinehamnspannan bör även den utrustas med 
ytterligare en gammavakt. Åtgärden behandlas vidare i kapitel 7. 
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6.6   Riktning på rostens matningssekvens 
Båda pannorna har en rost bestående av sex stycken hydrauldrivna nivåer samt en 
hydrauldriven asklucka (figur 15). Vid rostmatning rör sig en nivå i taget. När alla sex 
rostnivåer har utfört en matande rörelse har en sekvens fullbordats. Askluckan öppnas efter ett 
av driftpersonalen bestämt antal rostsekvenser. 
 
 

 
Figur 15.  Rörlig rost med sju nivåer. 

 
Sekvenserna kan genomföras åt båda hållen, antingen påbörjas de med rostnivå 1 och går 
nedåt eller påbörjas med rostnivå 6 och går uppåt. Vid anläggningsbesöken noterades att 
sekvenserna går åt olika håll i de två pannorna. I Torsbypannan utförs sekvenserna nedifrån 
och upp medan de körs uppifrån och ned i Kristinehamnspannan. Vad har detta för betydelse? 
 
Vid en roströrelse eftersträvas i praktiken att bränslet på en rostnivå ska röra sig ned mot nästa 
nivå. Om sekvenserna går nedifrån och upp så kommer den rostnivå dit bränsle ska röra sig 
redan vara frilagd. Bränslet som tidigare befann sig där har redan matats neråt på rosten. I och 
med att bädden dras isär och pressas ihop om vart annat så utjämnas till viss del ojämnheter i 
bränslebädden. Om sekvenserna däremot utförs uppifrån och ned så har den rostnivå som 
bränslet ska röra sig till inte frilagts. Bränslet som ska röra sig ned en nivå måste därför trycka 
en del av bränslebädden framför sig. Detta körsätt jämnar inte ut ojämnheter i bädden på det 
sätt som sker då sekvenserna körs nedifrån och upp.[17]   
 
Såsom resonemanget ovan antyder skulle ojämnheter i bränslebädden utjämnas mer effektivt i 
Kristinehamnspannan om riktningen ändrades på rostens matningssekvens. Förslaget återfinns 
därför i kapitel 7 för vidare beskrivning. 
 

6.7   Övervakning av bränslebädden med videokamera 
Kristinehamnspannan är inte utrustad med något verktyg för övervakning av bränslebädden 
utöver några titthål i pannväggen. Torsbypannan däremot är försedd med en videokamera som 
ger en bild av ugnen på en datorskärm i kontrollrummet. 
 

                                                 
[17] Gille, Pontus. 
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Det förekommer att bränslebäddar blir ojämna i sidled. I de titthål som finns i 
Kristinehamnspannan syns bara ytterkanterna på bränslebädden och sikten är till stor del 
skymd av gaser och eldslågor. Under den tid som pannan studerades i drift syntes dock 
stundtals snedfördelningar i bädden genom titthålen. Figur 16 visar en bild som tagits genom 
ett av titthålen och det syns hur bränslebädden är mycket tunn längs pannväggen till höger 
och tjock längre in på rosten. Primärluften söker sig upp längs väggen och skapar en intensiv 
förbränning under hög syrehalt och bildningen av kväveoxider blir därför stor. Utmatad aska 
studerades i samband med snedfördelningen och den visade sig vara kraftigt sintrad. Det visar 
på de mycket höga temperaturer som uppstår längs väggen där primärluften blåser igenom. 
De stora mängderna primärluft som blåser upp genom den tunnare delen av bädden medför 
också att medrycket av stoft blir stort. Genom den tjockare delen av bädden passerar endast 
begränsade mängder primärluft. Torkningen, avgasningen och slutförbränningen förskjuts 
därför långt ned på rosten och stora mängder oförbränt material blir kvar i askan. Den ringa 
tillgången på syre i denna del av bädden i kombination med en bristande tillförsel av överluft 
resulterar i stora utsläpp av kolmonoxid. Vid tillfället då den sneda bädden i figur 16 
observerades var dygnsmedelvärdet för emissionerna cirka 66 mg/MJ NOx och 1440 ppm CO 
vid 2.6 % syrehalt. Detta måste anses som högt, framförallt utsläppen av kolmonoxid. 
 

 
Figur 16. Ojämn bränslebädd som resulterar i stora emissioner av NOx och CO samt höga halter 
oförbränt material i askan. 

 
Gammavakten som styr rosten och bränsleinmatningen i Kristinehamnspannan mäter bara 
bäddens tjocklek i en linje tvärs över rosten och inte ojämnheter i sidled. Det är därför 
nödvändigt att driftpersonalen snabbt upptäcker när bädden blir snedfördelad och ställer in 
bränsleinmatningen så att bädden jämnas ut. Det görs genom att slaglängderna för pusherns 
tre hydraulcylindrar justeras så att till exempel mer bränsle matas in där bädden är för tunn.  
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Som nämnts så ger titthålen i Kristinehamnspannan en mycket begränsad bild av 
bränslebädden. Om personalen på ett tidigt stadium ska kunna upptäcka snedfördelningar och 
på ett effektivt sätt kunna åtgärda dem krävs en förbättrad övervakning av bädden. Den 
videokamera som finns installerad i Torsbypannan har visat sig fungera utmärkt för detta 
ändamål. Under den tid som Torsbypannan studerades i drift förekom det att snedfördelningar 
av bränslebädden uppstod. Driftpersonalen upptäckte detta på ett tidigt stadium tack vare att 
bäddens topografi framgår tydligt på den skärm som är kopplad till videokameran. 
Driftpersonalens arbete underlättas alltid av en videokamera som visar en bild inifrån ugnen. 
Oavsett om en panna är helt manuell eller helt automatiserad så bör driftpersonalen kunna 
övervaka förbränningsförloppet. Förslagsvis bör Kristinehamnspannan förses med en 
videokamera såsom Torsbypannan och åtgärden diskuteras vidare i kapitel 7. 
 

6.8   Rostövervakning med automatiserad styrning 
Det är viktigt att bränslebädden inte blir snedfördelad på grund av att det kan leda till höga 
halter oförbränt i askan och dessutom förhöjda emissioner, stort medryck av stoft och sintrad 
aska. I avsnitt 6.7 framhölls därför vikten av att ha en videokamera i ugnen så att 
driftpersonalen kan upptäcka eventuella snedfördelningar. 
 
Det vore givetvis önskvärt att ha ett system som automatiskt kan upptäcka och åtgärda 
snedfördelningar i bädden. De befintliga styrsystemen med gammavakter mäter endast 
bäddens täthet i en linje tvärs över bränslebädden och registrerar således inte eventuella 
snedfördelningar. Forskning och försök med olika metoder för rostövervakning med 
automatiserad styrning har utförts under de senaste åren. Exempel är videoövervakning med 
datorbaserad bildanalys, övervakning med IR-kamera eller IR-pyrometrar samt 
topografimätning med laser. Den kanske enklaste tekniken är den så kallade IR-pyrometrin. 
En IR-pyrometer mäter den infraröda strålningen i sitt synfält och kan utifrån denna 
bestämma medeltemperaturen i fältet.  
 
En i sidled ojämn bränslebädd kommer att brinna ut snabbare i de tunna partierna än i de 
tjocka. Primärluften strömmar då genom de tunnare partierna och bidrar till en intensiv 
förbränning. IR-pyrometrar kan registrera denna intensiva förbränning genom den förhöjda 
temperaturen. Signalen från en IR-pyrometer som registrerar en kraftigt förhöjd temperatur 
kan användas för att öka slaghastigheten hos den hydraulcylinder som matar bränsle till den 
del av rosten där bädden är för tunn.  På samma sätt kan IR-pyrometrar också upptäcka lång 
eld. Lång eld visar sig genom att temperaturen på rostens sista del stiger och tiderna för 
rostens matningssekvenser kan justeras automatiskt. 
 
Även om vissa försök med IR-pyrometrar har gett positiva resultat så återstår en del problem 
kring att med hjälp av utsignalerna från pyrometrarna styra en rost automatiskt på ett pålitligt 
sätt. Det finns i dagsläget inte några färdiga kommersiella system för sådan automatisering 
och IR-pyrometrin bedöms därför vara på forskningsstadiet. Detsamma gäller de andra 
nämnda teknikerna för rostövervakning med automatiserad styrning. De är dock lovande och 
kan mycket väl vara både pålitliga och kommersiella inom några år. 
 
De IR-pyrometrar som använts inom exempelvis forskning utförd av Termiska Processer AB 
kostar cirka 50 000 kronor styck.[18] För att mäta temperaturen i Torsby- eller 
Kristinehamnspannans slutförbränningszon, så att lång eld och snedfördelningar upptäcks, 

                                                 
[18] Ramström, Erik 
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skulle två av dessa pyrometrar behövas. Pyrometrarna utgör endast en del av kostnaden för 
åtgärden och den totala investeringen hamnar på några hundra tusen kronor. 
 
Sammanfattningsvis bedöms det för riskfyllt att i dagsläget installera IR-pyrometrar för 
automatiserad roststyrning i Torsby- eller Kristinehamnspannan. Tekniken bör få utvecklas 
ytterligare och visa sig pålitlig innan den kan utgöra en god investering.  
 

6.9   Extern torkning av bränslet 
I både Torsbypannan och Kristinehamnspannan förbränns bränsle med mycket hög fukthalt. 
Det är den höga fukthalten som ställer krav på en effektiv torkning och avgasning på rosten. 
Om inte fukten drivs av på rosten så blir avgasningen och slutförbränningen ofullständig och 
oförbränt material blir kvar i askan. Det förefaller därför naturligt att undersöka huruvida det 
finns möjligheter att torka bränslet innan det matas in i ugnen. 
 
För extern torkning av bränsle vid förbränningsanläggningar används oftast roterande 
rökgastorkar. I dessa torkas bränslet i direktkontakt med heta rökgaser inuti en roterande 
trumma. En rökgastork skulle kunna användas vid Kristinehamnspannan och Torsbypannan 
för att med hjälp av rökgaser från pannan sänka bränslets fukthalt. Förutsättningarna för att få 
en god utbränning av bränslet skulle då bli mycket goda. 
 
Utan att gå in djupare i den externa torkningen och dess möjligheter kan det nämnas att en 
bränsletork sannolikt inte vore en ekonomiskt försvarbar lösning för att säkerställa en god 
askkvalitet. En bränsletork har en investeringskostnad på tiotals miljoner kronor samt medför 
ökade drift- och underhållskostnader.[19] Det bör också ihågkommas att den fukt som i 
dagsläget drivs av inuti Kristinehamns- och Torsbypannan till viss del kondenserar i 
rökgaskondensorn och därmed bidrar med mer än en megawatt i effekt. Om delar av 
bränslefukten drivs av i en extern tork så minskar fukthalten på rökgaserna från ugnen. Då 
sjunker deras daggpunkt och rökgaskondensorns effekt minskar drastiskt. 
 

6.10 Bränslebitarnas storlek 
Bränslebitarnas storlek är av stor betydelse för förbränningsprocessen. Stora bränslebitar 
kräver längre uppehållstid på rosten för fullständig förbränning. Om exempelvis bark med 
mycket grovfraktion förbränns så hinner inte alltid de grova barkbitarna slutförbrännas och 
organiskt material återfinns i bottenaskan. Väldigt stora bränslebitar kan dessutom orsaka 
problem i bränsleinmatningen. Så är till exempel fallet i Kristinehamnspannan där 
fördelningsskruven i bränslestupet avlägsnats på grund av att stora bränslebitar regelbundet 
fastnade. Det är även värt att notera att en stor andel finfraktion också kan påverka 
förbränningen negativt. De små bränslebitarna packar ihop sig och leder till en kompakt 
bränslebädd med högt tryckfall. Resultatet kan då bli genomblåsningar och problem med stoft 
i rökgaserna. För att åstadkomma stabila förbränningsförhållanden är det således en stor andel 
finfraktion eller grovfraktion som bör undvikas. 
 
Situationerna på Notnäs och Sannaverket skiljer sig åt avsevärt. På fjärrvärmecentralen 
Notnäs erhålls allt bränsle direkt från det intilliggande sågverket och möjligheterna att 
påverka bränslekvaliteten är därför goda. På Sannaverket däremot erhålls allt bränsle via 
transport från flertalet olika platser. Bränslekvaliteten är därför betydligt mer varierande.  
                                                 
[19] Spets, Lennart 
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Figur 17. Barken passerar ett skaksåll och 
grovfraktionen går in till en rivare. 

6.10.1 Möjliga förbättringar på Notnäs 
Tack vare det nära samarbetet med 
sågverket erbjuds goda möjligheter att 
påverka bränslets fraktionsstorlek. Barken 
levereras från sågverket via ett 
transportband och passerar ett skaksåll 
som avskiljer den grövsta fraktionen. 
Grovfraktionen går sedan vidare till en 
rivare innan den återförs till den övriga 
barken (se figur 17).  
 
Vid anläggningsbesöket på Notnäs 
återfanns oönskat stora barkbitar i den 
rivna barken. Dessa utgör en risk genom 
att de kanske inte alltid hinner brinna ut 
fullständigt och organiskt material blir av 

en onödig anledning kvar i askan. 
Behandlingen av barken som levereras på 
transportband från sågverket måste därför 
förbättras. Förslagsvis kan skaksållet 
förses med ett såll som har mindre hål, så att de grova barkbitarna går vidare till rivaren. 
Förslaget anses genomförbart och behandlas därför vidare i kapitel 7. 
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7     FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 

7.1   Mellanvalv 

7.1.1  Ett mellanvalv i Kristinehamnspannan 
En åtgärd för att komma tillrätta med den ofullkomliga torkningen av fuktigt bränsle i 
Kristinehamnspannan är att mura ett mellanvalv. Ett valv skulle ge en jämnare och högre 
temperatur i bränslebädden och avsevärt höja torkeffekten. Värmestrålning från bränslets 
slutförbränning skulle reflekteras till torkzonen och de heta förbränningsgaserna skulle 
tvingas upp efter rosten. Halten oförbränt i askan torde minska tack vare den snabbare 
avfuktningen och avgasningen av bränslet. Dessutom skulle gasernas uppehållstid förlängas. I 
den gaskanal som skulle uppstå på valvets ovansida vore möjligheterna goda att placera 
överluften strategiskt och därmed minimera emissionen av NOx och CO. 
 

7.1.2  Faktorer som bör begrundas vid murning av ett mellanvalv 
Då ett eventuellt mellanvalv muras i Kristinehamnspannan är det viktigt att hänsyn till de 
ökade gashastigheter som uppstår då gaserna från ugnens undre del rundar mellanvalvet och 
strömmar in i den övre ugnsdelen. Ju trängre passagen är, desto högre gashastigheter 
uppkommer. Därför måste valvets längd noga anpassas med denna passage i åtanke. Vid de 
förhöjda gashastigheter som erhålls kan inträngningsdjupet för luftflöden från befintliga 
luftdysor kraftigt minska.  
 
I dagsläget är överluften bristfälligt utformad i både Kristinehamns- och Torsbypannan. En 
genomgång och jämförelse sinsemellan av loggade datorvärden för år 2005 har visat att 
Kristinehamnspannan har cirka 50 % större utsläpp av kolmonoxid medan Torsbypannan har 
cirka 50 % större emission av kväveoxider. Att Kristinehamnspannan har mindre NOx-
bildning beror troligtvis på den lägre ugnstemperaturen och större mängder återförd rökgas. 
Rökgasåterföringen i Torsbypannan bör ses över för att komma till rätta med emissionerna av 
NOx. Att Torsbypannan har betydligt lägre utsläpp av kolmonoxid beror mest troligt på att 
luftöverskottet är betydligt högre än i Kristinehamnspannan, samt att överluftens inblandning 
är aningen bättre. 
 
I Kristinehamnspannan anser tillfrågad driftpersonal att överluften har ett begränsat 
inträngningsdjup. Ett förhöjt överluftsflöde får ingen stor effekt på halten kolmonoxid. Luften 
verkar böja av tidigt och strömma ut ur pannan utan nämnvärd inblandning i rökgaserna. Det 
är därmed av stor vikt att överluften ses över så att dysornas antal, placering, diametrar samt 
flöden anpassas till den nya situation som uppstår då ett mellanvalv muras.  
 
I Torsbypannan har inte överluften anpassats till den nya strömningsbilden. Dysorna för 
överluften är inte optimalt placerade när det gäller att blanda in syre i gaserna. Då gaserna nått 
kanalen på valvets ovansida kan de strömma mer eller mindre ostört rakt ut ur ugnen. Här 
finns möjligheter till att stegvis tillsätta luft och på så sätt skapa omblandning och säkerställa 
låga utsläpp av kolmonoxid. Det kan även ifrågasättas ifall rökgasåterföringen i ugnens nedre 
del är optimal. Kanske bör rökgaserna istället återföras i början av kanalen ovanför valvet, för 
att på så sätt skapa turbulens innan överluften tillsätts. För att klargöra den frågan kan det i 
framtida arbete undersökas var någonstans i ugnen som de mest gynnsamma förhållandena för 
NOx-bildning finns.  
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Det kan för övrigt vara värt att notera att ett mellanvalv minskar den faktiska ugnsvolymen en 
aning och det är av den orsaken angeläget att valvet inte dimensioneras alltför tjockt. 
 

7.1.3  Ekonomiska aspekter 
En prisförfrågan för att mura ett mellanvalv i Kristinehamnspannan har gjorts till Industri 
Eldfast AB, och valvet innebär en investering på cirka 150 000 - 200 000 SEK.[20]  Ett 
mellanvalv är en nyckelåtgärd för att komma till rätta med höga halter oförbränt material i 
askan och investeringen bör ses i ljuset av detta. 
 

7.2   Reglering av återförd rökgas 
Rökgasåterföringen i Torsbypannan måste åtgärdas innan den kan utgöra ett exempel för hur 
rökgaser ska återföras i Kristinehamnspannan när denna försetts med ett mellanvalv. 
Torsbypannans rökgasåterföring ämnar att styra temperaturen i gaskanalen mot 1150 ºC. 
Stora brister har dock observerats i form av kraftiga temperaturvariationer med förhöjda 
emissioner av NOx och CO som följd. Det tar för lång tid innan temperaturhöjningar 
motverkas, och när rökgasåterföringen väl sänker temperaturen blir den alldeles för låg. 
 

7.2.1  Åtgärd för att komma till rätta med bristerna i Torsbypannan 
Bristerna i varvtalsregleringen av rökgasfläkten beror på att styrdatorn programmerats för 
enkelt. Varvtalet måste anpassas efter hur snabbt temperaturen ändras, inte bara efter den 
rådande temperaturen och ifall den sjunker eller stiger. Med andra ord så måste 
temperaturkurvans derivata utnyttjas för styrningen av varvtalet. Om temperaturen plötsligt 
börjar stiga väldigt hastigt så avslöjar derivatan detta och PLC:n kan begära ett högt 
fläktvarvtal på en gång. Temperaturhöjningen kan då stoppas direkt istället för att varvtalet 
ökar i etapper och inte stoppar temperaturökningen förrän temperaturen redan är för hög. Om 
temperaturen däremot börjar stiga ytterst långsamt så kan PLC:n istället låta fläkten gå på ett 
lågt varvtal så att inte rökgasflödet blir för kraftigt och sänker temperaturen för mycket. Figur 
18 illustrerar två alternativa temperaturökningar i ugnen. I fall 1 är derivatan kraftig och 
ökningen måste bemötas med en stor mängd återförd rökgas. I fall 2 är däremot derivatan 
liten och endast små mängder rökgas är nödvändig för att sänka temperaturen till den 
önskade. I dagsläget kan inte styrsystemet skilja på dessa två fall. Det styr endast utefter den 
rådande temperaturen och inte efter hur fort temperaturen ändras. 
 
Med hjälp av en derivata-funktion kan styrningen ligga steget före. Vid en temperaturstegring 
kan ett väl avvägt rökgasflöde blåsas in i ugnen redan innan temperaturen stigit särskilt 
mycket. Temperaturkurvan kan då fås att böja av och plana ut på 1150 ºC istället för att 
fläkten reagerar först efter det att temperaturen stigit kraftigt. Derivata-funktionen kan med 
detta arbetssätt få temperaturen att hålla sig inom ett litet intervall kring 1150 ºC. De kraftiga 
och okontrollerade svängningar som systemet uppvisar idag skulle således elimineras. 
 

                                                 
[20] Sjöberg, PO 
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Figur 18. Två fall av temperaturökningar som ett styrsystem måste kunna skilja på och bemöta olika. 

 

7.2.2  Genomförande av föreslagen åtgärd 
Styrningen av rökgasfläktens varvtal i Torsbypannan är en programmeringsfråga, och en 
erfaren programmerare bör anlitas för att åtgärda problemet. Kostnaderna för åtgärden 
begränsar sig till att anlita en programmerare i några timmar och bör ej överstiga 10 000 - 15 
000 kronor. Lärdomarna från denna åtgärd kan sedan användas för att utforma ett fungerande 
system för återföring av rökgas i Kristinehamnspannan när denna utrustats med ett 
mellanvalv. 
 
I avsnitt 7.1.2 diskuterades huruvida placeringen av den återförda rökgasen i Torsbypannan är 
optimal eller bör omplaceras. Oavsett var rökgasen blåses in i Torsbypannan, och i 
Kristinehamnpannan efter det att ett eventuellt valv murats, så är det dock viktigt att 
återföringen styrs på ett effektivt sätt. Förslaget i detta avsnitt är därför oberoende av 
rökgasåterföringens placering. 
 

7.3    Förvärmning av primärluft 
Värmestrålningen från bränslebäddens omgivning har ett begränsat inträngningsdjup i bädden 
och torkeffekten är därför störst i ytskiktet. I Kristinehamnspannan och Torsbypannan innebär 
detta att torkningen i bäddens bottenskikt är begränsad vilket stundtals kan resultera i förhöjda 
halter oförbränt i askan. För att även bottenskiktet skall torka bör primärluften förvärmas. Den 
varma luften bär då med sig fukt från bäddens undre skikt till ytan. I Torsbypannan kan 
förvärmning av primärluften vara nödvändig för att en övergång till förbränning av rått 
sågspån ska bli möjlig. 
 
Luften kan förvärmas genom att värmeväxlas mot rökgaserna i en värmeväxlare eller mot 
pannkretsens varmvatten i en ekonomiser. Både Torsbypannan och Kristinehamnspannan har 
relativt höga utgående rökgastemperaturer och har därmed god potential för luftförvärmning.  
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Det är önskvärt att temperaturen på den förvärmda luften åtminstone når upp till 100 ºC. Som 
figur 19 visar så ökar mängden vatten som luft kan bära med sig drastiskt vid temperaturer 
uppemot 100 ºC. Ju högre temperatur luften har desto större blir torkeffekten. 
 

 
Figur 19. Mängden vatten som primärluften kan bära med sig som funktion av temperaturen. [8]  

 
I Kristinehamnspannan är utgående medeltemperatur på rökgaserna cirka 190 ºC och den är 
cirka 240 ºC i Torsbypannan. Primärluftflödet är betydligt mindre än det utgående 
rökgasflödet. Därmed bör det grundläggande kravet på temperaturer kring 100 ºC kunna 
uppnås i både Torsbypannan och Kristinehamnspannan med hjälp av värmeväxling mot 
utgående rökgaser.  
 

7.3.1  Ekonomiska aspekter 
Det är svårt att ange kostnaden för att installera en luftförvärmare. Stora delar av det totala 
priset utgörs av arbetskostnader och dessa kan variera avsevärt mellan olika pannor. Det kan 
därför vara missvisande att titta på vad kostnaden har varit i andra anläggningar och dra 
slutsatsen att den blir densamma i Torsby- eller Kristinehamnspannan. För att erhålla en 
kostnadsuppskattning bör offertförfrågan skickas till en leverantör av luftförvärmningssystem. 
Efter samråd med i branschen erfarna personer förefaller det dock realistiskt att förvänta sig 
en total kostnad i storleksordningen 1-2 miljoner kronor. 
 
För Kristinehamnspannan är förvärmning av luften en nyckelåtgärd för att säkerställa en 
konstant god askkvalitet, och investeringen bör ses i ljuset av detta. Installation av 
luftförvärmning i Kristinehamnspannan skulle för övrigt kunna användas för besparingar i 
bränsleekonomin, ifall återföring av askan inte kommer till stånd. Detsamma gäller murning 
av ett mellanvalv. Förvärmd luft och mellanvalv skulle resultera i att torkeffekten i ugnen 
skulle bli mycket stor. Det skulle möjliggöra förbränning av ännu fuktigare bränsle med 
bibehållen kvalitet på den producerade askan. Bränslets pris beror av fukthalten och en sänkt 
bränslekostnad med till exempel 10 kr/MWh bränsle skulle innebära en besparing på cirka 

                                                 
[8] Lundborg R, 2000 
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400 000 kr/år.* Investeringen i en luftförvärmare och ett mellanvalv skulle då betala tillbaka 
sig på cirka 3-5 år. Att förvärma primärluften och att mura ett mellanvalv kan således vara 
goda investeringar oavsett om någon askåterföring kommer till stånd eller ej. 
 
För Torsbypannan är en investering i en luftförvärmare inte nödvändig ifall bränslet också i 
fortsättningen kommer att bestå av bark och torrflis. Visserligen skulle askans kvalitet 
förbättras ytterligare men de utförda askanalyserna antyder att kvaliteten är god redan i 
dagsläget. Om barken och torrflisen ersätts med rått sågspån kan dock en luftförvärmare bli 
absolut nödvändig för att bibehålla den goda askkvaliteten. Fortum Värme bör ta ställning till 
investeringen på 1-2 miljoner kronor med detta i åtanke. 
 

7.4   Riktning på rostens matningssekvens 
Huruvida rostsekvenserna går nedifrån och upp eller uppifrån och ned har inverkan på 
bränslebäddens jämnhet. Om sekvenserna går nedifrån och upp utjämnas till viss del 
ojämnheter i bädden på ett sätt som inte sker om sekvenserna går åt det motsatta hållet. I 
Kristinehamnspannan går sekvenserna uppifrån och ned och riktningen bör förslagsvis ändras. 
 
Vid samtal med driftpersonalen på Sannaverket framgick att riktningen tillfälligt ändrats 
tidigare, men att det resulterat i genomblåsningar. Det är tänkbart att bränslebädden var så 
tunn då riktningen ändrades att genomblåsningar uppstod då bädden drogs isär vid varje 
rostnivås rörelse. Det faktum att rosten körs nedifrån och upp i Torsbypannan med bra resultat 
indikerar dock att genomblåsningar inte uppstår på grund av rostens ombytta 
matningsriktning om bäddtjockleken är tillräcklig. För att kunna garantera en viss 
bäddtjocklek på bädden i Kristinehamnspannan krävs åtgärder som behandlas i senare avsnitt.  
 
För att ändra riktning på rostsekvenserna krävs endast viss omkoppling i elektroniken som 
styr hydraulcylindrarnas rörelse. Åtgärden är inte en nyckelåtgärd för att kunna minska halten 
oförbränt i askan, men med tanke på att den inte innebär någon investering eller omfattande 
arbete bör den ändå implementeras.  
 

7.5   Övervakning av bränslebädden med videokamera 
Den enda visuella övervakningen av förbränningen i Kristinehamnspannan som är möjlig är 
genom några titthål i pannväggen. Sikten är dålig på grund av gaser och eldslågor. Därför är 
det svårt att på ett tidigt stadium upptäcka exempelvis snedfördelningar i bränslebädden. Det 
resulterar i onödigt stora utsläpp av kväveoxider och kolmonoxid, mycket medryckt stoft samt 
en hög halt oförbränt i askan. I Torsbypannan upptäcks sådana snedfördelningar tack vare att 
en videokamera i ugnen visar bränslebädden på en skärm i kontrollrummet. Andra oönskade 
störningar i förbränningen, såsom lång eld, syns också på videobilden. Kristinehamnspannan 
bör också utrustas med en videokamera så att förbränningsförloppet kan övervakas. 
 

7.5.1  Installation av en videokamera i Kristinehamnspannan 
De extrema temperaturförhållanden som råder i ugnen medför att videokameran måste 
placeras inuti ett vattenkylt kamerahus. För att hålla linsen ren från sot bör även kameran 
förses med renspolning med luft. En videokamera och ett kamerahus kostar cirka 35 000 

                                                 
* Baserat på en genomsnittlig bränsleförbrukning på 40 000 MWh/år. 
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kronor. Kostnader för ledningar för kylvatten och renspolningsluft uppgår till cirka 10 000 
kronor.[19]  
 
Placeringen av kameran bör noga utvärderas med tanke på sikten över bränslebädden samt hur 
utsatt den blir för medryckt stoft. 
 
Installationen av en videokamera i eldstaden har i sig ingen som helst direkt inverkan på 
bränslets utbränningsgrad, men förser däremot driftpersonalen med värdefull information. 
Den effekt som videokameran får beror därför uteslutande på hur informationen utnyttjas av 
driftpersonalen. Om driftpersonalen omedelbart agerar när bilden från kameran visar att 
exempelvis bränslebädden är snedfördelad, och gör nödvändiga justeringar, så blir halten 
oförbränt i askan betydligt lägre än om det tar flera dagar innan problemet rättas till.  
 

7.6   Styrning av bränslebädden med gammavakter 
Kristinehamnspannan har i jämförelse med Torsbypannan bristande förutsättningar att 
motverka en ojämn bränslebädd längs rosten. Torsbypannan har två gammavakter, en tidigt på 
rosten och en närmre askutmatningen, som mäter bäddens tjocklek i varsin linje tvärs över 
bädden. Genom att mäta tjockleken i två linjer och utifrån detta styra pusher- och rostmatning 
så kan en i längsled jämn bädd säkras oavsett last.  
 
Kristinehamnspannan har bara en gammavakt och styrsystemet har därför ingen information 
om bäddens tjocklek före eller efter gammavakten. Styrsystemet agerar endast utifrån om 
gammavakten registrerar att bädden är för tjock eller ej i den mätta linjen. Tiden mellan 
rostsekvenserna förlängs med ett fast värde om bädden blir för tjock, vilket är en för grov 
styrning. Grundvärdet för tiden mellan rostsekvenserna ställs in av driftpersonalen. 
Förutsättningarna i pannan kan ändras under den delen av dygnet då den är obevakad och det 
inställda grundvärdet kan då visa sig olämpligt. Resultatet av bristerna blir en varierande 
bäddtjocklek med risk för stundtals höga halter oförbränt material i askan som följd. 
 

7.6.1  Åtgärdande av styrsystemet i Kristinehamnspannan 
För att komma till rätta med den bristande styrningen av bränslebädden i 
Kristinehamnspannan bör den förses med ytterligare en gammavakt. Denna bör placeras strax 
nedanför bränsleinmatningen, såsom är fallet i Torsbypannan. Styrningen kan även i övrigt 
utformas enligt de principer som tillämpas i Torsbypannan. Den övre gammavakten styr då 
bränsleinmatningen och den undre styr underhållsmatningen. Pushern bör endast få slå ett 
slag, och underhållsmatningen bör endast få pågå under ett visst tidsintervall, varje gång 
gammavakterna kallar på bränsle. På så sätt kan inte bädden växa sig för tjock. Åtgärden 
medför att styrsystemet på egen hand kan upprätthålla önskad tjocklek på bränslebädden. Om 
förutsättningarna i ugnen ändras under tiden som pannan är obevakad så motverkar 
gammavakterna att bäddens tjocklek varierar.  
 
Åtgärden öppnar dessutom för möjligheten att i framtiden helt automatisera effektregleringen 
av pannan om så önskas. Detta eftersom det åtgärdade styrsystemet på egen hand kan anpassa 
bränsleinmatningen och rostsekvenserna till ändrad last. 
 

                                                 
[19] Spets, Lennart 
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Figur 20. Såll som endast barkens finfraktion ska falla 
igenom. 

Att installera ytterligare en gammavakt kostar cirka 75 000 - 100 000 kronor.[21] Åtgärden är 
viktig för att skapa en jämn förbränning i bränslebädden och därmed sänka halten oförbränt i 
askan.  
 

7.7   Bränslebitarnas storlek 
Om vissa bitar i bränslet är för stora så torkar de så sent på rosten att de inte hinner brinna ut. 
Det är därför viktigt att andelen grovfraktion i bränslet minimeras. Torsbypannan på Notnäs 
får sitt bränsle från intilliggande sågverk och har därför goda möjligheter att påverka 
hanteringen. Vid anläggningsbesöket observerades att oönskat stora barkbitar med jämna 
mellanrum föll igenom skaksållet istället för att gå vidare till rivaren.  
 
Ett torktest utfördes för att demonstrera dessa barkbitars förhöjda torktid och därmed inverkan 
på andelen oförbränt material i askan. Två bränsleprover torkades i ugn, ett prov med bränsle 
innehållande de grova barkbitarna och ett där de grova bitarna avskiljts. Proven vägdes med 
jämna mellanrum och resultatet visade att provet utan grovfraktionen släppte ifrån sig fukten 
betydligt snabbare. Anledningen är att fukten måste vandra igenom barkbiten, ut till ytan, 
innan den kan avgå som vattenånga, och torkförloppet tar därför längre tid för en större 
barkbit. Slutsatsen blir att problemet med långsamt torkande bränslebitar på rosten skulle 
kunna minskas om de oönskat grova barkbitarna kunde hindras från att falla igenom 
skaksållet och istället rivas till mindre bitar.  
 
Förslagsvis bör det nuvarande sållet 
ersättas av ett såll med finare hålstorlek 
(figur 20). En mindre andel av de grova 
barkbitarna tar sig då igenom sållet. Ett 
nytt såll kostar mellan 10 000 och 15 000 
kronor.[19] Det kan dessutom vara värt att 
undersöka huruvida skakfrekvensen 
inverkar på andelen grovfraktion som går 
vidare till rivaren. 
 
Vid besöket noterades i övrigt också att 
tillförseln av bark till transportbandet var 
synnerligen intermittent. Under vissa 
perioder var bandet tomt och i nästa stund 
fylldes det upp av ett tjockt lager bark. 
Skaksållet har en begränsad längd och har 
därför inte kapacitet att sålla ett allt för tjockt lager bark. Av denna anledning går stundtals 
stora mängder finfraktion vidare till rivaren och rivs till mycket små bitar. Dessa bidrar till 
problemet med ökat tryckfall över bränslebädden på rosten.  
 
Det kan i och med detta vara av intresse att undersöka om det är möjligt att jämna ut den 
stötvisa tillförseln av bark till skaksållet. Innan barken når skaksållet faller den en dryg meter 
från ett högre beläget transportband. I detta steg skulle barken exempelvis kunna samlas i en 
behållare som i sin tur ger ett jämnt flöde till skaksållet. 

                                                 
[21] Malmstedt, Thomas 
[19] Spets, Lennart 
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8    SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
 
I detta arbete har åtgärder för att komma till rätta med höga halter organiskt material i aska 
från mindre biobränsleeldade anläggningar identifierats. Åtgärderna är ett resultat av de 
fallstudier som utförts och är således i första hand presenterade med de studerade pannorna i 
åtanke. Flera av åtgärderna kan dock genomföras även i andra typer av rostpannor. 
Åtgärderna är: 
 

• Murning av ett mellanvalv i eldstaden för att förbättra strålnings- och 
strömningsbilden. 

• Derivatabaserad reglering av återförd rökgas för att underlätta temperaturreglering och 
skapa en stabil strömningsbild. 

• Förvärmning av primärluft för att höja torkeffekten på rosten. 
• Körning av rostens matningssekvenser med riktningen nedifrån och upp för att 

motverka ojämnheter i bränslebädden. 
• Installering av en videokamera i eldstaden för att förse driftpersonalen med nödvändig 

information om förbränningssituationen. 
• Automatisering av bäddstyrningen med hjälp av gammavakter för att garantera önskad 

bäddtjocklek vid alla driftförhållanden samt för att skapa möjligheter för automatisk 
effektreglering. 

• Bortsållning och rivning av stora bränslebitar för att minska bränslebitarnas torktid på 
rosten. 

 
Alla åtgärder har inte lika stor inverkan på halten oförbränt. För att tydliggöra den effekt som 
varje åtgärd kan väntas ge, i den panna den är avsedd för, så graderas de i tabell 1. 
Graderingen baseras på skalan:  
 
Mycket liten - Liten - Måttlig - Stor - Mycket stor 
 

TABELL 1. Gradering av den inverkan som åtgärderna kan väntas ha på halten oförbränt i askan samt 
åtgärdernas kostnader. 

 
Kostnaderna för att mura ett mellanvalv och förvärma primärluften är angivna med de 
studerade pannorna i åtanke och kan förväntas öka för större pannor. Som tabell 1 visar så har 

Åtgärd Inverkan på halten 
oförbränt 

Uppskattad kostnad 

Murning av ett mellanvalv Mycket stor 150 000 - 200 000 kr 

Derivatabaserad reglering av återförd 
rökgas 

Måttlig 10 000 - 15 000 kr 

Förvärmning av primärluft Mycket stor 1 000 000 - 2 000 000 kr 

Riktning på rostens matningssekvens Liten 0 kr 

Övervakning med videokamera Måttlig 45 000 kr 

Automatiserad bäddstyrning med 
gammavakter 

Stor 75 000 - 100 000 kr 

Sålla bort och riva stora bränslebitar Måttlig 10 000 - 15 000 kr 
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luftförvärmning och mellanvalv mycket stor inverkan på halten oförbränt. Samtidigt är dessa 
de klart mest kapitalkrävande åtgärderna. Det bör dock hållas i åtanke att ett mellanvalv och 
en luftförvärmare resulterar i en markant förhöjd torkeffekt som möjliggör förbränning av 
fuktigare bränsle. För pannor där bränslepriset beror av fukthalten, såsom för 
Kristinehamnspannan, kan dessa åtgärder därför användas för besparingar i bränsleekonomin 
ifall någon askåterföring inte skulle bli aktuell.  
 
De två pannor som studerats i detta arbete är i många avseenden lika, både i utförande och i 
drift. Torsbypannan har dock en väsentligt högre utbränningsgrad av bränslet än vad 
Kristinehamnspanna har. Askan från Torsbypannan har vid utförda analyser haft en 
genomsnittlig halt av oförbränt organiskt kol i askan på 2.5 %, medan halten i 
Kristinehamnspannans aska varit på 7.3 %. Askan från Torsbypannan har ett så lågt innehåll 
av organiskt material att den går att härda och återföra till skogsmark. Kristinehamnspannan 
är däremot i behov av åtgärder för att halterna ska bli optimala ur härdningssynpunkt.  
 
De åtgärder som föreslagits i rapporten skulle minska halten oförbränt i askan från 
Kristinehamnspannan till mycket låga nivåer om de implementeras. För Torsbypannan kan 
föreslagna åtgärder utnyttjas för att möjliggöra en eventuell övergång från förbränning av 
bark och torrflis till rått sågspån, utan att askans kvalitet drastiskt försämras. 
 
I fortsatt arbete bör de presenterade åtgärderna utföras i Torsby- och Kristinehamnspannan. 
Detta bör utvärderas med regelbundna mätningar av halten oförbränt i askan samt 
emissionerna till luften. Dessutom bör test med att härda askan utföras för att avgöra när 
askans kvalitet är god nog för självhärdning. Det rekommenderade värdet på 2-3 % för 
optimal härdning är endast en riktlinje och praktiska test bör därför göras. 
 
Det vore också givande att i fortsatt arbete studera optimal utformning och placering av 
överluft och återförda rökgaser i pannor med mellanvalv.  
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10    BILAGOR 

10.1   Askanalyser 
Från Torsbypannan togs ett samlingsprov med aska från den vecka då anläggningen besöktes. 
Dessutom togs prov från fem skiljda tillfällen då mycket fuktigt bränsle förbrändes i pannan. 
 
Sedan Kristinehamnspannan uppfördes har sex stycken askprover analyserats och resultaten 
ifrån analyserna har kunnat tillgås. Utöver de tidigare utförda testerna så togs fyra prover 
under den vecka pannan studerades i drift.  
 
Andelen oförbränt organiskt material i proverna har bestämts genom att askan torkats i 
värmeskåp vid 105 ºC och sedan glödgats i ugn vid 550 ºC.  
 
Resultaten av analyserna är samlade i tabell 2 för Torsbypannan och i tabell 3 för 
Kristinehamnspannan. 
 
 

Prov Glödförlust av torrsubstans (%) 
1 - Samlingsprov från besök, okt. 2005 1.0 
2 - Prov från nov. 2005 2.4 
3 - Prov från nov. 2005 2.8 
4 - Prov från nov. 2005 2.3 
5 - Prov från nov. 2005 2.7 
6 - Prov från nov. 2005 3.6 
Medelvärde 2.5 

TABELL 2. Resultat från analys av askprover från Torsbypannan. 

 
 

Prov Glödförlust av torrsubstans (%) 
1 - Prov från juni 1996 9.0 
2 - Prov från juni 1998 9.1 
3 - Prov från feb. 1999 5.5 
4 - Prov från dec. 2002 5.3 
5 - Prov från dec. 2003 1.7 
6 - Prov från sept. 2004 16.4 
7 - Prov från dec. 2004 9.8 
8 - Prov från anläggningsbesök, okt. 2005 4.5 
9 - Prov från anläggningsbesök, okt. 2005 3.8 
10 - Prov från anläggningsbesök, okt. 2005 7.4 
Medelvärde 7.3 

TABELL 3. Resultat från analys av askprover från Kristinehamnspannan. 
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10.2   Ekonomiskt värde av oförbränt material i aska 
Vid analysen av askproverna har askan vägts före och efter det att den glödgats vid 550 ºC. 
Andelen oförbränt organiskt kol i askan är den procentuella viktminskning som sker vid 
glödgningen. 
 
För det bränsle som förbränns i de två studerade pannorna är askhalten cirka 3 %. Det betyder 
att 3 % av bränslet är obrännbart och kommer att återfinnas som aska även om förbränningen 
är fullständig. Det är denna obrännbara del som kvarstår efter att ett glödgningstest utförts.  
 
I detta räkneexempel kommer det ekonomiska värdet av det oförbrända materialet i 
Kristinehamnspannans aska att beräknas. 
 
Andelen oförbränt i askan har uppmätts till cirka 7.3 %. Hur stor andel dessa 7.3 % är av 
bränslet kan beräknas som: 
 

Outnyttjad bränslemängd = Andel aska - askhalten = ( ) 236.03
062.01

3 ≈−
−

 % 

 
Med "Andel aska" avses aska innehållande oförbränt material. Andelen organiskt material i 
bränslet som aldrig förbränns är enligt beräkningarna 0.236 %. 
 
Med de åtgärder som föreslagits i denna rapport är det troligt att Kristinehamnspannan skulle 
kunna producera aska med cirka 2.0 % oförbränt material. Andelen organiskt material i 
bränslet som inte förbränns är då: 
 

Outnyttjad bränslemängd = ( ) 061.03
02.01

3 ≈−
−

 % 

 
Den andel av bränslet som skulle förbrännas istället för att kvarstå i askan när åtgärderna i 
pannan utförts blir: 
 
0.236 - 0.061 = 0.175 %  
 
Under ett år förbränns cirka 40 000 MWh bränsle till en kostnad av 120 kr/MWh. Total 
bränslekostnad är således 4 800 000 kr/år. 
 
Om halten oförbränt i askan kan minskas från 7.3 % till 2.0 % så skulle cirka 0.175 % mindre 
bränsle behöva införskaffas. Besparingen skulle bli: 
 

840000175.04800000 =⋅  kr/år 
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10.3   Beräkning av rökgasernas kondensationstemperatur 
Beräkningarna grundar sig på antagandet att bränslets sammansättning är enligt tabell 4 och 
att förbränningen sker med ett luftöverskott på 40 %.: 
 

Ämne Beteckning Andel (vikt %) 
Kol C 21.9 
Väte H 2.7 
Kväve N 0.08 
Syre O 18.9 
Svavel S 0.02 
Fukthalt F 53.4 
Aska - 3 
TABELL 4. Biobränslets sammansättning. 

 
Kondensationstemperaturen kan erhållas ur en mättnadstabell för vattenånga om vattenångans 
partialtryck, OHp

2
, i rökgaserna beräknas. 

pvp OHOH ⋅=
22

 
 

OHv
2

 är vattenångans volymandel i rökgaserna och p är gasernas totala tryck. 
 
Först beräknas den teoretiska luftmängden, lt, som erfordras för förbränningen. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −++⋅=

3232412100
7,2276.4 OSHClt = 2.06 mn

3/kg bränsle 

 
Den teoretiska rökgasmängden som erhålls är: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −++⋅+++++⋅=

3232412
76.3

283218212100
7.22 OSHCNSFHCgt  = 3.03 mn

3/kg bränsle 

 
Verkliga rökgasmängden blir med ett luftöverskott, n, på 1.4: 

( ) ttv lngg ⋅−+= 1  = 3.85 mn
3/kg bränsle 

 
Mängden vattenånga i rökgaserna är: 

H2O = 
10018

1
1002

1 FH ⋅+⋅  = 0.043 kmol/kg bränsle = 0.98 mn
3/kg bränsle 

 
Vattenångans volymandel av rökgaserna, OHv

2
, är därmed cirka 0.25. Dess partialtryck i 

rökgaserna blir 0.25 bar, ifall rökgasernas totaltryck, p, antas vara 1 bar: 
pvp OHOH ⋅=

22
= 0,25 bar 

 
Vattenångans kondensationstemperatur vid detta tryck är enligt mättnadstabell för vattenånga 
cirka 65.0 ºC. 
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