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Abstract 
Combustion boilers used for the purpose of producing electric power, or steam that is then used in 
various processes in a power plant, represents a large proportion of worldwide electricity production. To 
make boilers more efficient and reduce the proportion of emissions, a continual research and 
development is in progress. The result of this study consists of the design of a simulation model of an 
combustion boiler to be used for educational purposes and addresses fuel analyzes, contents of flue gases 
and the efficiency. The model simulates: efficiency, the power generated, the proportion of oxygen and 
carbon dioxide in the flue gases based on user parameter settings. The model is constructed in the 
software Microsoft Excel to accommodate accessibility. 

Sammanfattning 
Förbränningspannor som används i syfte i att producera elektrisk kraft eller ånga som sedan används i 
olika processer i ett kraftverk utgör en stor andel i världens elektricitetsproduktion. För att göra pannorna 
mer effektivare och minska andelen utsläpp pågår en ständig forskning och utveckling. Resultatet av denna 
studie består av utformningen av en simuleringsmodell av en förbränningspanna för att kunna användas 
till utbildningssyfte och behandlar bränsleanalyser, rökgasmängder samt effektivitet. Det som modellen 
simulerar är: verkningsgrad, den effekt som genereras, andelen syre samt koldioxid i rökgaserna baserat på 
användarens parameterinställning. Modellen är gjord i programvaran Microsoft Office Excel för att 
tillgodose tillgänglighet.   

  



-3- 
 

Ordförklaringar 
ASME  American Society of Mechanical Engineers 

Förbränningsugn Ugnen där bränslet förbränns 

Konvektion  Rörelse i en vätska eller gas (ex. vatten och luft). 

Reaktant  En substans eller förening som tillsätts i ett system för att åstadkomma en 
  kemisk reaktion. 

Stökiometri  Mängdförhållanden i vilka kemiska ämnen reagerar med  
  varandra. 

Psykrometriskt diagram Graf innehållande de termodynamiska parametrarna för fuktig luft vid ett 
  konstant tryck. 

Akronymer 
Bar  Tryckenhet 

C  Kol 

CO  Kolmonoxid 

𝐶𝑂2  Andel koldioxid i rökgaserna. 

GCV  Bruttovärmevärde (Gross Calorific Value). 

LHV  Lägre värmevärde (Lower Heating Value) 

HHV  Högre värmevärde (Higher Heating Value) 

H2  Väte 

kcal  Kilokalori 

𝐿1  Värmeförlust på grund av rökgaser. 

𝐿2   Värmeförlust på grund av fukt från förbränningen av vätgas. 

𝐿3   Värmeförlust på grund av fukt i bränslet. 

𝐿4   Värmeförlust på grund av fukt i luften. 

𝐿5   Värmeförlust på grund av strålning, konvektion och andra typer av 
  förluster. 

𝐿𝑡𝑜𝑡   Totala värmeförlusten. 

N  Netto värmeutveckling. 

N2  Kväve 

NOx  Kväveoxider, ett samlingsnamn för NO (kväveoxid) och NO2 

  (kvävedioxid). 

𝑂2  Syrgas 

𝑂2𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠  Andelen syrgas i rökgaserna. 

𝑂𝑆  Omsättningen till pannan. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4tska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gas
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Luft
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kemi
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𝑃   Termiska effekten på pannan 

𝑅𝐹   Rökgasflöde 

S  Svavel 

SOx  Svaveloxider, ett samlingsnamn för SO (svaveloxid), SO2 (svaveldioxid) och 
  SO3 (svaveltrioxid). 

𝑡  Uppehållstid för rökgaser i förbränningskammaren. 

𝑇𝑔𝑎𝑠  Temperatur på rökgaserna. 

ηT  Termisk verkningsgrad. 
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1 Inledning 
Klimatförändringar är ett allvarligt problem och som i dagens läge är ett prioriterat ämne. Jordens 
medeltemperatur ökar allt mer för varje år och om den negativa utvecklingen inte förändras till det bättre, 
så kommer naturen, människors levnadsförhållanden och därmed också folkhälsan att påverkas. Det finns 
tydliga bevis för att det förekommer en omfattande klimatförändring.  

På grund av ökade miljö- och ekonomiska krav, har forskningen och dess utveckling lett till att förbättra 
effektiviteten i energiproducerande systemkraftsproduktioner samt minska utsläppen av föroreningar. 
Förbränningspannor används i de flesta fall inom industrin för att bränna bränsle i syftet att generera ånga 
och elektrisk effekt. Genom att göra pannorna mer effektiv så ökas produktionskvalitén samt 
verkningsgraden på kraftverket vilket innebär att man kan generera mer värme och elektricitet baserat på 
samma mängd bränsle. 

Datorsimulering är en av de bästa verktyg som kan användas i sökandet efter optimala driftpunkter och 
förståelse av systemets processer. Genom att modellera system och enskilda komponenter ger man 
möjligheten att komplettera teoretiskt material inom kategorin utbildningsmaterial med en mer omfattande 
analys och därigenom erbjuda en lättare väg till förståelse om olika processer gällande enskilda 
förändringar (exempelvis utsläpp av föroreningar samt effektiviteten av kraftproduktionen). 

1.1 Mål 
Syftet med den här studien är att ta fram en simuleringsmodell av en förbränningspanna för att kunna 
användas till att utvärdera hur olika körstrategier påverkar effektuttag samt rökgasutsläppen. Studien 
genomförs i uppdrag av utbildningsföretaget Creando Training AB. 

Modellen är konstruerad i programvaran Microsoft Office Excel 2007 och åskådliggör de komplexa 
mekanismerna.  

Det specifika målet är att utveckla en lämplig numerisk modell för att simulera olika driftförlopp 
innehållande följande egenskaper: 

1. Standarduppsättningar bränslen med typiska bränsleanalyser och möjlighet till variation av 
fukthalten i det valda bränslet. 
 

2. Beräkning av rökgaserna CO2 och O2 
 

3. Verkningsgraden på förbränningspannan samt effektuttaget.   
 

4. Identifieringsmöjligheter till sätt att bidra till förbättring av pannans verkningsgrad samt utsläpp. 

2 Bakgrund 

2.1 Förbränningspanna 
En förbränningspanna är ett slutet kärl som utgör en resurs för värme från förbränningskammaren i vilket 
syftet är att öka energiinnehållet i vatten och under tryck omvandla till ånga eller uppvärmt vatten för att 
användas i olika processer inom kraftproduktionen.  De bränslen som kan användas till förbränningen är 
bland annat olja, kol, biomassa samt naturgas. 

För att säkerställa en effektiv och optimal förbränningspanna så är det fördelaktigt att pannan (Kohan, 
1997): 

• Är enkel och kompakt i konstruktionen när det gäller material för att balansera tillverkning - 
underhållskostnaderna. 
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• Borde ha låg installations- samt underhållskostnader. 

 
• Har en konstruktion som uppfyller kravet att kunna expandera samt komprimera material. 

 
• Har tillräckligt med utrymme för mängden vatten som behövs samt för den ånga som produceras. 

 
• Vara enkel att underhålla då det gäller byte av delar samt rengörning. 

  

2.1.1 Klassificering av pannor 

Pannor är konstruerade baserat på vilket användningsområde och krav som de ska uppfylla när det gäller 
storlek, hantering av bränsle, rökgashantering, verkningsgrad samt effektuttag. Klassificeringen av pannor 
kan delas in i olika områden som presenteras nedan. 

2.1.1.1 Typ av bränsle 

Upphettningen av vattnet sker i de flesta typer av pannor genom förbränning av fasta, flytande och gas 
formade bränslen i ångpannans eldstad (Langley, 2009): 

• Fast form: Bränslet som förbränns är i fast form, exempelvis kol och trä. 
 

• Flytande form: Bränslet som förbränns är i flytande form, exempelvis olja. 
 

• Gasform: Bränslet som förbränns är i gasform, exempelvis naturgas. 
 

• Elektricitet: Pannan använder sig av el för att värma upp eller förånga vatten.  

2.1.1.2 Trycket på vattenångan  

Beroende på vilka systemparameter som eftersträvas finns två typer av pannor låg- och högtryckspannor 
(Kohan, 1997): 

Lågtryckspanna: Ånga genereras vid tryck lägre än 1 bar eller varmvatten vid tryck som ej överstiger 11 
bar. 

Högtryckspanna: Ånga genereras vid tryck överstigande 1 bar eller varmvatten vid tryck som överstiger 11 
bar 

Ångan används exempelvis till att: 

• Driva turbiner för generering av elektricitet till kraftnätet, men också till pumpar och fläktar inom 
kraftverket processer. 
 

• Värme samt luftkonditionering (via absoptionskylmaskiner) för att kyla ned utrustning etc. inom 
kraftverkets processer. 

2.1.1.3 Metod för transport av varm gas 

Det finns två typer av pannor när det gäller transport av den varma gasen, eldrörspanna samt 
vattenrörspanna (RAJPUT, 2006):  

• Eldrörspanna: Produkterna från förbränningen passerar genom rör som är omgivna av vatten. De 
flesta eldrörspannor har förbränningsugnen innanför pannan. 
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Fördelarna med eldrörspannor är att de är lätt att rengöra, är relativt billig samt att de är kompakta. 
Nackdelarna är att de ej är lämpliga till applikationer som kräver tryck överstigande 31 bar samt dess 
begränsning av högkapacitetsånga. 

• Vattenrörspanna: Vattnet passerar genom rör som är omgivna av produkter från förbränningen. 
De flesta vattenrörspannor har förbränningsugnen utanför pannan. 

Fördelarna med vattenrörspannor är de finns i större kapacitet, hanterar högre tryck och temperatur samt 
att den har en tillräckligt anpassad ugn för att säkerställa fullständig förbränning. Nackdelarna är att de är 
dyra att investera, har stor struktur samt att rengörningen kan vara svår pågrund av strukturen. 

2.1.1.4 Vattencirkulation 

För att cirkulera vatten till en panna så att ånga kontinuerligt kan produceras används naturlig eller tvingad 
cirkulation (Kohan, 1997): 

• Naturlig cirkulation: Vattnet cirkulerar genom naturlig konvektion 
 

• Tvingad cirkulation: Vattnet cirkulerar genom tvingad konvektion. 
 

2.1.2 Förbränning 

Förbränning sker i alla typer av pannor, industriella ugnar samt förbränningsugnar och den värmekälla 
som används är förbränning av något (eller flera) bränslen såsom olja, kol, trä eller naturgas. 
Förbränningen är den process då bränslet reagerar med syret vilket leder till att värme frisätts och i 
fullständig förbränning kommer reaktanten att brinna i syre och producera ett antal begränsade produkter.  

När element såsom kol, svavel, järn och kväve bränns, kommer de frambringa de vanligast förekommande 
oxider: kol kommer bilda koldioxid, svavel kommer att bilda svaveldioxid, järn kommer att ge järnoxid 
och kväve kommer att bilda kvävedioxid. Det som är viktigt att konstatera är att en komplett förbränning i 
stort sätt är omöjlig att åstadkomma på större skala, däremot är det möjligt att praktiskt taget kunna 
fullständig förbränning i ett laboratorium då man oavbrutet kontrollerar att alla variabler är optimerade för 
maximalt resultat (Basu, o.a., 1999).  

I praktiken observeras (Basu, o.a., 1999): 

• 𝑂2 kommer alltid att existera i rökgaserna. 
 

• Rökgasvolymen kommer att vara mer än den teoretiska förbränning pga. stökiometri. 
 

• Nivån av 𝐶𝑂2 kommer att vara mindre än den maximalt uppnåbara. 
 

• För att åstadkomma den mest effektiva förbränningen behövs ett litet överskott av luft. 
 

2.1.3 Rökgaser och föroreningar 

Förbränning av bränslen i förbränningspannor leder till utsläpp av: koldioxid, kolmonoxid kväve, 
kväveoxider, svaveloxider, syre, vatten och andra föreningar samt partiklar. Förutom syret och vattnet 
anses utsläppen påverka miljön och människor negativt, därför anses de vara föroreningar och vägen till 
att göra pannor mer effektiva är därför att minska andelarna av dessa föroreningar i rökgaserna. Man vill 
undvika dessa föroreningar av bland annat anledningarna (Baukal, 2003): 
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• Bildning av surt regn som påverkar vegetationen samt material.  
 

• Påverkan av den globala uppvärmningen. 
 

• Påverkan av ozonlagret. 
 

2.1.3.1 Kväveoxider NOx 

De huvudsakliga föreningarna som produceras av en förbränningspanna är NO och NO2 och bildar 
samlingsnamnet NOx. NOx är ett allvarligt miljöhot och initierar reaktioner som resulterar i att surt regn 
uppstår samt ökad produktion av ozon. 

I förbränningspannor bildas NOx på två sätt, genom termisk- och bränslereaktion. Den termiska NOx 

utgör den största andelen vid användning av lätta oljor samt gas och uppstår när kväve och syre förenas 
med varandra i förbränningslågan som håller en konstant hög temperatur. Bränsle NOx uppstår genom 
oxidation av bränslebundet kväve.  

Det som påverkar NOx bildningen är bland annat flamtemperaturen, den mängd kväve som finns i 
bränslet samt temperaturen på förbränningsluften (Baukal, 2003). 

2.1.3.2 Svaveloxider SOx 

Då förbränning sker med bränsle som innehåller svavel så uppstår föroreningar i form av SO2 och SO3 

och dessa föreningar bildar samlingsnamnet SOx. 

SOx reagerar med vattenångan i rökgaserna och atmosfären, föreningen bildar dimma innehållande 
svavelsyra och sprids därmed till naturen och andra städer, och eftersom syran är korrosiv är den skadlig 
för både människor, natur och material av olika slag. Det som huvudsakligen avgör nivån av SOx  i 
utsläppen är mängden svavel i det bränsle som förbränns (Baukal, 2003). 

2.1.3.3 Kolmonoxid 

Den del kolmonoxid i föroreningsluften uppstår då förbränningen av bränsle äger rum och resulterar i att 
kolet i bränslet oxiderar genom en rad av seriereaktioner och bildar CO2, men då det i praktiken är svårt 
att få fullständig omvandling så återstår en del kolmonoxid i föroreningsluften (Baukal, 2003).   

I tabell 2.1 presenteras olika föroreningar baserat på hur de uppkommer och vilken påverkan de har på 
omgivningen (Vovelle, 2000). 

Utsläpp Källa Påverkan 

CO Ofullständig förbränning av 
bränsle. 

Rökblandad dimma 

CO2 Fullständig förbränning av 
bränsle. 

Global uppvärmning 

NOx Biprodukter från 
förbränningsprocesser. 

Surt regn 

SO2 Förbränning av svavelbaserade 
bränslen. 

Rökblandad dimma samt surt 
regn. 

Tabell 1. Olika föroreningar, hur de uppkommer samt deras miljöpåverkan. 
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2.1.4 Prestandautvärdering av pannor 

Effektiviteten samt graden av avdunstningen är systemparametrar som avgör pannors prestanda. Med 
tiden kommer dessa parametrar att påverkas negativ på grund av driftförhållandena och skötsel vilket leder 
till försämrad förbränning samt värmeöverföring. Oavsätt om det gäller en ny eller gammal panna så avgör 
kvalitén på vattnet och bränslet vilken prestanda som pannan maximalt kan optimeras att användas vid i 
drift. Genom att ständigt utföra utvärderingar på verkningsgraden av pannor så ges möjligheten att 
upptäcka problem kring enskilda processområden och därmed kunna korrigera samt förbättra 
verkningsgraden.  

Den termiska verkningsgraden är ett mått på effektiviteten hos värmeväxlaren av pannan och definieras 
som den procentandel värmetillförsel som effektivt utnyttjas för att generera ånga. Det finns både en 
direkt samt indirekt metod att bestämma denna typ av verkningsgrad (Y.P. Abbi, 2009).  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Prestandautvärdering av en förbränningspanna 

  

2.1.4.1 Direkt metod 

Den direkta metoden utvärderar systemet genom att undersöka kvoten mellan effektuttag och 
energitillförseln. Denna typ av metod kallas in och ut metoden och de parametrar som observeras samt 
dokumenteras vid drift av pannan för att utvärdera verkningsgraden är följande (LOGAN, 1999): 

• Mängden ånga som genererats per timme Q i kg/h. 
 

• Entalpidifferensen mellan mättad ånga ℎå och matning av vatten ℎ𝑣 i kcal/kg ånga respektive 
vatten. 
 

• Mängden bränsle som används per timme q i kg/h. 
 

• Vilken typ av bränsle samt dess bruttovärmevärde GCV. 

 

Den termiska verkningsgraden betecknas enligt (1): 

 

 
𝜂𝑇 =

𝑈𝑡𝑚𝑎𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
𝐼𝑛𝑚𝑎𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

∗ 100 =
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑢𝑡𝑡𝑎𝑔

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑠𝑒𝑙
∗ 100 

=
𝑄 ∗ (ℎå − ℎ𝑣)
𝑞 ∗ 𝐺𝐶𝑉

 

(1) 

 

  

 

Prestanda av pannor 

Direkt metod 

Indirekt metod 
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2.1.4.2 Indirekt metod 

Den indirekta metoden utvärderar systemet genom att undersöka värmeförlusterna. Verkningsgraden fås 
genom att subtrahera den totala andelen av värmeförlusterna från 100%. De typiska orsaker till 
värmeförluster är följande (LOGAN, 1999): 

• Att det finns fukt i bränsle samt förbränningsluften. 
 

• Att förbränning av vätgas sker. 
 

• Att någon typ av strålning påverkar systemet. 
 

• Att bränslet inte fullt ut förbränns. 
 

• Att torra rökgaser uppstår efter förbränning. 

  

För att utvärdera pannans verkningsgrad genom att använda sig av den indirekta metoden behövs följande 
data (Y.P. Abbi, 2009): 

• Fullständig bränsleanalys innehållande andelarna 𝐻2,𝑆,𝐶,𝑂2 samt andelen aska och fuktighet. 
 

• Värmevärdet på både bränslet och askan (beroende på om fast bränsle används eller ej). 
 

• Omgivningstemperaturen samt fuktigheten på luften. 
 

• Rökgastemperaturen. 
 

• Andelen 𝑂2 eller 𝐶𝑂2 i rökgaserna. 

 

Verkningsgraden betecknas enligt ekvation (2), (LOGAN, 1999): 

 

 𝜂𝑇 = 100− ((𝐴) + (𝐵) + (𝐶) + (𝐷) + (𝐸) (2) 

Där: 

(A) Är den procentuella värmeförlusten på grund av avdunstning av vatten som bildas på grund av H2 i 
bränslet. 

(B) Är den procentuella värmeförlusten på grund av avdunstning av fukt som fortfarande finns kvar i 
bränslet. 

(C) Är procentuella värmeförlusten på grund av torr rökgas. 

(D) Är den procentuella värmeförlusten på grund av fukt som fortfarande finns kvar i luften. 

(E) Är den procentuella värmeförlusten på grund av strålning och andra typer av förluster (som ex. 
flygaska och bottenaska). 
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3 Modell 

3.1 Modellering 
Inom undervisning kan ett datorsimuleringsprogram användas vid utveckling och analys av ett systems 
prestanda. I datorn byggs en modell upp av den process som ska undersökas och modellen ska förslagsvis 
vara förenklad så mycket som möjligt så att den inte blir onödigt komplicerad. Endast de delar som har en 
påverkan på resultatet ska tas med. Tanken är att modellen överskådligt ska sammanfatta den verkliga 
processen och inte vara en likvärdig kopia.  

Inom modellen ska det finnas möjlighet att utföra olika förändringar för att undersöka vilka effekter olika 
parametrar ger.  

Det som är viktigt att påpeka är att en simuleringsmodell inte ger lösningar på ett problem, utan den ska 
enbart ge möjligheten att utvärdera vad som sker om en förändring av en eller flera detaljer i processen 
verkställs. 

3.2 Metod 
För att kunna genomföra projektet och för att uppfylla de mål som har definieras har en 
simuleringsmodell över en förbränningspanna skapats. Att skapa en modell som speglar en något verklig 
process kräver teoretisk kunskap om hur de olika processerna fungerar och för att erhålla den kunskapen 
har kunskap från litteratur studerats och all nödvändig information samlats in.  

I ett första skede studerades processerna med insikt över vilka steg som sker vid förbränning av ett 
bränsle. Fördjupande studier som berör förbränning, bränsleegenskaper och simulering genomfördes på 
ett systematiskt sätt för att säkerställa att all tillämpningsbar teori granskades. Även genom att studera 
referenslistor i böcker och artiklar inom ämnet har ytterligare relevant litteratur och artiklar hittats.  

3.3 Grafisk representation 
Den framtagna modellen är skapad för att enkelt kunna ge översikt över vilka parametrar som är av 
betydelse när det gäller att utvärdera en förbränningspannas prestanda. Figur 2 visar den grafiska 
uppbyggnaden av simuleringsmodellen. Bränsleflödet är konstant (valt till 1.5 [kg/s]) och de parametrar 
som man kan variera är följande: 

• Val av bränsle; en standarduppsättning bränsletyper finns att välja mellan: Kol, naturgas, olja, 
propan samt trä. 

• Fuktigheten på bränslet [%] 
• Omgivningstemperaturen [°C] 
• Primära luftflödet [m3/h]  
• Förbränningstemperaturen i pannan [°C] 
• Rökgastemperaturen ut från pannan [°C] 
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Figur 2. Grafiska uppbyggnaden av simuleringsmodellen 

 

Förutom de valbara parametrarna har användaren möjlighet att gå in på vardera område för att kunna se 
de uträkningar som utförs. 

 

3.3.1 Förbränningsanalys 

Förbränningen sker då bränsle reagerar med syre i luften för att producera värme. Den värme som skapas 
genom förbränning av bränsle som används vid driften av utrustning såsom pannor. Tillsammans med 
värme, CO2 och H20 skapas som biprodukt av den exoterma reaktionen. 

I denna del kommer ekvationer som har använts i modellen att redogöras. För att kunna avgöra mängden 
rökgaser och luftbehovet för förbränning utfördes en elementärt fullständig bränsleanalys som 
överskådligt presenteras i en förbränningstabell. Ett exempel på en sådan förbränningstabell visas i 
bilagorna. 

Med utgångspunkt från den elementära fullständiga bränsleanalys i %-massa som är angivet för de olika 
bränslena (som kan ses i bilaga 1) så omvandlas massorna från torr bas till våt bas då det är det våta 
bränslet som verkligen går in i förbränningspannan. Omvandlingen sker i alla bränsleelement (i %) 
inklusive fukthalt och tillslut summeras till 100%. Den här omvandlingen utfördes enligt ekvation (3): 

 

  𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝å 𝑣å𝑡 𝑏𝑎𝑠  

=  𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝å 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑏𝑎𝑠 ∗ 

(1 − 𝐹𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑝å 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑡) 

(3) 

 

Nästa steg var att ta reda på hur många mol av varje grundläggande element finns i 1 kg bränsle. Den 
givna % mängden av varje beståndsdel och dess molmassan [g/mol

 
]fanns i bränsleegenskaperna så det 

var enbart att bestämma för halten i bränslet (för de enskilda elementen) enligt ekvation (4): 
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[𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 
] = [𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 

] 

→ [𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑠𝑛𝑙𝑒
 
]/[𝑔/𝑚𝑜𝑙

 
] = [𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒

 
] 

(4) 

 

För att bestämma antalet mol av syre nödvändigt för att oxidera varje förbränningselement uppskattades 
det enligt den grundläggande kemiska reaktionen för oxidation enligt (5): 

 

𝐶 +  𝑂2 → 𝐶𝑂2 

𝐻2 
+  0.5𝑂2 → 𝐻2𝑂 

𝑆 +  𝑂2 → 𝑆𝑂2 

(5) 

 

Under förutsättning att svavel oxideras och att kvävet ej gör det. 

 

Det som direkt kan ses är att en mol C och S behöver en halv mol syre och det nödvändiga syret som ska 
levereras till förbränningsprocessen är summan av alla komponenter (minus eventuella mol syre som 
redan finns i bränslet). Denna uträkning sker enligt (6):   

                                    

𝑇𝑜𝑡 [𝑚𝑜𝑙𝑂2/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒
 
]  =  1 ∗ [𝑚𝑜𝑙𝑂2/𝑚𝑜𝑙𝐶 

] ∗ [𝑚𝑜𝑙𝐶/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] + 

0,5 ∗ [𝑚𝑜𝑙𝑂2/𝑚𝑜𝑙𝐻2 
] ∗ [𝑚𝑜𝑙𝐻2/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒

 
] + 1 ∗ [𝑚𝑜𝑙𝑂2/𝑚𝑜𝑙𝑆 

] 

∗ [𝑚𝑜𝑙𝑆/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒
 
] − [𝑚𝑜𝑙𝑂2/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒

 
] 

(6) 

 

Men syre tillförs med luft, och luft innehåller mest kväve (förutsatt att alla andra gaser i luften är inerta 
och kan tas som kväve). Kvävet i luften är därför 79% / 21% ~ 3.77 gånger syret. Varje mol tillfört syre 
för förbränning bär med sig själv 3.77 mol oanvändbart kväve. Det kväve som transporteras tillsammans 
med syret blir enligt (7): 

 

3,77 ∗ [𝑚𝑜𝑙𝑁2/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] (7) 

 

Och den stökiometriska (teoretiska) mängd luft som behövs för förbränning (8): 

 

[𝑚𝑜𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] =  [𝑚𝑜𝑙𝑂2/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] + [𝑚𝑜𝑙𝑁2/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] (8) 

 

Det som antagits här är att det inte finns någon fuktighet i luften, dvs. att luften är absolut torr. Det 
är även antaget att kvävehalten i bränslet omvandlas idealt till gasformigt kväve, som då också 
återfinns i rökgaserna. 

Antalet mol av rökgas som produceras per mol av brännbart elementet bestämdes utifrån samma kemiska 
reaktioner som tidigare är angivna. Så C, H2, och S producerar vardera en mol av rökgas och kvävet i 
bränslet skulle teoretiskt kunna frigöras som gasformigt kväve och kommer att adderas med kvävet som 
tillförs med luften enligt (9): 
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𝑁2𝑓𝑟å𝑛 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑡 +𝑁2𝑓𝑟å𝑛 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛 = [𝑚𝑜𝑙𝑁2/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] (9) 

 

Då det antogs att luften var torr så innebär det alltså att det ingen fukt kommer att överföras till 
rökgaserna på grund av luften, men det kommer alltid att finnas tillräckligt med fukt i rökgasen från både 
väteförbränningen och från vattnet i bränslet som förångas under förbränningen enligt (10): 

 

𝐻2𝑂𝑓𝑟å𝑛 𝑣ä𝑡𝑒 + 𝐻2𝑂𝑓𝑟å𝑛 𝑓𝑢𝑘𝑡 𝑖 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑡 = [𝑚𝑜𝑙𝐻2𝑂/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] (10) 

 

Den totala (teoretiska) rökgasmängden från den stökiometriska förbränningen blir summan av alla 
gaser enligt (11): 

 

[𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] = [𝑚𝑜𝑙𝐶𝑂2/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] + [𝑚𝑜𝑙𝐻2𝑂/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] + 

[𝑚𝑜𝑙𝑆𝑂2/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] + [𝑚𝑜𝑙𝑁2/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] 
(11) 

 

Med tanke på den primära lufttillförseln från den primära loopen så kommer luftöverskottet att 
ändras och tillförs till för att säkerställa fullständig förbränning. Mängden beror på pannans 
konstruktion och på typen av bränslet. Den riktiga mängd luft som tillförs bestäms enligt (12): 

 

𝐿𝑢𝑓𝑡ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑒𝑡 ∗ 𝑆𝑡ö𝑘𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑏𝑒ℎö𝑣𝑠 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑏𝑟ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 (12) 

 

Och den överskottsmängd av O2 och N2 i rökgaserna bestäms enligt (13): 

 

𝐿𝑢𝑓𝑡ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 ∗ [𝑚𝑜𝑙𝑂2/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] 

𝐿𝑢𝑓𝑡ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 ∗ [𝑚𝑜𝑙𝑁2/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] 
(13) 

 

Den totala mängden rökgaser (som inkluderar luftöverskottet) blir således enligt (14): 

 

[𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 (𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎) 𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 + 

𝐿𝑢𝑓𝑡ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 ∗ [𝑚𝑜𝑙𝑂2/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] + 𝐿𝑢𝑓𝑡ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 ∗ [𝑚𝑜𝑙𝑁2/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] 
(14) 

 

En mol substans representerar en given konstant antal molekyler. En mol av gas vid normala 
förhållanden upptar alltid en viss konstant volym på cirka 22,4 liter. Därför är en mol av en ideal gas 
0,0224 m3n där m3n är vid 0°C och 1 atmosfär (101.3 kPa). 
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Så omvandlingen av mängderna sker enligt (15): 

 

[𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] ∗ 0,024 ∗ [𝑚𝑛
3/𝑚𝑜𝑙] = [𝑚𝑛

3/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] (15) 

 

Luft som en ideal gas har en densitet på 1,28 kg/m3n (för ett rent kemisk ämne kan detta finnas i 
tillståndsekvation för ämnet). Dessutom med antagandet att rökgasen är mycket nära till luft så omvandlas 
mängderna till (16): 

 

[𝑘𝑔/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] = 1,28 ∗ [𝑚𝑛
3/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] (16) 

 

Luftöverskottet ändras vid ökat lufttillskott från den primära loopen och bestäms enligt (17): 

 

𝑃𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑎 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡/(3600 ∗ 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑎𝑣 𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔 𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡) (17) 

 

Volymen av en gas vid verkliga förhållanden kan relateras till dess volym vid normala förhållanden 
genom ekvationen för tillståndet för en ideal gas enligt (18): 

 

 𝑃𝑉 =  𝑚𝑅𝑇 →  𝑉1 
/ 𝑉2 

=  𝑇1 
/ 𝑇2 

 (18) 

 

Ökningen av temperaturen för en given mängd gas leder till en större volym, så med given temperatur i 
pannan (vid förbränningen) bestäms den verkliga volymflödet av rökgasen enligt (19): 

 

𝑉𝑔𝑎𝑠 = [𝑘𝑔/𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒] ∗ [𝑘𝑔𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒/𝑠] ∗ (𝑇 + 273,15)/273,15 (19) 

Där: 

𝑉𝑔𝑎𝑠 är volymflödeshastigheten i [m3/s] 

𝑇 är aktuella temperaturen i pannan i [°C] 

 

Uppehållstiden för rökgaserna i förbränningskammaren beräknas som förhållandet av volymen av 
den eldfast infodrade förbränningskammaren och volymflödeshastighet av förbränningsprodukter 
genom kammaren enligt (20): 

 

𝑡 = 𝑣𝑓ö𝑟𝑏/𝑉𝑔𝑎𝑠 (20) 

Där: 

𝑡 är uppehållstiden i [s] 

𝑣𝑓ö𝑟𝑏 är volymen på förbränningskammaren i [m3] 

𝑉𝑔𝑎𝑠 är volymflödeshastigheten i [m3/s] 
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Omsättningen (i [%]) till förbränningspannan beräknades enligt (21): 

 

(1 − 1/(1 + (𝐵𝐿 ∗ 𝐿Ö2 ∗ 𝑡))) ∗ 100 (21) 

Där: 

𝐵𝐿 är blandningsgraden 

𝐿Ö är luftöverskottet 

𝑡 är uppehållstiden för rökgaserna i förbränningskammaren i [s] 

 

Blandningsgraden anger hur väl lagrat ett bränsle är för att jämna ut torrhalten samt hur jämn 
partikelstorleksspridningen är. Om bränslet är förbehandlat för att bli homogent i torrhalten och 
partikelstorleken (samt att homogengraden antas till 1) så fås en blandningsgrad på mellan 0.5 och 1. I 
denna modell har värdet 0.7 antagits. 

Det energibehov som behövs för att förånga vattnet i bränslet i [MJ/s] bestämdes enligt (22): 

 

[𝑘𝑔/𝑠]𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∗ 𝛥𝐻𝑣𝑎𝑝 (22) 

Där: 

[𝑘𝑔/𝑠]𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 är den andel massflöde vatten som finns i det totala bränsleflödet i [kg/s] 

𝛥𝐻𝑣𝑎𝑝 är förångningsentalpin för att förånga vattnet vid dess normala kokpunkt i [MJ/kg vatten]. Det 
antas normalt till 2.257 MJ/kg vatten. 

 

Energiavgången i [MJ/s] från eldning av bränsle samt förgasning bestämdes enligt (23): 

 

𝑂𝑆
100

∗ [𝑘𝑔/𝑠]𝑡𝑜𝑟𝑟𝑡 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 ∗ 𝐿𝐻𝑉 (23) 

Där: 

𝑂𝑆 är omsättningen till pannan i [%] 

[𝑘𝑔/𝑠]𝑡𝑜𝑟𝑟𝑡 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 är den andel massflöde torrt bränsle som finns i det totala bränsleflödet i [kg/s] 

𝐿𝐻𝑉 är värmevärdet för bränslet i [MJ/kg] 

 

Genom att bestämma energibehovet och energiavgången fås netto värmeutvecklingen enligt (24): 

 

𝑁[𝑀𝐽/𝑠] =
𝑂𝑆
100

∗ [𝑘𝑔/𝑠]𝑡𝑜𝑟𝑟𝑡 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 ∗ 𝐿𝐻𝑉 − [𝑘𝑔/𝑠]𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∗ 𝛥𝐻𝑣𝑎𝑝 (24) 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kokpunkt
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Där: 

𝑁 är netto värmeutvecklingen i [MJ/s]  

𝑂𝑆 är omsättningen till pannan i [%] 

[𝑘𝑔/𝑠]𝑡𝑜𝑟𝑟𝑡 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 är den andel massflöde torrt bränsle som finns i det totala bränsleflödet i [kg/s] 

𝐿𝐻𝑉 är värmevärdet för bränslet i [MJ/kg] 

[𝑘𝑔/𝑠]𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 är den andel massflöde vatten som finns i det totala bränsleflödet i [kg/s] 

𝛥𝐻𝑣𝑎𝑝 är förångningsentalpin för att förånga vattnet vid dess normala kokpunkt i [MJ/kg vatten]. Det 
antas normalt till 2.257 MJ/kg vatten. 

 

Den aktuella rökgastemperaturen innan konvektion till det aktuella mediet enligt (25): 

 

𝑇𝑔𝑎𝑠 = 𝑁/(𝐶𝑝𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠𝑒𝑟 ∗ 𝑅𝐹) + 𝑇𝑓𝑟 (25) 

Där: 

𝑇𝑔𝑎𝑠 är temperaturen på rökgaserna innan konvektion till mediet [°C] 

𝑁 är netto värmeutvecklingen i [MJ/s] 

𝐶𝑝𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠𝑒𝑟 är den specifika värmekapaciteten för rökgaser i [MJ/m3]. Det antas vanligtvis till mellan 
0,002 och 0,003 MJ/m3 . I denna modell har den antagits till 0,0022 MJ/m3 . 

𝑅𝐹 är rökgasflödet i [m3n/s]  

𝑇𝑓𝑟 är förbränningstemperaturen i [°C] 

 

Värmeöverföringen från rökgaserna genom konvektion blev således (26): 

 

𝑃 = 𝑅𝐹 ∗ 𝐶𝑝𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠𝑒𝑟 ∗ (𝑇𝑔𝑎𝑠 − 𝑇𝑔𝑎𝑠,𝑠𝑘𝑜𝑟𝑠𝑡𝑒𝑛) (26) 

Där: 

𝑃 är den termiska effekten på pannan 

𝑅𝐹 är rökgasflödet i [m3n/s]  

𝐶𝑝𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠𝑒𝑟 är den specifika värmekapaciteten för rökgaser i [MJ/m3]. Det antas vanligtvis till mellan 
0,002 och 0,003 MJ/m3 . I denna modell har den antagits till 0,0022 MJ/m3 . 

𝑇𝑔𝑎𝑠 är temperaturen på rökgaserna innan konvektion till mediet i [°C] 

𝑇𝑔𝑎𝑠,𝑠𝑘𝑜𝑟𝑠𝑡𝑒𝑛 är temperaturen på rökgaserna i skorstenen i [°C] 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kokpunkt
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En god uppskattning av syreinnehållet i rökgaserna erhölls genom luftöverskottet till pannan och  
bestämdes med ekvation (27): 

 

𝑂2𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠 = 21 ∗ 𝐿Ö/(100 + 𝐿Ö) (27) 

 

Där: 

𝑂2𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠 är uppskattad andel syre i rökgaserna i [%] 

𝐿Ö är luftöverskottet i [%] 

 

Andelen CO2 i rökgaserna beräknades enligt (28): 

 

𝐶𝑂2 = 𝐶𝑂2𝑚𝑎𝑥 ∗ (20,9 −𝑂2𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠)/20,9 (28) 

Där: 

𝐶𝑂2 är uppskattad andel 𝐶𝑂2 i rökgaserna i [%] 

𝐶𝑂2𝑚𝑎𝑥 är den teoretiskt maximala andelen producerad med avseende på bränsletypen i [%] 

𝑂2𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠 är uppskattad andel syre i rökgaserna i [%] 

 

För de olika bränslena har följande värden använts för den teoretiskt maximala andelen för 𝐶𝑂2: 

  
CO2 max 

% 
Bränsle   
Kol 18,4 
Naturgas 11,9 
Olja nr. 6 (Kraftig eldningsolja) 15,8 
Propan 13,8 
Trä  19,7 

Tabell 2. Teoretiskt maximala andelen CO2 i rökgaserna baserat på bränsletyp. (Lindner, 2007) 

 

3.3.2 Verkningsgrad 

I denna modellering användes den indirekta metoden (enligt ASME standard) för att bestämma pannans 
verkningsgrad för att ge möjligheten att kunna identifiera enskilda områden för förbättring av pannans 
prestanda. 

De värmeförluster som bestämdes var; Värmeförlust på grund av rökgaser, fukt från förbränning av 
vätgas, fuktighet i bränsle, fuktighet i luft, strålning och konvektion, oförbränt bränsle i flygaska samt 
bottenaska. 

1.) Värmeförlust på grund av rökgaser 
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Värme går förlorad i de "torra" produkterna vid förbränningen av bränsle och dessa innehåller enbart 
sensibel värme. Dessa produkter är: Kolmonoxid (CO), syre (O2), kväve (N2) samt svaveldioxid (SO2). 

För att bestämma värmeförlusten på grund av rökgaser användes följande ekvation (29): 

 

𝐿1 =  [𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑔 −  𝑇𝑎)] ∗
100
𝐻𝐻𝑉

 (29) 

 

Där:  

• 𝑚 är mängden torra rökgaser i [kg/kg bränsle] 
• 𝐶𝑝 är den specifika värmekapaciteten för rökgaser i [MJ/(kg ·°C)] (Vanligtvis antagen till mellan 

1.02 to 1.03 kJ/(kg ·°C) mellan 20 och 250 °C 
• 𝑇𝑔 är temperaturen på rökgaserna i [°C] 
• 𝑇𝑎 är omgivningstemperaturen i [°C] 
• 𝐻𝐻𝑉 är bränslets värmevärde i [MJ/kg] 

 

2.) Värmeförlust på grund av fukt från förbränningen av vätgas 

Vätgaskomponenten av bränsle lämnar pannan som vattenånga och tar med sig den entalpi 
(värmeinnehåll) motsvarar dess tillstånd beträffande temperatur och tryck. Ångan är ånga vid mycket lågt 
tryck, men med en hög stacktemperatur. Det mesta av sin entalpi är i förångningsvärmen.  

För att bestämma värmeförlusten på grund av fukt från förbränningen av vätgas användes ekvation (30): 

 

𝐿2 = 9 ∗ 𝐻2 ∗ �584 + 𝐶𝑝 ∗ 238,8 ∗ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑎)� ∗
100

𝐻𝐻𝑉 ∗ 238,8
 (30) 

Där: 

• 𝐻2 är viktdelen av väte i den slutliga analysen av bränslet 
• 584 är konstant för den latenta värmen motsvarande partialtrycket av vattenånga 
• 𝐶𝑝 är den specifika värmen för överhettad ånga i [MJ/(kg ·°C)] 
• 𝑇𝑔 är temperaturen på rökgaserna i [°C] 
• 𝑇𝑎 är omgivningstemperaturen i [°C] 
• 𝐻𝐻𝑉 är bränslets värmevärde i [MJ/kg] 
• 238,8 är konstant för att omvandla från [MJ/kg] till [kcal/kg] 

 

3.) Värmeförlust på grund av fukt i bränslet 

Fukt som kommer in i pannan med bränslet, lämnar pannan som superhettad ånga. Denna 
fuktighetsförlust består av sensibel värme för att nå fuktigheten till kokpunkten, det latenta värmen från 
avdunstningen av fukt, och överhettningen som krävs för att bringa denna ånga till den temperatur som 
avgaserna har. 
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För att bestämma denna värmeförlust användes ekvation (31): 

 

𝐿3 = 𝑀 ∗ �584 + 𝐶𝑝 ∗ 238,8 ∗ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑎)� ∗
100

𝐻𝐻𝑉 ∗ 238,8
 (31) 

Där: 

• 𝑀 är fuktigheten i bränslet 
• 584 är konstant för den latenta värmen motsvarande partialtrycket av vattenånga 
• 𝐶𝑝 är den specifika värmen för överhettad ånga i [MJ/(kg ·°C)] 
• 𝑇𝑔 är temperaturen på rökgaserna i [°C] 
• 𝑇𝑎 är omgivningstemperaturen i [°C] 
• 𝐻𝐻𝑉 är bränslets värmevärde i [MJ/kg] 
• 238,8 är konstant för att omvandla från [MJ/kg] till [kcal/kg] 

 

4.) Värmeförlust på grund av fukt i luften 

Ånga i form av fukt i den inkommande luften, överhettas när den passerar genom pannan. Eftersom 
denna värme passerar genom stacken, måste det tas med som en förlust. För att relatera denna förlust till  
den massa av bränsle som förbränns, måste fukthalten hos förbränningsluften och den mängd luft som 
tillförs per enhet massa av förbränt bränsle vara känd. Mängden ånga som luften innehåller kan erhållas 
från psykrometriskt diagram eller tabell och i denna modell har ett antal typiska värden valts och sedan 
interpolerats för att kunna minska felmarginalerna. 

För att bestämma värmeförlust på grund av fukt i luften användes ekvation (32): 

 

𝐿4 = 𝐴𝐴𝑆 ∗ 𝐹𝐴 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑎) ∗
100
𝐻𝐻𝑉

 (32) 

Där: 

• AAS är den riktiga mängd luft som tillförs per kg bränsle 
• FA är kg vatten per kg torr luft (fås från psykrometriskt diagram eller tabell) 
• 𝐶𝑝 är den specifika värmen för överhettad ånga i [MJ/(kg ·°C)] 
• 𝑇𝑔 är temperaturen på rökgaserna i [°C] 
• 𝑇𝑎 är omgivningstemperaturen i [°C] 
• 𝐻𝐻𝑉 är bränslets värmevärde i [MJ/kg] 

 

5.) Värmeförlust på grund av strålning, konvektion och andra typer av förluster 

De andra värmeförluster från en panna består av värmeförlust genom strålning och konvektion från 
pannans yttre yta till den omgivande pannhuset. Även värmeförluster på grund av oförbränt bränsle i flyg 
samt bottenaska. Normala ytförluster och andra förluster antas baseras på typ och storlek på pannan enligt 
följande: 

• För industriella eldrörspannor: 𝐿5: 3,5 till 4,5 % 
• För industriella vattenrörspannor: 𝐿5: 4 till 5 % 

I denna modell ha denna förlust antagits till 4,5 % för att kunna tillgodoses som en generellt vanlig panna. 
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Den totala värmeförlusten beräknades enligt (33): 

 

𝐿𝑡𝑜𝑡[%] = 𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3 + 𝐿4 + 𝐿5 (33) 

  

Och pannans verkningsgrad enligt (34):  

 

𝜂𝑇[%] = 100− 𝐿𝑡𝑜𝑡 (34) 

 

Det högre värmevärde (HHV) för bränslen, även kallad "kalorimetrisk", uttrycker alla de termiska 
energierna som bränslet ger ifrån sig under förbränning inklusive värme gömd i kondensation av all fukt 
från rökgaserna.  

Det lägre värmevärdet (LHV) av en bränsle, som också kallas "effektiv", tar inte hänsyn till den värme för 
kondensation av fukt i rökgaserna så fukt i rökgasen kommer från förbränning av vätgas och från 
avdunstning av fritt vatten i bränslet. Ju mer vått ett bränslet är, och ju mer H2 det innehåller, desto högre 
är skillnaden mellan dess LHV och HHV. För att kondensera den sista droppen vatten i en gas behövs 
nedkylning nära 0°C så skillnaden mellan HHV och LHV kan således approximeras till värmen av 
kondensation vid 0°C (som är cirka 2,5 MJ/kg) av all vattenånga som finns i gasen. 

Omvandlingen av värmevärdet från torr bas till våt bas utfördes enligt (35): 

 

𝐿𝐻𝑉𝑣å𝑡 = 𝐿𝐻𝑉𝑡𝑜𝑟𝑟 ∗ (1 − 𝐹) (35) 

 

Och skillnaden mellan det lägre (LHV) och det högre (HHV) värmevärdet enligt (36): 

 

𝐿𝐻𝑉 = 𝐻𝐻𝑉 − 2,5 ∗ (8,94 ∗ 𝐻2 + 𝐹) (36) 

Där: 

𝐿𝐻𝑉 och 𝐻𝐻𝑉 det lägre respektive det högre värmevärdet i [MJ/kg] 

𝐻2 är massandelen vätgas i bränslet 

𝐹 är fuktigheten i bränslet 

 

Det som ej har tagit hänsyn till i effektivitetstestet är: 

• Förluster vid vänteläge; effektivitet testet utfördes när pannan är i drift under en konstant 
belastning så därför kan ej denna förlust tas hänsyn till då väntelägesförluster uppstår mellan 
förbränningsintervallen. 

• Nedblåsningsförlust (den mängd energi som förbrukas genom nedblåsning som varierar över ett 
brett intervall). 

• Övrig utrustnings energikonsumtion (extra utrustning såsom fläktar, pumpar osv.)   
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4 Resultat och diskussion 

4.1 Resultat 
När simuleringen körs genereras kontinuerligt nya resultat tills dess att alla parametrar har blivit inställda 
av användaren och nedan presenteras ett exempel på de olika resultaten från simuleringen: 

 

• Verkningsgraden på förbränningspannan baserat på den indirekta metoden 

 

• Den effekt som genereras i pannan genom konvektion: 

 

• Andelen syre i rökgaserna 

 

• Andelen koldioxid i rökgaserna 
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4.2 Diskussion 
Användargränssnittet i Ms Excel har utformats för att det ska vara så enkelt som möjligt för olika 
användare att kunna använda simulatorn. Dock krävs en viss förståelse när det gäller förbränningsteori för 
att kunna analysera de resultat som genereras i samband med simuleringen. Det är svårt att ge generella 
råd gällande teorin eftersom detta beror helt på vilket syfte som simuleringen ska användas till (dvs. vilka 
delar man väljer att fokusera på för att exempelvis finna en optimal driftpunkt). 
 
Simuleringsmodellen har utformats för att rent generellt visa hur inverkan av olika parametrar påverkar 
prestandan på en förbränningspanna så därför är vissa uträkningar förenklade baserade på rimliga 
antaganden. Huruvida simuleringen kan komma att behövas förändras i framtiden för att mer stämma 
överens med den teknik och teori som har utvecklats då har ej tagits hänsyn till i denna studie, men det 
finns möjlighet att redigera ekvationer och tabeller under förutsättningen att detta är nödvändigt samt att 
tillstånd till detta ges.  
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5 Bilagor 
I figur 3 visas ett exempel på en förbränningstabell som används för att kunna avgöra mängden rökgaser 
och luftbehovet för förbränning. 

Molvikt   Analys 
  

Syre 
  

Rökgaser   (mol/kg) 

Fördelning  g/mol g/kg mol/kg mol/kg   H2O CO2 N2 SO2 O2 

C 12,01 

   
  

    
  

H2 2,02 

   
  

    
  

O2 32,00 

   
  

    
  

N2 28,01 

   
  

    
  

S 32,06 

   
  

    
  

Aska ---- 

   
  

    
  

Fuktighet 18,02 

   
  

    
  

  
  

  
  

    
  

  
Summa: 

 

Totalt 
syrebehov 
O2: 

      
  

                      
Kvävgastillförsel 3.77 * O2 

       
  

Stökiometriskt luftbehov 
  

              lot 

 
  

    
  

Total teoretiskt luftbehov                lo 

 
  

    
  

Teoretisk gasmängd 

 

              go 

 
  

    
  

     
  

    
  

   

m= 

 
  

    
  

Kväve pga. 
luftöverskott 

    
  

     Syre pga. luftöverskott 

  
  

     
Totalt luftbehov 

 

                  
l 

 
  

     Total gas 

  

                g 

 
  

                           
Figur 3. Exempel på förbränningstabell. 
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I tabell 3 nedan presenteras bränsleegenskaperna på torr bas för de bränslen som har använts i 
bränsleanalysen: 

  C S H N2 O2 Aska Värmevärde 
(LHV) 

CO2 max 
% 

Bränsle (%) (%) (%) (%) (%) (%) MJ/kg   

Kol 94,61% 0,03% 5,27% 0,03% 0,06% 0,00% 27 18,4 
Naturgas 71,14% 0,00% 23,67% 3,94% 1,25% 0,00% 44 11,9 
Olja nr. 6 
(Kraftig 
eldningsolja) 

87,41% 1,40% 9,99% 0,92% 0,28% 0,00% 40 15,8 

Propan 81,80% 0,00% 18,20% 0,00% 0,00% 0,00% 46 13,8 
Trä  52,30% 0,00% 6,30% 0,10% 40,50% 0,80% 20 19,7 

Tabell 3. Bränsleegenskaper på torr bas för olika bränslen. (Lindner, 2007) 
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