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Sammanfattning 
Umeå Energi AB har bestämt att en kontroll av pannverkningsgraden för kraftvärmepannan Dåva 2 

skall genomföras. I dagsläget genomförs en beräkning av verkningsgraden månadsvis med den 

direkta beräkningsmetoden. Resultatet varierar dock kraftigt månad till månad varav en 

undersökning med indirekt beräkningsmetod är av intresse. Arbetet genomförs för att ge en mer 

noggrant beräknad verkningsgrad samt utreda förlustfaktorer kopplad till pannan. Då 

pannverkningsgraden i vanliga fall inte inkluderar rökgaskondensering beräknades också 

totalverkningsgraden för att ge en mer rättvis bild av pannan samt för att illustrera dess relevans. 

Arbetet genomfördes för två olika driftsfall, hög och låg last, för att undersöka hur verkningsgraden 

varierar beroende på driftsfall. 

Arbetet inleddes genom att studera de standarder som finns inom området för att utreda vilka 

faktorer som skulle beräknas samt vilka kriterier som skulle följas. Det framgick att en hel del 

provtagningar och analyser skulle genomföras på bland annat bränsle, aska och rökgaser. Detta 

krävde i sin tur en noggrann planering varav ett provtagningsschema skapades. Samtliga 

provtagningar genomfördes vid bägge driftsfallen och proverna skickades på analys, därefter kunde 

verkningsgraden beräknas. 

Resultatet tyder på hög totalverkningsgrad med något lägre pannverkningsgrad. Beroende på 

driftsfall varierar pannverkningsgraden mellan 74% vid hög last och 72% vid låg last. 

Totalverkningsgraden ligger på 92% vid hög last och 91% vid låg last. Den förlustfaktor som är av 

störst magnitud är rökgasförluster som beror av rökgasernas fukthalt och temperatur. 

Rökgasförlusterna varierar mellan 24% till 26% för pannverkningsgraden och 6.6% till 7.2% för 

totalverkningsgraden. Utöver rökgasförlusterna ligger strålningsförlusterna på runt 0.7% vid bägge 

driftsfallen. Förbränningsförlusterna är mycket låga och varierar mellan 0.52% och 0.53% vilket i 

kombination med de låga askförlusterna (0.006%-0.04%) tyder på mycket bra förbränning. 

På grund av de höga verkningsgraderna framkom inga självklara effektiviseringsåtgärder. Då 

rökgasförlusterna är de största förlustfaktorerna är därför åtgärder mot dessa av störst betydelse för 

verkningsgraden. Ett alternativ för att öka verkningsgraden ytterligare är att minska fukthalten på de 

utgående rökgaserna. De är i dagsläget runt 9% och står för majoriteten av rökgasförlusterna. En 

sänkning av denna fukthalt kan erhållas genom att sänka temperaturen på rökgaserna och på så vis 

kondensera mer fukt ur rökgaserna. Detta innebär att temperaturen på kondensatet i 

rökgaskondenseringsanläggningen måste sänkas, vilket i sin tur innebära att antingen sänka 

fjärrvärmereturen som kyler kondensatet, alternativt installera en värmepump mellan kondensatet 

och fjärrvärmereturen. Detta kräver dock en djupare utredning för att fastställa om dessa 

effektiviseringsåtgärder är genomförbara rent tekniskt samt om de är ekonomiskt försvarbara.  
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Abstract 
Umeå Energi AB has decided that an evaluation of boiler efficiency should be performed on their 

CHP-plant Dåva 2. Calculation of the efficiency using the input-output method is currently carried out 

monthly but the results vary greatly over time whereby an evaluation of the efficiency using the 

energy balance method was of interest. This was done to give a more accurate efficiency and to 

evaluate boiler losses. Due to the fact that the boiler efficiency doesn’t usually include flue gas 

condensation two different efficiency were calculated, boiler efficiency and total efficiency.  The 

boiler and total efficiency was determined for the CHP during two different loads, high and low. This 

was done to investigate how the efficiency varies with different loads. 

The work was initiated by studying the standards in the field of efficiency calculations to evaluate 

which factors and criteria to be calculated and followed.  It was shown that a lot of samplings and 

analysis was to be performed which demanded accurate sampling interval. A sampling schedule was 

therefore constructed to be followed. All sampling was then performed at both loads and the 

efficiency calculations could begin. 

The results indicate a high total efficiency with somewhat lower boiler efficiency. The boiler 

efficiency varied depending on the load by 74% on high load and 72% on low load. The total 

efficiency was 92% on high load and 91% on low load. The greatest losses were all connected to flue 

gas losses. Losses like moisture in flue gas or hot dry flue gas. The flue gas losses varied between 24% 

to 26% for the boiler efficiency and 6.6% to 7.2% for the total efficiency on high and low loads. 

Besides flue gas losses the next greatest loss is radiation losses, about 0.7% for both high and low 

loads. Losses due to incomplete combustion were very low and varied between 0.52% and 0.53% for 

high and low load which in combination with the low ash loses (0.006%-0.04%) indicates very good 

combustion. 

Due to the relatively high efficiencies, no obvious solutions for decreased energy losses were found. 

The greatest energy losses are flue gas losses and a solution to this will influence the efficiency the 

most. One solution to increase the efficiency is to reduce the moisture content of the flue gas. At this 

time the moisture content is at 9% and contributes the most to the flue gas losses. Reducing the 

moisture content can be done by lowering the flue gas temperature. This will increase the amount of 

moisture that is condensed in the flue gas condenser. To achieve this, the flue gas condensate 

temperature needs to be decreased. This can be done by either lowering the temperature on the 

district heating return which is cooling the flue gas condensate or install a heat pump between the 

flue gas condensate and the district heating return. These solutions require a more in depth analysis 

to evaluate if this is technically possible and if it is economically viable. 
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Förord 
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1 Inledning 
I och med ökad energianvändning och miljökännedom, ökar strävan efter miljövänliga 

uppvärmningssätt (International Energy Agency, 2013). I dagsläget är fjärrvärme ett av de mer 

miljövänliga sätten att värma en byggnad (Anish Patil, 2009). Detta bygger på att istället för att varje 

individuell byggnad har sin egen produktion av värme med hjälp av små in-effektiva värmepannor, 

kan man istället nyttja en större central produceringsanläggning som levererar värme via ett 

fjärrvärmenät. På så sätt utnyttjas de fördelar som en större värmepanna ger, t.ex. bättre kontroll 

över förbränningsprocess, emissioner samt effektivitet (Behnaz Rezaie, 2011). Denna centrala 

produktionsanläggning består av större och mer effektiva värmepannor som levererar värme till 

byggnader med hjälp av en värmebärande fluid som pumpas runt mellan produktionsanläggningar 

och konsumenter i ett rörsystem benämnt fjärrvärmenät. Då dessa anläggningars syfte enbart är att 

förbränna ett bränsle så effektivt som möjligt och leverera värme kan de konstrueras med bästa 

möjliga förutsättningar. Detta innebär att förbränningen kommer att kunna kontrolleras väldigt 

noggrant och därför erhålla ett mycket bättre energiutbyte mellan bränslet och levererad värme. Hur 

bra värmeutbytet sker mellan bränslet och levererad värme kan redovisas genom att beräkna 

pannans verkningsgrad. 

Dessa anläggningar följer också strikta utsläppsrätter och en utsläppshandel vilket innebär att 

företaget måste betala pengar om anläggningen släpper ut mer emissioner än ackumulerat. Till dessa 

emissioner räknas vanligtvis växthusgaser som koldioxid eller metan.  På samma sätt erhåller 

företaget pengar om anläggningen släpper ut mindre. Det finns också utsläppsavgifter på kväveoxid 

(Naturvårdsverket, 2014) samt svavelskatt för utsläpp av svaveldioxid. På så sätt finns en ekonomisk 

vinst i och med att hålla nere utsläppen från förbränningsprocessen (Energimyndigheten, 2014). 

Anläggningarna har därför konstruerats med filteranläggningar och skrubbrar för att på ett effektivt 

sätt kontrollera de emissioner som uppkommer vid förbränning. Detta till skillnad från mindre och 

äldre villapannor som oftast inte har någon form utav filtrering och har i vissa fall flera gånger högre 

utsläpp av stoft än moderna pannor (Johansson, o.a., 2004). Det är också mer praktiskt att elda mer 

miljövänliga biobränslen som bark, grot eller andra avverkningsrester i dessa stora pannor. Dessa 

bränslen har ofta högre fukthalt och kan därför vara oekonomiskt att elda i en mindre panna om inte 

fukten i rökgaserna kan kondenseras i en rökgaskondenseringsanläggning. Detta medför att 

produktion av värme i större kommersiella värmepannor är i vissa fall betydligt mer miljövänligt än 

vid småskalig produktion. 

Med större anläggningar, blir processen att framställa värme mer effektiv och miljövänlig. Hur 

effektiv anläggningen är beror starkt av bränslets egenskaper som bränslets sammansättning, 

värmevärde samt fukthalt. Beroende på hur effektiv förbränningen sker i pannan visas det i form av 

varierande termisk uteffekt. En ideal stökiometrisk förbränning ger maximal omvandling av 

bränsleenergi till termisk energi med minimala oönskade utsläpp som kolmonoxid eller kväveoxider. 

Förutom förbränningsprocessen är det också viktigt hur värmeutbytet sker mellan eldstad och 

värmebärande fluid. Det vill säga hur bra pannan omvandlar den termiska energin som frigörs vid 

förbränning till att t.ex. koka vatten, överhetta ånga eller- förvärma förbränningsluft. Den energi som 

inte tas upp av den värmebärande fluiden kommer därför att anses som förluster. Det finns flera 

olika förlustfaktorer men de vanligaste och viktigaste brukar vara ofullständig förbränning, 

strålningsförluster från pannväggar, samt värmeförluster i fuktig och torr rökgas. 
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1.1 Bakgrund 
För att få en översikt över hur bra förbränningen och värmeutbytet sker, genomförs kontinuerligt 

kontroller av pannverkningsgraden. Beräkning av pannverkningsgraden kan ske med två olika 

metoder. Den vanligaste metoden är den så kallade direkta metoden och beräknas utifrån avgiven 

effekt samt bränsleförbrukning. Den andra beräkningsmetoden, indirekt metod, tar hänsyn till de 

enskilda förlustfaktorerna, vilka består av förbränningsförluster, strålningsförluster samt 

rökgasförluster. Fördelarna med den direkta metoden är att den kräver få parametrar för indata och 

är lätt att genomföra; medan den indirekta metoden kräver en djupare analys men ger således även 

en bättre uppskattning av verkningsgraden samt enskilda förlustfaktorer. 

De senaste fem åren har pannverkningsgraden för Umeå Energis fluidbäddspanna Dåva 2 uppskattats 

via den direkta metoden. Resultaten redovisas i Figur 1 men inga koncisa resultat har erhållits (Umeå 

Energi, 2009-2014).  

 

Figur 1. Pannverkningsgrad för Dåva 2 beräknad utifrån direkt metod (Umeå Energi, 2009-2014). 

Figur 1 visar att pannverkningsgraden varierar månadsvis. Vissa månader erhålls en 

pannverkningsgrad på strax över 60 %, medan andra månader kan den vara över 90 %. De gap som 

synes över sommarmånaderna beror på att pannan var avstängd.   

Eftersom pannverkningsgraden uppvisar stora variationer och orsaken till den stundtals låga 

verkningsgraden är okänd, har Umeå energi beställt en kontroll av pannverkningsgraden för Dåva 2. 

Syftet med detta arbete var således att bestämma pannverkningsgraden med den indirekta 

beräkningsmetoden för att utreda samtliga förlustfaktorer. Beräkningarna skedde vid både låg och 

hög last.  
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1.2 Umeå energi 
Umeå Energi AB är ett energibolag som levererar värme, el och bredband till större delen av Umeå 

kommun. Bolaget är ett dotterbolag i Umeå kommunföretag AB som ägs helt av Umeå kommun. 

Umeå energi består av fem affärsområden (AO): elhandel, elnät, sol, vind & vatten, UmeNet och 

värme. Affärsområdet Värmes huvuduppgift är att leverera fjärrvärme, fjärrkyla och el. 

Huvudproduktionen av fjärrvärme sker vid Dåva kraftvärmeverk, av två olika 

produktionsanläggningar.  

Umeå energis största (effektmässigt) kraftvärmepanna är Dåva 2 (panna 9) och den stod klar för drift 

år 2009 och leverarar en total effekt på ca 105 MW uppdelad på 75 MW värme och 30 MW el. Med 

ansluten rökgaskondenseringsanläggning tillkommer en ytterligare produktion på ca 35MW. Dåva 2 

är en bubblande fluidbäddspanna (BFB), vilket innebär att förbränningen av bränslet sker i en bädd 

av sand som fluidiseras av primärluften i botten av pannan. Då Dåva 2 är en relativt nybyggd panna 

har flera åtgärder genomförts mot många av de förlustfaktorer som vanligtvis infinner sig hos äldre 

pannor. Dessa åtgärder består av olika komplicerade system, där bland annat överbliven värme 

återvinns från flera av processerna som askutmatning, bottenblåsning och rökgaskondensering. 

Detta medför att pannverkningsgraden stiger och mer av bränsleenergin omvandlas till användbar 

termisk energi 

Intill Dåva 2 ligger Dåva 1 (panna 8), en rosterpanna som eldas med hushållsavfall, med en total 

effekt på ca 65 MW (55 MW fjärrvärme och 10 MW el). Vanligvis täcker dessa två pannor 

fjärrvärmebehovet för Umeå under större delen av året. Detta erhålls genom att Dåva 1 går som bas 

last och Dåva 2 täcker upp det resterande fjärrvärmebehovet. Detta görs främst ur ekonomisk 

synpunkt men även eftersom Dåva 2 är lättare att reglera efter värmebehovet. Endast de kallare 

dagarna under vinterhalvåret kräver att ytterligare produktionsanläggningar startas, då vanligtvis 

biopannorna på Ålidhems värmeverk panna 7 och panna 6. Detta gör att Dåva 2 vanligtvis har en hög 

årlig drifttid, och är endast ur drift under de varmaste sommarmånaderna. Vanligtvis sker revision på 

Dåva 1 under Maj månad, vilket täcks upp av Dåva 2. Därefter sker revision av Dåva 2 och Dåva 1 är 

den enda pannan i drift under resten av sommaren. 

Utöver Dåva finns ett flertal mindre anläggningar för värmeproduktion, däribland Ålidhems 

värmeverk som har två biopannor, tre oljepannor och en elpanna.  Därefter finns ett flertal olje- och 

elpannor placerade runtom i Umeå som spetsanläggningar. Bredvid ålidhems värmeverk finns 

ytterligare en produktionsanläggning kallad Graniten. Där finns två värmepumpar som värmeväxlas 

mot spillvatten från ett pappersbruk i Obbola, samt spillvatten från UmeVAs reningsverk.  

Det finns även ett antal fjärrkylningsanläggningar på Graniten, samt två ackumulatortankar för 

fjärrvärme respektive fjärrkyla.  



 

4 
 

2 Teori 
Vid beräkning av pannverkningsgraden för en ångpanna krävs en komplett genomgång av pannans 

delsystem. Detta genomförs för att säkerhetsställa att ingen viktig parameter glöms bort och därför 

påverkar resultatet. Dagens ångpannor är komplicerade och förlustfaktorer kan infinna sig på olika 

delar i pannan. 

För att uppskatta vilka faktorer som är av intresse att undersöka är det viktigt att teorin bakom 

förbränningsprocessen är tydligt klarlagd, pannans specifika delsystem samt egenskaper är kända 

och undersökta samt att metoden för verkningsgradsberäkning är känd. Detta kappittel är därför 

dedikerat för att förklara teorin bakom förbränningsprocessen, pannans delsystem samt egenskaper, 

samt teorin bakom pannverkningsgradsberäkningar. 

2.1 Förbränning 
När man i vardagligt språk talar om förbränning syftar man för det mesta på den kemiska exoterma 

processen då ett bränsle oxideras. Det innebär att ett bränsle reagerar med ett oxideringsmedel 

(vanligtvis luft) och oxideras med värme som produkt (ASME, 2008). Förbränning sker överallt i ens 

omgivning, fordon med förbränningsmotorer samt produktion av fjärrvärme är två vanliga processer 

där förbränning spelar stor roll. I förbränningsmotorn tar man till vara på tryck/volym-arbetet på de 

expanderande gaserna för att utföra arbete, medan den värme som bildas kan användas till 

uppvärmning av t.ex. förarkupén. Vid fjärrvärmeproduktion nyttjas antingen enbart värmen från 

processen i en vanlig värmepanna, eller så nyttjas en del av tryck/volym-arbetet till att driva en 

turbin för att generera el i en så kallad kraftvärmepanna. 

Vid förbränning oxideras ett bränsle, vanligtvis någon form av kolväte, i luft för att bilda vatten och 

koldioxid. Nedan ges reaktionsformeln för förbränning av kolvätet metan i syre. 

   ( )     ( )      ( )     ( )           

Ekvation 1 

Där:    ( ) är metangas 

           ( ) är syrgas 

            ( ) är vatten 

            ( ) är koldioxid 

Denna förbränningsprocess ser liknande ut för övriga kolväten och enbart antalet mol produkter och 

reaktanter förändras. Denna reaktionsformel stämmer enbart in vid ideal förbränning av ett bränsle. 

För att nå ideal förbränning finns det tre kriterier som ska uppfyllas, dessa är kända som de tre T:na 

(Olofsson) 

 Tid: Tillräckligt stor eldstad så att bränslet hinner förbrännas helt innan de träffar en kall yta 

och slocknar (övergår till aska). 

 Temperatur: Tillräckligt hög temperatur så att fullständig förbränning sker. 

 Turbulens: Tillräckligt god omblandning mellan luft och bränsle så fullständig förbränning 

sker. 

Om något av dessa kriterier inte blir bemött kommer inte stökiometrisk förbränning att ske.  
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Vid ofullständig förbränning på grund av för låg turbulens kommer utöver koldioxid och vatten även 

kolmonoxid att bildas. Detta bildas på grund av att syrehalten var för låg vid vissa ställen i eldstaden. 

Om däremot bränslets tid i eldstaden är för kort, kan förbränningen upphöra innan allt brännbart i 

bränslet förbränts. Detta innebär att det kommer finnas brännbart material i askan, och bränslets 

energiinnehåll har inte helt utnyttjats. Detsamma gäller om inte tillräckligt hög 

förbränningstemperatur uppnås. 

Vid förbränning av bränsle i luft kommer vanligtvis inte kväve att ingå i reaktionen. Vid god 

förbränning vid rätt temperatur kommer kvävet att vara inert och inte påverka reaktionen. Om 

däremot förbränningstemperaturen är väldigt hög (vanligtvis över 1500°C) (ASME, 2008) kan även 

kvävet att oxideras och bilda kväveoxider (NOx) vilket inte är önskvärt. 

2.2 Dåva 2 
Dåva 2 består av flera olika avancerade delsystem som förklaras mer ingående i kommande kapittel. 

Grovt sätt består pannan av, bränsleinmatning, förbränningsluftssystem, eldstad, färskångsystem, 

askutmatning, elfilter och katalysator. Utöver pannan så finns anläggningar som turbin med 

generator och rökgaskondenseringsanläggning. I Figur 2 visas en översiktsbild över pannan med 

bränsleinmatningen markerad i brunt och eldstaden i mitten. Därefter syns elfiltret längst till höger 

och turbinen med generator längst till vänster. Askutmatningen sker i botten av pannan mellan 

eldstaden och elfiltret. Rökgaskondenseringsanläggningen är inte synlig i Figur 2 men är placerad 

bakom elfiltret. 

 

Figur 2. Översiktsbild Dåva 2. 

2.2.1 Bränsle 

Dåva 2 eldas med en bränslemix på ett flertal olika biobränslen, bland annat spån, bark, flis och torv. 

Detta bränsle anländer med lastbil och lagras antingen intill pannan, eller tippas direkt ner i 

tippfickorna. Därefter mals bränslet och transporteras till gårdssilon intill pannbyggnaden. Här lagras 

bränslet i 2 stora behållare innan det transporteras vidare till pannan via transportband. 

När bränslet sedan når pannbyggnaden mellanlagras de i två dagsilon i pannbyggnaden. Dessa silos 

lagrar tillräckligt med bränsle för ungefär två timmars drift. Därefter matas bränslet ut via 

bränsleskruvar till fyra separata bränsleschakt som leder in i eldstaden.  
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2.2.2 Förbränningsluft 

Som för de flesta större pannor finns det primär förbränningsluft samt sekundär förbränningsluft. I 

en fluidbäddspanna är det just primärluften som håller sanden i bädden fluidiserad. Detta erhålls 

genom att primärluften leds in i botten på eldstaden i högt tryck via dysor. Det medför att 

sandparticklarna går från en fast form till ett dynamiskt fluidliknande tillstånd. Primärluften tillför 

även syre till förbränningsprocessen underifrån, dock med ett stökiometriskt luftunderskott för att 

förgasning ska ske i bädden. Sekundärluften tillsätts något högre upp i eldstaden för att erhålla ett 

stökiometriskt luftöverskott och därför god förbränning av de gaser som skapats i bädden. En del av 

rökgaserna leds också tillbaka till eldstaden för att se till att det är så lite oförbränt som möjligt i 

rökgaserna. 

2.2.3 Eldstad 

En fluidbäddspanna består som de flesta större pannor av ett antal vertikala schakt (drag) där 

förbränning och värmeövergången sker. I det första draget finns eldstaden som består av en bädd av 

sand som fluidiseras av primärluft. I draget finns också ett antal portar där bland annat bränslet 

doseras. Längre upp i pannan finns de oljebrännare som används vid start eller vid temperatur 

sänkor i eldstaden som uppkommer av varierande fukthalt i bränslet. Diverse tillsatser kan också 

doseras via olika munstycken placerad i eldstaden.  

Sidorna i pannan består av vertikala tuber fyllda med vatten som leder till en tank i toppen av 

pannan. Denna tank kalls för ångdom som skiljer ångan från vattnet samt säkerhetsställer att tuberna 

är vattenfyllda. Ångan leds därefter till ett antal överhettare för att överhetta ångan innan den leds 

till turbinen och kondensorer. 

Dessa överhettare är placerade i de olika dragen beroende på dess uppgift. En strålningsöverhettare 

är placerad i toppen av första draget så att den är inom synhåll från eldstaden. En 

konvektionsöverhettare är ofta placerad längre bak i systemet i andra/tredje draget, där ångan 

överhettas av de varma rökgaserna. I det tredje draget finns ekonomisers som värmeväxlar de varma 

rökgaserna mot fjärrvärmenätet. Därefter följer elfilter, katalysator, 5e draget, quencher samt 

kondenseringsskrubber innan rökgaserna leds ut i skorstenen. 

2.2.4 Askutmatning 

Vid förbränning av fast bränsle erhålls en hel del fast rest i form utav aska. Denna aska kan beroende 

på dess egenskaper samlas i bädden, följa med rökgaserna och fällas ut i botten av de andra draget, 

avskiljas i ett elektrostatiskt filter eller fastna i rökgaskondenseringen. Hur mycket som samlas i de 

olika utmatningspunkterna beror på bränslets egenskaper som sammansättning och finfraktion. 

Bäddaskan som samlas från bädden består till större delen av sand och matas därför kontinuerligt 

tillbaka in till eldstaden. Detta minskar på användandet av bäddsanden samt att bäddaskan 

recirkuleras för förbränning fler gånger. Innan återföreningen till eldstaden filtreras större stenar och 

annat oönskat bort och leds till en konteiner. Det medför att ingen större del av askan kommer att 

matas ut vid just denna utmatningspunkt. 

Den aska som fälls ut i botten av andra draget kallas för flygaska då det är denna aska som följer med 

rökgaserna från eldstaden. Denna aska samlas upp och matas till mindre asksändare för 

mellanlagring. Då asksändarna är full används tryckluft för att leda askan vidare till asksilon. Detta 

sker vid behov eller med ett intervall på fyra minuters tömning varannan timme. 
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När askan lämnar pannan antingen som bäddaska eller flygaska samlas den upp och leds ut via 

matarskruvar. Då askan är väldigt varm när den lämnar pannan kyls skruvarna med vatten som 

strömmar axialt genom skruvarna. På så sätt tas värmen ur askan till vara och enbart en liten mängd 

av den sensibla värmen går förlorad då askan matas till silon. 

2.2.5 Elfilter 

Bränslet som eldas i Dåva 2 medför att ca 95 % (Lysell, 2014) av askan fälls ut i det elektrostatiska 

filtret (elfiltret). Detta filter fungerar så att med hjälp av laddade metallplattor som attraherar 

sotpartiklarna så att de fastnar på dess yta. Dessa plattor kan då samla upp en hel del aska innan de 

skakar loss askan ner till ett transportband som leder vidare till en asksilo. 

2.2.6 Rökgaskondensering 

Efter att rökgaserna passerat elfiltret leds de in i en katalysator där förångad ammoniak kan tillsätts 

för att reducera NOx-utsläpp. Rökgaserna passerar sedan det femte draget som innefattar diverse 

ekonomisers innan de når quenchern. I quenchern kyls rökgaserna till mättnadstemperatur genom 

att duschas med vatten för att sedan ledas in i skrubbern. I skrubbern kondenseras fukten i 

rökgaserna samt att stoft och andra föroreningar fälls ut i skrubbervätskan. Rökgaserna kyls samtidigt 

och värmen kan återvinnas från skrubbervätskan och värmeväxlas mot fjärrvärmenätet. På så sätt 

erhålls inga större förluster i rökgaserna på grund av fukt eller sensibel värme. De rökgaser som 

lämnar skorstenen är då torra samt med låga halter av NOx, SO2 samt stoft. 

2.3 Pannverkningsgrad 
För att få en överblick hur effektiv en panna arbetar kan man beräkna dess pannverkningsgrad. Det 

ger då en (beroende på metod) skala från 0 till 100 av hur mycket av den ingående energin 

omvandlas till användbart arbete. För att uppskatta denna verkningsgrad kan man tillämpa flera olika 

beräkningsmetoder. De två vanligaste metoderna är den direkta metoden och den indirekta 

metoden. Det finns flera för och nackdelar med dessa metoder och vilken som är att föredra under 

vilka omständigheter. 

Beroende på definition av pannverkningsgraden kan det vara önskvärt att exkludera den existerande 

rökgaskondenseringsanläggningen ur beräkningarna. Detta beror på att 

rökgaskondenseringsanläggningar vid vissa fall inte räknas som ingående del i pannverkningsgraden. 

För att få en tydlig bild kommer det att genomföras två olika beräkningsfall, med respektive utan 

rökgaskondenseringen, för både pannverkningsgraden och totalverkningsgraden. 

Vid beräkning innefattande bränslets värmevärde kan det anges i två olika former beroende på vad 

som önskas, kalorimetriskt värmevärde eller effektivt värmevärde. Det kalorimetriska värmevärdet 

avser den totala energi levererad från bränslet efter förbränning. Det innebär att alla 

förbränningsprodukter återgår till referenstemperatur och fas. Detta kan vara problem vid vissa 

förbränningsanläggningar då mycket av den fukt som skapas i form av vattenånga när bränslet 

förbränns, samt dess sensibla värme, försvinner ut genom skorstenen.  

Det innebär att en del av energin i bränsle enbart går åt att förånga fukten i bränslet och därför inte 

kan användas till processen. (ASME, 2008) 
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Det är därför också vanligt att man använder sig utav effektivvärmevärdet. Det innebär att man 

subtraherar fuktens latenta värme i bränslet samt den fukt som skapas vid förbränning. Man antar 

därmed att fukten i bränslet redan befinner sig i gasform och att den latenta värmen inte är möjlig 

att ta till vara på. Man erhåller då ett lägre värmevärde som enbart avser den frigjorda energin som 

tas upp i eldstaden. 

Problemet med att använda ett effektivvärmevärde vid beräkning av totalverkningsgraden är att flera 

nyare ångpannor är utrustade med en rökgaskondenseringsanläggning. Detta innebär att man kan ta 

till vara på nästan all latent och sensibel värme som finns i rökgaserna i form av fukt och heta gaser. 

Har man då bortsett från denna energi vid beräkning av värmevärdet innebär det att man kan få ut 

mer energi ur anläggningen än bränslet anses leverera.  

Det i sin tur leder till att man erhåller en totalverkningsgrad över      . Detta kan då lätt bli 

missvisande när ekonomiska beräkningar genomförs på pannan. (ASME, 2008) 

För att få en heltäckande bild av pannverkningsgraden, kommer både det kalorimetriska samt 

effektiva värmevärdet att användas, för att därefter erhålla resultat basserad på de olika värdena. 

Vid beräkning av pannverkningsgraden är det, oberoende av metod, viktigt att tydligt avgränsa vart 

pannans systemgränser ligger. Denna systemgräns illustreras i Figur 3 med en streckad linje. Det 

innebär att enbart rökgaskondenseringsanläggningen utesluts ur beräknandet av 

pannverkningsgraden. De system som ingår är bränsle, luft, panna, aska, elfilter katalysator samt 

economiser. 

 

 
Figur 3. Systemgräns för pannverkningsgraden markerad med streckad linje. 
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2.3.1 Direkt metod 

Den direkta metoden är den simplaste (beräkningsmässigt) och kanske mest använda metoden då 

pannverkningsgraden skall bestämmas. Denna metod kräver få in-parametrar och därför få 

mätvärden. Detta medför att det är simpelt att genomföra denna beräkning, och ingen större 

undersökning av pannan är nödvändig. Denna metod beräknas på följande sätt: 

              
   

   
          

Ekvation 2 

Där:     är levererad effekt     

             är bränslets effekt     

Den levererade effekten kan sedan i sin tur beräknas från entalpiändringen över pannan: 

     ̇     (           )     

Ekvation 3 

Där:  ̇     är färskångans massflöde        

               är färskångans entalpi ut ur pannan        

               är entalpin på matarvattnet        

Ångans entalpi är sedan i tur beroende av dess temperatur och tryck, detsamma gäller för 

matarvattnets entalpi.  

För att sedan beräkna levererad effekt av bränslet kan liknande beräkningar tillämpas: 

     ̇                      

Ekvation 4 

Där:  ̇        är bränslets massflöde in i pannan        

                  är bränslets förbränningsentalpi eller värmevärde        

Detta är samtliga parametrar som krävs för att beräkna pannverkningsgraden med direkt metod. 

Detta i sig medför både för- och nackdelar när pannverkningsgraden ska beräknas. 

Sammanfattningsvis kan man strukturera dessa så här: (ASME, 2008) 

Fördelar 

 Få ingående parametrar medför enkel mätning och beräkning 

 Kräver inga uppskattade förlustfaktorer 

 Kräver inga analyser eller avancerad mätutrustning 

Nackdelar 

 De ingående parametrarna kräver hög noggrannhet på mätningar för att undvika osäkerhet i 

resultatet 

 Medför ingen information om vart förluster sker 

 Ger inga indikatorer på effektiviseringsförslag 
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2.3.2 Indirekt metod 

Den indirekta metoden är mer avancerad när det kommer till mätningar och beräkningar. Metoden 

är basserad på att istället för att titta på ingående samt utgående energi, tittar man enbart på 

förlustfaktorerna i pannan. Det innebär att man utgår från att pannan har 100 % pannverkningsgrad 

för att sedan subtrahera varje enskild förlustfaktor. Rent beräkningsmässigt blir det: 

                (  (
∑    ∑   

   
))  (

   

    ∑    ∑   
)        

Ekvation 5 

Där:     är förlustfaktorer [
 

          
] 

            är tillgångsfaktorer [
 

          
] 

            är tillförd energi [
 

          
] 

            är levererad effekt från pannan     

            är effektförluster     

            är effekttillgångar     

Dessa förluster, tillgångar och uteffekter kan summeras av Figur 4. Där de förluster, tillgångar och 

uteffekter som tagits med i beräkningen markerats med gult. De faktorer som inte tagits med är av 

olika anledningar inte nödvändiga eller möjliga att beräkna. 

 

Figur 4. Sammanställning av förluster, tillgångar och uteffekter markerade med gult (ASME, 2008). 
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Dessa förluster, tillgångar och levererad effekt beräknas utifrån parametrar basserad på bland annat 

bränslet, rökgaser, aska, tillsatser, förbränningsluft, ånga m.m. För att enkelt beräkna de 

grundläggande parametrarna som luftbehov, fuktkvot, stökiometriska rökgaser o.s.v. användes en 

bränslemall. Denna mall en modifierad version av bränslemallen utvecklad av TEC-Lab på Umeå 

Universitet. Denna bränslemall har nyttjats under flera tidigare arbeten och ett exempel på hur den 

kan se ut med given data visas nedan.  

 

Figur 5. Bränslemall för beräkning av grundläggande parametrar (Olofsson). 

Bränslemallen är basserad på förbränning av ett kilo torrsubstans, det vill säga ett kilo torrt bränsle. 

Därmed blir alla resultat erhållna av mallen i enheten ”per kg torrt bränsle”.  

För att beräkna det stökiometriska syrebehovet för förbränningsprocessen anges bränslets 

sammansättning av kol, väte, kväve, syre, svavel och aska i mallen. Det stökiometriska syrebehovet 

för förbränningen kan därefter beräknas genom: 

                                                

Ekvation 6 

Där:         är ämne X syrebehov       

Då förbränningsluften inte enbart består av rent syre utan även ett flertal inerta gaser, måste luftens 

beståndsdelar tas med i beräkningen för att erhålla det torra stökiometriska luftbehovet. De inerta 

beståndsdelarna i luften benämns som råkväve och beräknas: 

 

Massprocent Massprocent, TS Ämne Molvikt Analys Antal Syrebehov 

% % g/mol g mol mol H2O CO2 N2 SO2 Ar O2 Luftfaktor, m 1,309

26,26% 50,90 C 12,01 509 42,38 42,38 42,38 Torrt luftöverskott 65,25

3,04% 5,90 H2 2,02 59 29,27 14,63 29,27 Tempref erens HHV 25 °C

0,15% 0,30 N2 28,01 3 0,11 -- 0,11 Temp2 167,66 °C

21,10% 40,90 O2 32,00 409 12,78 -12,78 Tempmedel 96,3 °C

0,02% 0,03 S 32,07 0,3 0,01 0,01 0,01 cpg,TS 31,16 J/(mol,K)

1,03% 2,00 Aska -- 20 -- --

51,60% 100,03 1000,3 44,24

Fukthalt 48% 48,4

U 18,02 938,3 52,08 -- 52,08 O2 20,95%

1938,6 N2 78,09%

166,93 0,06 164,90 1,96 Ar 0,93%

211,17 CO2 0,03%

0,004 0,84 0,84 Temp1 22,16 °C

212,02 Temp2 25 °C

209,43 -- 42,44 165,01 0,01 1,96 Tempmedel 23,6 °C

291,62 82,19 42,44 165,01 0,01 1,96 cpl 29,08 J/(mol,K)

65,25 -- 0,02 50,96 0,61 13,67

0,26 0,26

274,68 -- 42,46 215,97 0,01 2,57 13,67

357,13 82,45 42,46 215,97 0,01 2,57 13,67

276,42 -- 0,155 0,786 0,000 0,009 0,050

277,53 0,231 0,119 0,605 0,000 0,007 0,038

-- 0,156 0,793 0,000 -- 0,051

0,242 0,118 0,601 0,000 0,000 0,038

-0,0116 0,0005 0,0040 0,0000 0,0071 0,0000

Fukt i luftöverskott

Torrt luftöverskott

Halt på torr gas uppmätt

Halt på totala gaser uppmätt

Halt på totala gaser differens

Totalt fuktigt luftbehov/kgTS, lTS

Halt på torr gas

Halt på totala gaser

Råkväve i luft (3,77*syrebehovet)

Torr luft, lotTS

Totalt bränsle

Fukt i luft Φ 

Stökiometriskt luftbehov, loTS

Totalt torrt (g)

Förbränningsberäkning baserad på 1 kgTS + fukt (tab 3.7). Version 2012-11-09

Rökgaser

Totalt torrt luftbehov, ltTS

Torra rökgaser, gtTS

Totala stökiometriska rökgaser för TS, goTS

Totala rökgaser på 1kgTS inkl fukt och luftöverskott, gTS

Torra stökiometriska rökgaser, gotTS

Rökgaser (mol/kg bränsle)

Luftsammansättning och cpl
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∑          

     
            

            

   
              

Ekvation 7 

Där:    är ämne X massfraktion     

Det totala torra stökiometriska luftbehovet blir då: 

                                        

Ekvation 8 

Då det även finns fukt i luften inkluderades det, vilket gav det totala stökiometriska luftbehovet: 

                                                

Ekvation 9 

Där:   är förbränningsluftens absolutfuktighet     

För att säkerhetsställa bra förbränning har förbränningsprocessen ett visst luftöverskott. Detta 

överskott beräknades och ett totalt luftbehov för förbränning av bränslet kunde erhållas: 

                            (   )     

Ekvation 10 

Där:   är förbränningsprocessens luftfaktor     

Förutom förbränningsprocessens luftbehov kan även rökgasernas sammansättning beräknas i 

bränslemallen. Detta utgår ifrån att allt bränsle förbränns idealt och beräknas från 

förbränningsprodukterna av varje ingående ämne i bränslet. Först beräknades de stökiometriska 

torra rökgaserna: 

              ∑                                         

Ekvation 11 

Där:       är rökgaser producerad av förbränning av kol, vilket är           

               
 är rökgaser av kväve som inte deltar i förbränningsprocessen       

               är rökgaser producerad av förbränning av svavel, vilket är           

Dessa gaser utgör vid ideal förbränning de torra rökgaserna. Den våta delen av rökgaserna 

produceras av den fukt som finns i bränslet, samt den fukt som bildas vid förbränning. De våta 

rökgaserna beräknas: 

             ∑                
                          

Ekvation 12 

Där:       
 är våta rökgaser producerad av förbränning av väte       

                  är våta rökgaser producerad av förångning av fukten i bränslet       

                       är våta rökgaser från fukt i luften       och beräknas: 
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Ekvation 13 

De totala stökiometriska rökgaserna blir då: 

                                        

Ekvation 14 

Då dessa rökgaser enbart är basserad stökiometriskt förbränning måste luftöverskottet även 

inkluderas här: 

                       (   
     

        
)                  (   )  

Ekvation 15 

För att beräkna det totala våta rökgaserna måste fukten från förbränningsluften beräknas: 

                           (   )        

Ekvation 16 

Därefter fukten från bränslet:  

              
             

    
 

            

     

    
     

Ekvation 17 

Där:               är massan för fukten i bränslet     

             är molmassan för vatten         

                 är det torra bränslets massa     

           är bränslets fukthalt      

De totala våta rökgaserna blir då: 

                                                 

Ekvation 18 

Slutligen kan de totala rökgaserna producerad av förränningsprocessen beräknas: 

                          

Ekvation 19 

Då både det totala luftbehovet samt totala rökgaser per kg torrt bränsle beräknats erhålls de 

grundparametrar som krävs för att beräkna de förluster, tillgångar och levererad effekt för att 

slutligen beräkna pannverkningsgraden med indirekt metod. 
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2.3.2.1 Förluster 

Det finns en hel del olika förlustfaktorer att ta hänsyn till när man nyttjar den indirekta 

beräkningsmetoden. Alla faktorer har en negativ inverkan på verkningsgraden Samtliga faktorer kan 

delas in i undergrupper beroende på vart de uppstår. 

2.3.2.1.1 Rökgasförluster 

Rökgasförluster är de förluster som uppstår när varma och fuktiga rökgaser lämna pannan. Detta är 

oftast den enskilt största förlusten då äldre pannor oftast inte tar till vara på fukten i rökgaserna 

genom rökgaskondensering. Rökgasförlusterna består både av sensibel och latent värme i form av 

varma gaser och vattenånga. I rökgaskondenseringsanläggningar tar man till vara på denna värme 

genom att man först kyler rökgaserna till mättnadstemperatur innan fukten i rökgaserna kan 

kondenseras. Därefter sker ytterligare kylning av de torra rökgaserna samt kondensatet.  

Rökgasförluster står vanligtvis för ca 20% förlustfaktor men beror mycket på bränslets 

sammansättning. Det innebär att ju fuktigare bränsle som används, desto större blir 

rökgasförlusterna. Ett bränsle innehållande mycket väte bidrar också till fukt i rökgaserna på grund av 

dess förbränningsprodukt (se Ekvation 1). 

För att beräknade totala rökgasförlusterna delas beräkningarna in i olika undergrupper. Det finns de 

torra rökgasernas sensibla värmeförlust som bestäms av: 

                          (        )    

Ekvation 20 

Där:           är de torra rökgasernas specifika värmekapacitet [
 

     
] 

             är rökgasernas temperatur ut ur pannan      

              är referenstemperaturen, vanligtvis      

Därefter kan förlustfaktorer kopplade till den fukt som finns i rökgaserna beräknas. Denna fukt kan 

komma från flera olika källor, bland annat fukten i förbränningsluften: 

                        (        )    

Ekvation 21 

Där:        är den specifika värmekapaciteten för fukt [
 

     
] 

De förlustfaktorer som uppkommer på grund av fukt från bränslet samt den fukt som skapas vid 

förbränning av väte består av både en sensibel och latent del. Det innebär att förutom värmeförlust i 

form av upphettning av fukten, så sker även förångning av fukten. Det innebär därför att en stor del 

av värmen som frigörs vid förbränning av bränslet kommer att gå åt att värma och förånga fukten i 

bränslet. 
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För att beräkna den sensibla värmeförlusten på grund av fukt i bränslet används följande ekvation: 

                            (        )    

Ekvation 22 

För att beräkna den latenta värmeförlusten på grund av förångning av fukten i bränslet användes 

följande ekvation: 

                             

Ekvation 23 

Där:     är förångningsentalpin för fukten         

Den totala värmeförlusten på grund av fukt i bränslet blir då: 

                         

Ekvation 24 

Förutom den fukt som kommer från förbränningsluften eller bränslet, så skapas en del fukt som 

förbränningsprodukt av väte. Denna fukt består också av en sensibel och latent då även denna fukt 

måste förångas. Den sensibla delen beräknas enligt: 

                          (        )    

Ekvation 25 

Där:            är den fukt som bildas vid förbränning av väte       och beräknas: 

           
     

   

      

Ekvation 26 

Där:    
 är massan för väte i bränslet     

           
 är molmassan för väte         

Den latenta värmeförlusten beroende av förångning av fukten bildat av väte beräknas enligt: 

                            

Ekvation 27 

Den totala värmeförlusten på grund av fukt bildat av väte blir då: 

                           

Ekvation 28 

Dessa förluster bildar tillsammans de totala rökgasförlusterna: 

      ∑                                   

Ekvation 29 
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2.3.2.1.2 Förbränningsförluster 

Förutom förluster i rökgaser sker det en hel del värmeförluster på grund av ofullständig förbränning. 

Detta kan ske på grund av för hög eller låg förbränningstemperatur, underskott av förbränningsluft 

eller för lite tid i eldstaden. Dessa förluster är kopplade till de tre T:na som beskrevs tidigare i 

kapitlet. 

Det finns olika typer av förbränningsförluster, men det som de har gemensamt är att de lämnar en 

indikation i rökgaserna om vilken typ det är. Detta beror på att varje förbränningsförlust består av en 

reaktion mellan syre och ett av de ingående ämnena i förbränningsprocessen, kallat oxidation. 

Beroende på vilken oxidationsreaktion som genomförts blir förlusterna olika stora. Det beror främst 

på reaktionens formationsentalpi vilket varierar mellan alla processer. Samtliga processer indikerar 

också om vad som kan vara för fel i förbränningen för att just dessa ska skapas. 

Nedan följer ett urval av förbränningsförluster. 

Kolmonoxidförlust 

Formationen av kolmonoxid förekommer då det är luftunderskott i eldstaden. Det innebär att det 

finns för lite syre för att kolet i bränslet helt ska kunna reagera med syret och bilda koldioxid. 

Bildandet av kolmonoxid är en endoterm process vilket innebär att reaktionen kräver värme. Denna 

värme tas då från förbränningsprocessen vilket bidrar till mindre värme att producera ånga. 

Reaktionsformeln för formationen av kolmonoxid är följande: 

   ( )   ( )     ( )      

Ekvation 30 

För att beräkna förlusterna kopplad till kolmonoxidproduktion används följande ekvation: 

                                

Ekvation 31 

Där:          är andelen kolmonoxid i de torra rökgaserna     

             är formationsentalpin för kolmonoxid [
 

   
] 

Kväveoxidförlust 

Kväveoxider är samlingsnamnet för de olika molekyler som består av kväve och syre. De vanligaste 

kväveoxider som bildas vid förbränning är kväveoxid (  ), kvävedioxid (   ) samt dikväveoxid 

(   ). Formationen av    och     inträder vid hög temperatur i eldstaden (       ) , då den 

vanligtvis inerta gasen kväve reagerar med syre. Reaktionsformeln för kväveoxid är följande: 

  ( )    ( )     ( )      

Ekvation 32 

Reaktionsformeln för kvävedioxid är följande: 

   ( )    ( )      ( )     

Ekvation 33 

  



 

17 
 

Dikväveoxid däremot bildas vid lägre temperaturer (      ) (Tsupari) med reaktionsformeln: 

   ( )    ( )      ( )     

Ekvation 34 

Förbränningsförlusterna kopplad till kväveoxider beräknas enligt: 

                              
     

Ekvation 35 

Där:           är andelen kväveoxider i torr rökgas     

             
 är formationsentalpin för aktuell kväveoxid [

 

   
] 

Kolväteförlust 

Förutom förbränningsförluster i form av kolmonoxid eller kvävoxider finns det en viss förlust i form 

av oförbrända kolväten. Detta är ämnen som avgetts från bränslet under förgasningsprocessen men 

inte förbränts. Det kan vara flera olika kolväten men reaktionsformeln är liknande Ekvation 1. 

Förbränningsförlusterna beräknas därefter: 

                 [    ]
    

      
     

Ekvation 36 

Där: [    ]
    

 är andelen kolväten i de torra rökgaserna     

              
 är förbränningsentalpin för aktuellt kolväte [

 

   
] 

Svaveldioxidförlust 

Det svavel som finns i bränslet kommer att förbrännas för att skapa svaveldioxid enligt: 

 ( )    ( )     ( )      

Ekvation 37 

Denna process är också endoterm och kommer påverka förbränningen negativt. Förlusterna 

beräknas enligt: 

      
                        

     

Ekvation 38 

Där:           är andelen svaveldioxid i de torra rökgaserna     

             
 är formationsentalpin för svaveldioxid         
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Brännbart i aska 

Finns det oförbränt material i askan vid utmatning anses det också som förbränningsförluster då inte 

allt bränsle förbränts i pannan. Förlusterna beräknas: 

                            

Ekvation 39 

Där:       är andelen aska ur förbränningsprocessen      

                är andelen brännbart kol i askan     

           är kolets förbränningsentalpi [
 

  
] 

Förbränningsförlusterna kan därefter summeras till: 

      ∑                  
               

          

Ekvation 40 

2.3.2.1.3 Värmeförluster 

Förutom förluster i rökgaser eller vid förbränning, försvinner en hel del energi i formvärmeförluster. 

Dessa förluster framkommer där uppvärmd aska matas ut ur pannan, eller där pannans isolering 

släpper igenom en del av den värmen från eldstaden. Dessa förluster kan vara svåra att beräkna då 

de beror av flera parametrar som yttemperatur, exponeringsarea, luftflöden, omgivningstemperatur 

m.m.  

I detta arbete har det tagits hänsyn till tre olika värmeförluster, strålningsförluster, 

konvektionsförluster samt askförluster. 

Strålningsförluster 

Strålningsförluster är de förluster som uppkommer på grund av att en yta är varmare än dess 

omgivande ytor. I detta fall handlar det om pannans mantelarea som är varmare än resterande 

pannbyggnaden. Detta beror på att en del av värmen från eldstaden leds ut genom isoleringen till 

pannans yttre skal. Då dessa ytor är varmare än insidan av pannbyggnaden kommer en del av värmen 

att stråla ut från pannan. 

Då pannan är väldigt stor och med varierande yttemperatur beroende på vart temperaturen mäts är 

denna förlust väldigt svår att beräkna. Teorin för att beräkna strålningsförluster kan beskrivas av 

följande ekvation: 

                 (      
      

 )     

Ekvation 41 

Där:   är emissiviteten för den strålande ytan          

           är Boltzmans konstant [
 

     
] 

               är pannan omgivande area      

               är pannans yttemperatur     
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Konvektionsförluster 

Det förekommer också en viss forcerad konvektion på pannans yta då flera av ventilationens 

tilluftsdon är riktad mot pannan. Då flödet på varje enskild tilluftsdon varierar bidrar det till 

beräkningarnas komplexitet. 

För att beräkna värmeförlusterna på grund av konvektion används följande ekvation: 

                       (            )    

Ekvation 42 

Där:           är konvektionskoefficienten [
 

    
] 

              är temperaturen på luften som cirkulerar ovan ytan      

Konvektionskoefficienten beror av: 

          
            

 
      

Ekvation 43 

Där:            är Nusselt-talet för aktuellt fall, en dimensionslös värmöverföringskoefficient 

          är värmeledningskoefficienten för luft [
 

  
] 

          är längden på ytan som kyls.     

Nusselts-talet kan beräknas med hjälp av flera olika empiriska formler beroende på aktuellt 

konvektionsfall. I detta fall blir det forcerad konvektion på vertikal och horisontellt plan. För att 

beräkna Nusselts-talet används följande ekvation: 

                    
  ⁄

     ⁄      

Ekvation 44 

Där:    är Reynolds-talet för luften som strömmar över ytan, en dimensionslös kvot över 

tröghetskrafter och viskösa krafter 

           är Prandtl-talet för luften som strömmar över ytan, ett dimensionslöst tal över tjockleken på 

det termiska gränsskiktet 

Denna empiriska ekvation för att beräkna Nusselts-tal måste ha ett antal kriterier uppfyllda för att 

kunna användas. Dessa kriterier är bland annat att Prandtl-talet måste vara lika med eller större än 

    samt att luften som strömmar över ytan måste strömma lamminärt. Detta avgörs av Reynolds-

talet som måste vara mindre än         för plana ytor. 

Reynolds-talet beräknas genom: 

   
   

 
       

Ekvation 45 
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Där:   är luftens hastighet över ytan [
 

 
] 

           är luftens dynamiska viskositet [
  

 
] 

Prandtl-talet och övriga parametrar beroende av luftens temperatur avläses ur tabeller utgående 

från filmtemperaturen: 

   
       

 
       

Ekvation 46 

Där:    är yttemperaturen      

Askförluster 

Vid utmatning av askan ur pannan har den oftast relativt hög temperatur. Om inte denna värme tas 

vara på kommer detta också innebära förluster i form av värme. För att beräkna värmeförlusterna på 

grund av varm aska används: 

                   (          )     

Ekvation 47 

Där:        är askans specifika värmekapacitet [
 

    
] 

               är askans temperatur      

 

Efter beräkning av samtliga värmeförluster kan de summeras enligt: 

      ∑                            

Ekvation 48 

 

Då samtliga förlustfaktorer är beräknade kan de summeras till en total förlustfaktor beräknade på en 

basis av förbränning av ett kilo torrsubstans: 

    ∑                    

Ekvation 49 

Samt totala förluster basserad på avgiven effekt: 

    ∑               

Ekvation 50 
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2.3.2.2 Tillgångar 

Då flera av förlustfaktorerna är definierad basserad på omgivningens parametrar benämns dessa som 

tillgångar. Dessa tillgångar beror av bland annat bränslet, förbränningsluften och tillsatser.  

2.3.2.2.1 Bränsle 

Det bränsle som matas in i pannan medför vissa tillgångar till systemet. Dessa tillgångar relaterar till 

förlustfaktorerna genom temperatur, fukt och elementarsammansättning beroende på dess värde. 

Det innebär att om bränslet matas in i pannan med hög temperatur relativt referenstemperaturen, 

krävs inte lika mycket värme att höja bränslets temperatur innan förbränning. Detta är också kopplat 

till bränslets sammansättning då detta avgör dess värmekapacitet och hur mycket värme som krävs 

för att höja temperaturen på bränslet. Detsamma gäller för bränslets fukthalt som också bidrar till 

bränslets värmekapacitet. 

Bränsletemperatur 

För att beräkna tillgångar i form av bränsletemperatur används följande ekvation: 

                        (             )    

Ekvation 51 

Där:          är bränslets totala massa      

                  är bränslets specifika värmekapacitet [
 

    
] 

                 är bränsletemperaturen      

För att bränsletemperaturen ska klassificeras som en tillgång krävs att dess temperatur är högre än 

referenstemperaturen när det matas in i pannan. Har bränslet lägre temperatur än 

referenstemperaturen kommer Ekvation 51 resultera i ett negativt tal och då blir en förlustfaktor 

istället. 

2.3.2.2.2 Förbränningsluft 

Den luft som används i pannan kan också bidra med tillgångar. Innan luften förvärms och leds in i 

pannan har den redan vissa förutsättningar som temperatur, fukt och tillsatser. Om luften som tas in 

genom luftintagen redan är uppvärmd krävs mindre energi att förvärma luften. Hur mycket energi 

som krävs för att förvärma luften avgörs även här av dess värmekapacitet som i sig också är 

beroende av luftfuktigheten. Eventuella tillsattser i förbränningsluften skall också tas hänsyn till. 

Förbränningslufttemperatur 

För att beräkna tillgångar relaterad till förbränningsluftens temperatur används följande ekvation: 

                   (          )     

Ekvation 52 

Där:        är luftens specifika värmekapacitet [
 

    
] 

               är luftens temperatur vid luftintaget      

Precis som för bränsletemperaturen måste lufttemperaturen vara högre än referenstemperaturen 

för att den ska klassas som en tillgång. Är temperaturen lägre än referenstemperaturen resulterar 

Ekvation 52 i ett negativt tal som då blir en förlustfaktor. 
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2.3.2.2.3 Tillsatser 

Övriga tillsatser som tillsätts i bränslet eller i pannan kan också bidra till pannans verkningsgrad. 

Detta kan vara tillsatser som ammoniak för att reglera vissa parametrar på rökgaserna. Dessa 

tillsatser kan, beroende på om de genomgår exoterm eller endoterm reaktion, bidra respektive kräva 

energi. 

För att beräkna tillsatsernas tillgångar användes: 

                                  

Ekvation 53 

Där:             är mängden tillsatser       

                    är entalpiförändringen på grund av tillsatsen [
 

   
] 

Därefter kan de totala tillgångarna beräknas som summan av alla: 

    ∑                         

Ekvation 54 

2.3.2.3 Produktion 

Den effekt som levereras eller används internt av pannan bestäms av färskångans temperatur, tryck 

samt massflöde. Med färskånga menas den ånga som passerat samtliga överhettare och leds till 

turbin eller direktkondenseror. Detta är den totala energin som levereras av pannan och kan 

användas till elproduktion, fjärrvärmeproduktion och interna processer i pannan. Till dessa processer 

tillhör ångsotning, bottenblåsning, förvärmning, överhettning eller att driva utrustning. 

2.3.2.3.1 Produktionsånga 

Produktionsångan för den indirekta metoden beräknas på liknande sett som för den direkta metoden 

enligt Ekvation 3. Skillnaden är vad man definierar som produktionsånga. För att beräkna 

produktionsånga eller färskånga måste man först avgöra vad som klassificeras som in- och uttag till 

pannan. Med det menas att man avgör vilken ström som är in i pannan och som hettas upp av 

förbränningsprocessen, samt vilken ström som är ut ur pannan och vidare till turbin och 

värmeväxlare.  

Per definition är det förvärmda matarvattnet som trycksatts och leds in i ångdom som antas vara den 

ingående strömmen i pannan. Därefter är det den ström som är överhettad och leds till turbinen som 

antas vara den utgående strömmen från pannan. Utifrån dessa definitioner kan man ställa upp 

energibalansen över pannan för att beräkna den totala levererade effekten av panna: 

       ̇     (                )     

Ekvation 55 

Där:  ̇     är produktionsångans massflöde [
  

 
] 

                   är produktionsångans entalpi [
 

  
] 

              är matarvattnets entalpi [
 

  
] 
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2.3.2.3.2 Sot- och bottenblåsning 

Sotblåsning genomförs för att rengöra överhettare och ekonomisers från sot och stoft. Detta 

genomförs för att erhålla så bra värmeledning mellan rökgaser och den värmebärande fluiden. 

Ångsotning genomförs med jämna mellanrum eller vid behov och fungerar så att en del av den 

överhettade ångan leds ut i rökgaspassagerna genom munstycken och sprutar ånga med högt tryck 

och temperatur på värmeväxlarna. På så sätt rensas värmeväxlarna från sot och bättre värmeledning 

uppstår. 

För att beräkna hur mycket effekt som åtgår åt ångsotning används följande ekvation: 

       ̇                           

Ekvation 56 

Där:  ̇           är ångflödet på ångsotningen [
  

 
] 

                     är entalpin på ångan till ångsotningen [
 

  
] 

Bottenblåsning genomförs för att bli av med oönskade salter och mineraler som byggs upp i 

pannvattnet. Dessa ämnen härstammar från insidan av panntuber och överhettare där det med tiden 

korroderar loss fragment av tuberna. För att bli av med dessa ur pannvattnet genomförs 

bottenblåsning av ångdomen vilket innebär att en del av vattnet i domen leds ut till en 

tryckutjämningstank. Med detta vatten följer även en del av de oönskade ämnena och lämnar 

systemet. På så sätt hålls pannvattnet rent och förbättrar pannans prestanda. 

För att beräkna hur stor effekt som åtgår till bottenblåsning används följande ekvation: 

       ̇                             

Ekvation 57 

Där:  ̇            Är flödet på bottenblåsningen [
  

 
] 

                      Är entalpin på vattnet i bottenblåsningen [
 

  
] 
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2.3.2.3.3 Förvärmning 

För att uppnå bästa möjliga värmeutbyte mellan eldstad och pannvattnet rent termodynamiskt, krävs 

viss förvärmning av vattnet. För att åstadkomma detta används en del av produktionsångan till att 

förvärma kondensatet efter kondenseringen. Förvärmning i matarvattentanken sker också med hjälp 

av produktionsångan för att erhålla rätt temperatur när vattnet når panntuberna.  

För att beräkna hur stor effekt som åtgår till förvärmning används följande ekvation: 

       ̇                             

Ekvation 58 

Där:  ̇            är massflödet på ångan till förvärmning [
  

 
] 

                      är entalpin på ångan till förvärmning [
 

  
] 

 

Därefter kan den totala produktionen av ånga beräknas som summan av alla strömmar: 

    ∑                               

Ekvation 59 

Med alla parametrar beräknade kan slutligen den totala pannverkningsgraden beräknas med indirekt 

metod enligt Ekvation 5 som lyder: 

                (  (
∑    ∑   

   
))  (

   

    ∑    ∑   
)        

Ekvation 60 

Denna metod kräver betydligt fler parametrar än den direkta metoden men är däremot mindre 

känslig för felkällor i uppmätt data. För och nackdelar kan summeras som: 

Fördelar 

 Lägre osäkerhet i resultatet 

 Klargör vilka förlustfaktorer som är störst 

 Ger insikt i effektiviseringsalternativ 

Nackdelar 

 Kräver många mätvärden och loggad data 

 Vissa parametrar är svåra att mäta eller uppskatta 

 Tids- och resurskrävande 
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2.4 Totalverkningsgrad 
Då pannans pannverkningsgrad fastställts, antingen genom direkt eller indirekt metod, kunde sedan 

totalverkningsgraden för pannan beräknas. Denna verkningsgrad är till skillnad från 

pannverkningsgraden mer täckande och innefattar större delar av anläggningen än enbart pannan. 

Till exempel räknas den effekt som utvinns ur en rökgaskondenseringsanläggning med, vilket innebär 

att totalverkningsgraden kommer att bli högre än pannverkningsgraden. 

Även vid beräkning av totalverkningsgraden är det viktigt att tydligt avgränsa exakt vad som ingår och 

inte ingår i beräkningarna. I detta arbete kommer systemgränsen att sträcka sig över allt som ingick i 

pannverkningsgradens systemgräns plus rökgaskondenseringsanläggningen. Figur 6 illustrerar 

totalverkningsgradens systemgräns markerad med streckad linje. 

 

 
Figur 6. Systemgränsen för totalverkningsgraden markerad med streckad linje. 

 

2.4.1 Direkt metod 

För den direkta metoden innebär en totalverkningsgrad enbart att effekten från 

rökgaskondenseringsanläggningen adderas till den levererade effekten enligt: 

              
         

   
         

Ekvation 61 

Där:       är levererad effekt från rökgaskondenseringsanläggningen     

Det är i detta fall man kan erhålla en verkningsgrad över       om bränslets effektivvärmevärde 

används.     och       kommer då tillsammans att överskrida    . 
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2.4.2 Indirekt metod 

När istället totalverkningsgraden beräknas med den indirekta metoden ändras enbart förlusterna 

efter data från rökgaser efter rökgaskondenseringsanläggningen. Gaserna har här mycket lägre 

temperatur och fukthalt. Detta medför att de förluster som beror av rökgasernas temperatur och 

fukthalt kommer att minska.  

Däremot beräknas verkningsgraden på samma sätt: 

                (  (
∑       ∑   

   
))  (

   

    ∑    ∑   
)        

Ekvation 62  
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3 Metod 
För att beräkna pannverkningsgraden med indirekt metod krävdes en hel del provtagningar, 

insamling av data samt analyser. Detta gjordes för att ge en tydlig bild över pannan samt dess 

förlustfaktorer. De förlustfaktorer som valdes att undersökas var rökgasförluster, 

förbränningsförluster, askförluster, strålningsförluster samt förluster kopplad till bränslet och 

förbränningsluften. Dessa faktorer valdes för att de motsvarar de vanligtvis största förlustfaktorerna 

samt att de var genomförbara rent praktiskt. 

För att kunna beräkna dessa förlustfaktorer krävdes att provtagningar samt analyser gjordes för 

samtliga faktorer. Detta inkluderade då bland annat provtagning och analys av bränsle, aska och 

rökgaser. Temperaturmätning av panna, luft, aska och bränsle samt loggning av förbränningsluft, 

ångparametrar och väderdata. Detta krävde därför en hel del resurser samt god planering för att allt 

skulle falla på plats tidsmässigt och enligt bestämmelser. 

3.1 Avgränsningar 
Då detta arbete i huvudsak gick ut på att beräkna pannverkningsgraden, det vill säga den mängd 

energi i bränslet som avgår till termisk energi i den arbetsgivande fluiden, beaktades enbart 

förlustfaktorer kopplade till förbränningsprocessen. Rapporten innehåller därför inte förlustfaktorer i 

kringliggande system, som t.ex. förluster i turbinen, fläktar, pumpar, vattenreningsanläggningar och 

bränsleinmatning. 

3.2 Standarder 
Då den indirekta beräkningsmetoden är ett populärt sätt att undersöka en pannas effektivitet med 

relativt bra felsäkerhet, har den också standardiserats med tydliga bestämmelser på hur 

förberedelser, provtagningar, beräkningar och resultat skall genomföras och redovisas. Initialt 

undersöktes flera olika standarder för bestämning av en pannas effektivitet, därefter gjordes en 

sållning och följande standarder användes vid utformandet av beräkningarna i denna studie.  

 SS-EN 12952-15, Svensk/Europeisk standard 

 ASME PTC-4, Amerikansk standard 

 IS 8753, Indisk standard 

 DIN 1942, Tysk standard (ersatt av EN 12952-15) 

 BS845, Brittisk standard (ersatt av EN 12952-15) 

Flera av dessa standarder var väldigt lika i tillvägagångssätt och beräkningsmetod. Den största 

skillnaden mellan dessa metoder är att de använder sig av olika värmevärden för bränslet. Den 

Amerikanska, Brittiska och Indiska standarderna använder sig utav det kalorimetriska värmevärdet 

eller HHV (Higher Heating Value) (ASME, 2008) (Indian standard institute, 1978), medan den Svenska 

och Tyska standarden använder effektivvärmevärdet eller LHV (Lower Heating Value) (Deutsche 

Norm, 1994) (Swedish Standards institute, 2003). Detta medför att resultatet från standarederna inte 

direkt kan jämföras med varandra då de är baserade på olika värmevärden. 

Utöver skillnad på vilket värmevärde som används skiljer sig standarderna åt vad de anser vara 

viktiga förluster och tillgångar att ta med i beräkningarna. Exempel är sotblåsning eller 

bottenblåsning som anses irrelevant i vissa standarder men som är viktigare i andra standarder. 

Beräkningsmässigt är dessa standarder dock väldigt lika. Samtliga standarder använder förbränning 
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av ett kilo torrsubstans som grund för förlustfaktorer. Enda skillnaden är enheter som används i 

beräkningarna, då framförallt imperiala enheter används i den amerikanska och brittiska standarden. 

Samtliga standarder har olika krav på förberedelser inför provtagningar och mätningar. Framförallt är 

den amerikanska standarden väldigt noggrann på vissa punkter, medan den indiska standarden inte 

är lika heltäckande i den synpunkten. Dock finns många gemensamma punkter som stabiliseringstid 

för pannan, provtagningsintervall samt tillvägagångssätt för provtagning. För dessa punkter stämde 

rekommendationerna relativt bra mellan standarderna. I övriga fall då det skiljde sig åt gjordes en 

avvägning vad som är mest lämpligt. 

Förutom internationella standarder har även interna dokument utförda av Umeå Energi beaktats. 

Exempel på de dokumenten är ett prestandaprov som genomfördes på Dåva 2 efter färdigställandet 

(Umeå Energi, 2009). Detta prov visar tillvägagångssätt, garantivärden från tillverkaren samt 

resultatet av genomfört prov. Detta dokument kunde därefter användas som hjälp vid planering av 

provtagningar samt att en del av resultatet kunde jämföras mot de erhållna resultaten.  

3.3 Provtagningar och datainsamling 
Provtagningarna som genomfördes i detta arbete inverkade väsentligt på resultaten. Stort fokus 

sattes därmed på noggrann planering och strukturering av provtagning i enlighet med de samlade 

rekommendationerna från standarderna. I kapittel 3.3.1-3.3.9 beskrivs detta närmare.  

3.3.1 Kriterier 

Det är till exempel viktigt att pannan går vid så kallat ”steady state”, vilket innebär att pannan är i 

relativt termodynamisk och kemisk jämnvikt. Detta innebär att pannans parametrar inte varierar mer 

än ±5 % av medelvärdet under provtagningarna. För att åstadkomma detta driftfall krävs att panna 

gått vid samma uteffekt i uppskattningsvis fyra timmar innan provtagningarna påbörjas. (ASME, 

2008) (Indian standard institute, 1978) 

En annan sak som ska tas med i planeringen av provtagningarna är att de bör pågå under en 

tillräckligt lång tid. Detta är 3-4timmar för en fluidbäddspanna. Detta är viktigt för att få ett 

representabelt resultat som motsvarar pannan vid normal drift. Under provtagningarna är det också 

viktigt att få tillräcklig spridning på resultatet. Detta erhålls enklast genom att vid varje driftfall minst 

ta tre separata prover. På så sätt får man ett medelvärde och en spridning. Man kan därefter enkelt 

inkludera denna spridning i osäkerhetsanalysen som sedan genomförs på resultatet. 

För att erhålla ett korrekt resultat krävs det att samtliga parametrar som används vid beräkning 

representerar samma tidsperiod. Detta inkluderar både de parametrar som erhålls från 

provtagningar som de loggade värdena. Det är t.ex. viktigt att det bränsle som provtas är samma 

bränsle som förbränns till aska och rökgaser. De provtagningar som sedan görs på askan och rökgaser 

ska då representeras av just det bränsle som sedan analyserats. (ASME, 2008) (Indian standard 

institute, 1978)  
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3.3.2 Planering 

På grund av bränslet och askans olika provtagningspunkter innebar det att en tidsdifferens uppstod 

mellan att provtagningarna skedde och provet passerat eldstaden. Det var därför nödvändigt att 

påbörja provtagningen av bränslet innan provtagningarna av askan genomfördes. På grund av 

pannans uppbyggnad och bränslelagring var tidsfördröjningen relativt stor mellan 

bränsleprovtagningen och askprovtagningen. Det var därför här också bra att provtagningarna pågick 

under en längre tid, så att det kunde säkerhetställas att en del av askan faktiskt kom från det bränsle 

som samlats. 

För att detta skulle passa bra med längden på provtagningen samt provtagningsintervallerna, 

konstruerades ett provtagningsschema som skulle säkerhetsställa att provtagningarna utfördes vid 

korrekt tidpunkt. Schemat konstruerades så att vem som helst skulle kunna göra provtagningarna, 

beroende på vilka som har tillgång till askutmatning och andra tillhörande delsystem. 

Bränsleprovtagningen var planerad att starta två timmar innan provtagningen av askan genomfördes. 

Samtliga provtagningar pågick i 3-4 timmar för att få ett representabelt resultat, vilket ledde till att 

provtagningsmomenten kunde ligga omlott. Detta innebar också att det fanns tid att samla prover 

vid t.ex. bränslesilon för att sedan gå till askutmatningen och genomföra provtagning på askan. 

Nedan visas det färdigställda provtagningsschemat för fyra timmars provtagningsintervall. 

 

Figur 7. Provtagningsschema av bränslen och askor för Dåva 2 vid Umeå Energi. 

Med detta schema erhölls nio förslagna provtagningspunkter (de gula cellerna motsvarar ett 

provtagningstillfälle) för bränslet och askan, samt fem provtagningspunkter för värmefotografering 

och övrig mätdata. Dessa punkter var förslagna punkter och inte ett måste utan under hela 

provtagningstillfället kunde provtagningarna genomföras, dock med liknande spridning. Detta 

schema kunde därefter tillämpas vid varje driftfall som skulle analyseras för att säkerhetsställa att 

provtagningarna följer de standarder som analyserats i litteraturstudien. 

Den 6e mars genomfördes provtagning av pannan vid hög last. Produktionen av färskånga var vid 

tillfället ca 140 t/h vilket motsvara ungefär 90% last. Den 16e april genomfördes provtagning av 

pannan vid låg last ca 73 t/h. Detta motsvarar ungefär 53% last. 
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3.3.3 Bränsleprovtagning 

Enklaste sättet att samla bränsle för provtagning på Dåva 2 var att nyttja den existerande 

provtagningsluckan ovanför matarbandet ute i gårdssilon. Detta tillvägagångssätt var att 

rekommendera då bränslet annars transporteras relativt slutet i matarband, silos och matarskruvar.  

Bränsleprovtagningen inleddes tidigt på morgonen på grund av den tidsdifferens som existerar 

mellan utmatning av bränsle ur gårdssilon och förbränning av bränslet. En 10-liters hink med lock 

användes som provtagningskärl samt en skopa för att skopa upp bränslet. Varje skopa gav 

uppskattningsvis 0.5-liter bränsle, varvid två skopor togs under varje provtagningstillfälle. 

Provtagning gick till så att luckan ovan bandet öppnades och bränslet skopades upp direkt från 

matarbandet i rörelse. Bränslet lades sedan i hinken som förslöts med lock för att minska 

avdunstning av fukten i bränslet. Detta repeterades med 30-minuters mellanrum under totalt fyra 

timmar. Varje provtagning noterades på provtagningsprotokollet med tid, provtagningsmängd, 

eventuella kommentarer samt genomförare. Nedan visas den lucka som användes vid provtagning av 

bränslet. 

 

Figur 8. Plats och material för bränsleprovtagning på Dåva 2 vid Umeå Energi. 

Efter provtagningen erhölls en hink med uppskattningsvis nio liter bränsle. Provtagningskärlet 

förslöts därefter med lock som silvertejpades för att få så lufttätt som möjligt. Därefter var 

provtagningen av bränslet klar och det kunde skickas på analys.  
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3.3.4 Askprovtagning 

Ett av de större momenten i arbetet var att samla den aska för analys. Detta berodde främst på att 

det förekommer flera olika typer av aska beroende på vart den matas ut. På just Dåva 2 finns tre olika 

typer av aska, bäddaska, flygaska och elfilteraska. Samtliga av dessa askor behandlades på olika sätt 

när de matas ut ur pannan. Samtliga askor samlades i större kärl för att få en spridd provtagning som 

motsvarar hela tidsintervallet. Därefter togs ett delprov ur de större kärlen till mindre kärl som 

sparades som backup. 

3.3.4.1 Bäddaska 

Bäddaskan matas ut under bädden ur sex utmatningstrattar som sedan leds till tre matarskruvar. 

Dessa matarskruvar är vattenkylda vilket också medför värmeåtervinning av värmen i askan. 

Bäddaskan leds därefter till tre asksändare som antingen kan recirkulera askan tillbaka till pannan, 

eller trycka askan till asksilon. Provtagning av bäddaskan genomfördes genom att bäddaskan 

hämtades ut ur asksändarna. Denna provtagning påbörjades inte förens två timmar efter 

provtagningen av bränslet påbörjats, för att försäkra att bränslet nått eldstaden. En av de tre 

asksändarna kopplades ur och tryckluften som styr askan stängdes av tillfälligt. På så vis kunde en 

servicelucka på asksändaren öppnas och aska kunde samlas. Denna aska samlades också i en 10-liters 

hink med liknande skopa på ca 0.5-liter. Provtagningen genomfördes på olika asksändare varje gång 

för att säkerhetsställa att provet motsvarar aska från hela bädden. Varje provtagning bestod av tre 

skopor bäddaska under totalt två timmar med 30-minuters mellanrum. Vid varje provtagning mättes 

även temperaturen på askan med hjälp av värmekamera. Även här noterades varje provtagning i 

protokollet. Nedan visas en av de asksändare som öppnades vid provtagning av bäddaska. 

 

Figur 9. Provtagningsplats bäddaska på Dåva 2 vid Umeå Energi. 
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Efter provtagningen erhölls en hink med uppskattningsvis sex liter bäddaska. Även detta 

provtagningskärl förslöts med lock och silvertejp för att därefter vara klar för analys. 

3.3.4.2 Flygaska 

Flygaskan matas ut i botten av 2a och 3e draget och samlas i fyra stycken trattar innan de matas till 

två asksändare via kylda matarskruvar. Det innebär att värmeåtervinning även sker här. 

Provtagningen av flygaska skedde alldeles efter provtagningen av bäddaska då båda 

provtagningsplatserna befinner sig nära varandra. Även här samlades askan ur asksändarna som 

tillfälligt kopplats ur drift. Provtagningen bestod av tre skopor på 0.5-liter under två timmar och 30-

minuters mellanrum. Provtagningarna genomfördes växelvis mellan de två asksändarna. Även här 

kontrollerades temperaturen på askan med hjälp av värmekamera och provtagningarna noterades. 

Nedan visas en av de två asksändare där prover på flygaska samlades. 

 

Figur 10. Provtagningsplats flygaska på Dåva 2 vid Umeå Energi. 

Efter provtagningen erhölls en 10-liters hink med uppskattningsvis sex liter flygaska som förslöts med 

lock och silvertejp. Därefter kunde askan skickas på analys. 
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3.3.4.3 Elfilteraska 

Den fina aska som följt med rökgaserna genom hela pannan skiljs åt i elfiltret. Det är här majoriteten 

av askan samlas (ca     ) (Lysell, 2014) och matas ut till asksilon med hjälp av ett matarband. Då 

denna aska är mycket finare (består av små partiklar) kan den istället för att skopas upp med en 

skopa, dammsugas ur provtagningsplatsen. Vid denna provtagning användes elfiltrets matarband 

som provtagningsplats. 

Provtagningen genomfördes sist i turordningen efter flygaskan och även den med tre skopor under 

två timmar och 30-minuters intervaller. Provet samlades ur damsugaren till en 10-liters hink. 

Elfilteraskans temperatur kontrollerades med värmekamera och noterades i protokollet. I Figur 11 

visas insamling av elfilteraska med hjälp av damsugare. 

 

Figur 11. Provtagningsplats elfilteraska på Dåva 2 vid Umeå Energi. 

Efter provtagning erhölls en 10-liters hink med uppskattningsvis sex liter aska som förslöts med lock 

och silvertejp. Därefter kunde askan skickas på analys. 
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3.3.5 Värmefotografering 

För att uppskatta de värmeförluster som sker i form av värmestrålning och konvektion från pannans 

olika delar, behövdes yttemperturen på de olika delarna mätas. Detta gjordes med en värmekamera 

som med hjälp av infraröd sensor ger en visuell representation av yttemperaturer. Denna 

värmekamera kunde riktas mot de objekt som undersöktes och i realtid visa en bild med olika 

yttemperaturer kodade i färgskala. Det kunde därför enkelt avgöras vilka delar av pannan som var av 

intresse att undersöka för värmeförluster. En medeltemperatur för pannans yta kunde också 

bestämmas för att användas vid förlustberäkningarna. 

Värmekameran som användes var en FLIR i40 med ett temperaturspan på -20->120°C (FLIR, 2012), 

vilket gott och väl räckte för detta arbete. Värmekameran har väldigt hög känslighet och varierar inte 

mer än ±2 %. Däremot är det viktigt att aktuell yta som fotograferas inte reflekterar IR-ljus, vilket ger 

felaktig avläsning. Ska blanka föremål fotograferas måste de förses med en bit tejp eller annat icke-

reflekterande material. Görs inte detta kan avläsningen visa flera grader fel. 

En annan sak att ha i åtanke vid värmefotografering är att emissivitetskoefficienten   är rätt inställd 

för aktuellt material. Emissiviteten varierar för olika material och kan ge felaktig avläsning om fel 

emissivitet är inställd. Temperaturskillnader mellan olika ytor stämmer ändå, men dess 

referensvärde kan vara felaktigt. Det kontrollerades därför genom de inbyggda valmöjligheterna på 

värmekameran vilken emissivitetskoefficient som var bäst lämpad för aktuellt material. Aktuell 

position, tidpunkt, avläst temperatur samt emissivitet. En referensbild med synligt ljus (vanlig bild) 

kunde tas i kombination med den infraröda bilden för att lättare kunna urskilja detaljer i den relativt 

lågupplösta IR-bilden. Nedan visas värmefotografering av en av asksändarna med värmekameran. 

 

Figur 12. Värmefotografering av asksändare på Dåva 2 vid Umeå Energi (ε=0,95). 
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3.3.6 Förbränningsluft 

För att bestämma förbränningsluftens temperatur, tryck och fuktighet samt logga dessa parametrar 

under hela tiden provtagningen pågick, användes en data-logger. Denna handhållna logger kunde 

placeras ut på bestämd plats och logga de önskade parametrarna med rätt tidsintervall.  

Den logger som användes var en UNIVERSAL Recorder med tillhörande sond för mätning av 

luftparametrar. Denna logger placerades intill luftintaget till primärluften och sekundärluften och 

startades ungefär samtidigt som de första askproverna togs. Loggern loggade därefter samtliga 

parametrar med fem minuters tidsintervall. Loggningen stoppades därefter vid provtagningens slut. 

Nedan visas dataloggern samt sondens position relativt luftintaget. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Datalogger för temperatur- och fuktighetsmätning    Figur 14. Sond till datalogger framför luftintag på Dåva 2   
av primär- och sekundärluft.                                      

Med luftparametrarna loggade kunde de därefter laddas över till en dator och användas i 

beräkningarna.  

3.3.7 Temperaturmätning 

Då det fanns viss osäkerhet i värmefotograferingens referenstemperatur på grund av materialens 

olika emissivitet samt reflektion, gjordes också vanliga temperaturmätningar med en TESTO 925 

punkttermometer. Detta mätinstrument använder en sond längst ut på en stav för att mäta 

yttemperaturer mer noggrant. Detta instrument hade till skillnad från värmekameran ett större 

temperaturspan på -40->900°C med en noggrannhet på ±0,5°C (Testo limited). Nedan visas enheten 

med ansluten temperatursond. 

  

Figur 15. Punkttermometer Testo 925.  
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3.3.8 Rökgasprovtagning 

Provtagning av rökgaser skedde per automatik då en rökgasanalysator var installerad i anläggningen. 

Denna analysapparat är av märket Gasmet CEMS FTIR och analyserar både rågas och rengas med 

hjälp av ”Fourier Transform Infrared Spectroscopy” d.v.s. IR-spektroskopi. Rökgasen belyses med 

infrarött ljus och en analysator registrerar vilken våglängd som absorberas av molekylerna. Detta ger 

då ett ”fingeravtryck” och den analyserade molekylen kan identifieras. Rökgasdatan kunde därför 

hämtas från processdatasystemet för vald tidsperiod och intervall. 

3.3.9 Datainsamling 

Eftersom flera av de parametrar som krävdes för att beräkna avgiven effekt samt vissa förluster 

loggas kontinuerligt av Umeå Energis processdatasystem (ABB 800xA). Kunde även de enkelt hämtas 

från processdatasystemet för vald tidsperiod och intervall 

3.4 Analyser 
Då samtliga provtagningar var genomförda och all data var samlad, skickades proverna på analys. Det 

första att skickas på analys var bränsleproverna då de krävde minst förberedelser. Därefter 

kontaktades laboratorium för att genomföra askanalyser samt undersökte möjligheten att 

genomföra egna analyser.  

3.4.1 Bränsleanalys 

En av de mer fundamentala analyser som gjordes i arbetet var bränsleanalyserna. Många av de större 

förlustfaktorerna var starkt beroende av vissa parametrar från bränsleanalysen som 

elementarsammansättning, fukthalt och värmevärde. På grund av fukthaltens beroende var det 

också viktigt att få iväg bränsleproverna så fort som möjligt så inte fukten skulle kunna dunsta bort. 

Det var därför också viktigt att försluta provtagningskärlen väl. 

Bränsleproverna skickades ett par dagar efter provtagningstillfället och skickades till 

Bränslelaboratoriet Umeå AB med bifogad beställningsorder. De analyser som beställdes var: 

 Fukthalt enligt SS-EN 14774-2 

 Askhalt enligt SS-EN 14775 

 Värmevärde enligt SS-EN 14918 

 Svavelhalt enligt SS-EN 15289 

 Kol- väte- kvävehalt enligt SS-EN 15104 

 Syrehalt (beräknat) 

 Skrymdensitet enligt SS-EN 15103 

Fullständig bränsleanalys bifogas som bilaga. 

3.4.2 Askanalys 

När det skulle avgöras vilken askanalys som skulle beställas fanns det två olika metoder för att erhålla 

de önskade parametrarna, LOI (loss on ignition) samt TOC (total organic carbon). Dessa metoder skall 

grovt sätt ge liknande resultat men kan variera beroende på askan. Det som var av intresse i 

askanalyserna var andelen oförbränt i askan.   
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3.4.2.2 LOI 

Metoden Loss On Ignition eller glödförlust innebär att en liten del av provet vägs noggrant på en 

högupplöst våg. Därefter hettas provet upp i en antingen torr syrefylld ugn, för maximal glödgning, 

eller i en ugn vid normal atmosfär. Provet hettas upp till ca 550°C under förbestämd tid innan det tas 

ut ur ugnen och vägs igen. Den viktminskning som erhålls motsvara den oförbrända andelen i provet. 

Fördelen med denna metod är att den är väldigt enkel att genomföra och kräver få verktyg för att 

erhålla ett resultat. Nackdelen med denna metod är att den enbart ger viktminskning av provet. Den 

ger inga indikatorer på vad som lämnat provet vid upphettning.  

Detta medför att den viktsminskning som sker på grund av andra flyktiga ämnen än rent kol även 

kommer att påverka resultatet. Detta skulle i då leda till att andelen oförbränt i askan blir högre än 

vad den egentligen är. 

Då denna metod inte kräver någon vidare avancerad mätutrustning kunde denna analys genomföras 

på egen hand av lånad utrustning på Umeå Universitet (tillämpad fysik och elektronik, TEC-lab). Hela 

analysen genomfördes enligt den svenska standarden för ”Bestämning av halten oförbränt i fasta 

restprodukter” (SS-EN 187187). 

För att genomföra denna analys krävs enbart en ugn (Figur 16), ett par keramikskålar och en 

högupplöst våg (Figur 17). Den våg som användes har en upplösning på 0->204 g och femerginal 

±0,02 mg (International Equiptment Trading LTD). Analysen påbörjades genom att tre keramikskålar 

förvärmdes till 550°C för att säkerhetsställa att de var fri från fukt. Skålarna fick sedan svalna innan 

de vägdes torra, varefter de sedan fylldes med en bestämd mängd aska från de tre olika askorna 

(bäddaska, flygaska och elfilteraska). Proverna vägdes sedan igen för att ha erhålla en referensvikt 

varefter de placerades i ugnen som hettades upp till ca 105°C och lämnades över natten. Detta 

genomfördes för att torka askorna och se till att de är helt fri från fukt som annars kan påverka 

resultatet. Dagen efter stängdes ugnen av och proverna fick svalna innan de vägdes igen för att 

erhålla en differens i vikt som då motsvara den fukten som lämnat proverna. 

Efter torkning av proverna kunde glödningen av proverna påbörjas. Det genomfördes genom att 

proverna placerades i ugnen som sakta värmdes upp till 550°C under en timme. Därefter hölls 

temperaturen konstant på 550°C i en timme. Detta medför att de oförbrända ämnena som är kvar i 

askan förbränns och enbart lämnar kvar inerta ämnen. Därefter stängdes ugnen av och proverna fick 

svalna innan de återigen vägdes på vågen. Denna viktsdifferens motsvara då det oförbrända i askan. 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 17. Vägning av askprover. Figur 16. Askprover i kammarugn. 
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3.4.2.1 TOC via LECO 

Om man istället genomför liknande analys som i LOI (vägning och upphettning av aska) men sedan 

också mäter de avgivna gaser från upphettningen erhålls ett mer noggrant resultat. Man kan då 

erhålla ett TOC (Total Organic Carbon) värde för askan. TOC-värdet omfattar det totala elementära 

kolet (EC) samt det organiska kolet (OC) och tar till skillnad från det totala kolet (TC) inte hänsyn till 

det oorganiska kolet (TIC). Det vill säga TC består av TIC och TOC, TOC består av EC och OC. 

(Naturvårdsverket, 2003) 

En metod för att erhålla TOC-värdet är att använda ett LECO analysinstrument som hettar upp askan 

vid olika temperaturer men också mäter det avgivna gaserna spektroskopiskt. På så vis kan man 

avgöra vilket ämne som lämnat askan samt vilken typ av kol. Beroende på vid vilka temperaturer 

koldioxiden frigörs kan man avgöra om vilken typ av kol som frigjorts. 

Denna metod ger bättre insikt än LOI-metoden om vilka ämnen som frigörs samt vilken typ av kol 

som finns i askan. På så sätt erhålls en mycket mer noggrann analys av andelen oförbränt i askan. 

Då inget LECO-instrument fanns tillgänglig för att göra egna analyser skickades askproverna till BELAB 

AB i Norrköping för analys med LECO-metoden. Det skickades tre olika typer av aska, Bäddaska, 

Flygaska De analyser som beställdes var: 

 TOC, totalt organiskt kol enligt SS-EN 13137 

 Oförbränt enligt SS-EN 187187 

Fullständiga askanalyser bifogas som bilagor. 

3.4.3 Rökgasanalys 

För att erhålla samtliga parametrar som krävdes för en komplett rökgasanalys användes data från 

existerande mätutrustning installerad i anläggningen. Denna utrustning analyserade rökgaser före 

och efter rökgaskondenseringsanläggningen och registrerade ett 20-tal parametrar som fukthalt, 

koldioxidhalt, syrehalt, kväveoxider, svaveloxider, diverse kolväten m.m. Dessa data loggades 

kontinuerligt med några minuters mellanrum för både rågas (före rökgaskondensering) samt rengas 

(efter rökgaskondensering). 

Dessa data samlades för aktuell tidsperiod, vissa parametrar konverterades till torr basis för att 

överensstämma med beräkningarna. Därefter erhölls de parametrar på rökgaserna som arbetet 

krävde. 

3.4.4 Känslighetsanalys 

För att kontrollera känsligheten i den modell som skapats genomfördes en känslighetsanalys. Denna 

känslighetsanalys analyserade de ingående parametrarna för varje förlustfaktor och varierade dess 

värde med ±10%. Därefter kontrollerades hur mycket aktuell förlustfaktor förändrades med variation 

i parametrarna. På så sätt kunde de mest beroende parametrarna hittas och en tornado-graf 

skapades för att illustrera förlustfaktorns beroende av dess parametrar. 
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4. Resultat 
Med alla provtagningar, datainsamlingar, analyser samt beräkningar genomförda, kunde resultat 

erhållas för samtliga driftfall som undersöktes. I resultatet kommer det mest väsentliga visas medan 

relevant data och analysrapporter bifogas som bilaga.  

4.1 Provtagningskriterier 
För att visa att samtliga kriterier inför provtagning uppfylldes redovisas produktion av färskånga för 

aktuellt provtagningstillfälle. 

I Figur 18 visas produktionen av färskånga under den tidsperiod som provtagningarna genomfördes 

tillsammans med kriterier för undre och övre gränsen enligt ”steady state”. Produktionen av 

färskånga vid hög last ligger på ett medelvärde av ca 140 t/h och inom gränserna för kriteriet (±5% av 

medelvärdet) under hela provtagningstillfället. Vid provtagning under låg last var produktionen av 

ånga på ett medelvärde av ca 73 t/h. Som synes gick pannan lite mer ostadigt vid detta tillfälle men 

större delen av provtagningstillfället är produktionen innanför gränserna för kriteriet. 

 

 

Figur 18. Ångproduktion vid hög last (röd linje) och låg last (blå linje) samt gränsvärden för ”steady state” (svart linje). 
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4.2 Planering 
För att provtagningen skulle vara representabel för aktuellt driftfall krävdes att flera provtagningar 

genomfördes per driftfall och med rätt tidsintervall. Nedan visas provtagningsschemat med 

provtagningstillfällen för hög last markerade med kryss och för låg last markerad med cirklar. 

I Figur 19 kan det avläsas att de rekommenderade provtagningstillfällena (de gula cellerna) följts för 

bränsleprovtagningarna vid hög last medan några askprovtagningar saknas. Vid låg last kan det 

avgöras att schemat inte följts till fullo för något av proverna. Det saknas ett antal askprovtagningar 

samt att bränslet inte är samlat med rätt tidsintervall. 

 

Figur 19. Provtagningsschema vid hög last (kryss) och låg last (cirklar). 

 

4.3 Bränsleanalys 
Resultatet från bränsleanalysen redovisas i Tabell 1, både som torrsubstans (TS) och som vått prov 

(Total). Som synes skiljer sig de båda proverna åt genom att fukthalten är nästan 4% högre vid låg 

last. Askhalten och syrehalten varierar också en del mellan hög och låg last. Det kalorimetriska 

värmevärdet redovisas också för de båda lasterna. 

Tabell 1. Bränslesammansättning vid hög och låg last redovisad som torrsubstans (TS) och som vått prov (Total) i 
massprocent. 

Ämne 
Hög last Låg last 

TS Total TS Total 

C 50.9 26.3 51.1 24.5 

H2 5.9 3.0 6.0 2.9 

N2 0.3 0.2 0.4 0.2 

O2 40.9 21.1 38.5 18.4 

S 0.03 0.0 0.04 0.0 

Aska 2.0 1.0 4.0 1.9 

Fukt - 48.4 - 52.1 

Värmevärde [MJ/kg TS] 20,38 20,51 

 

 

  

Provtagning 00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 00:50 01:00 01:10 01:20 01:30 01:40 01:50 02:00 02:10 02:20 02:30 02:40 02:50 03:00 03:10 03:20 03:30 03:40 03:50 04:00 04:10 04:20 04:30 04:40 04:50 05:00

Bränsle gårdssilo X O X O X X O X X O X O X O X O

Bäddaska X X O X O X O O

Flygaska X X O X O X O O

Elfilteraska X X O X O X O O

Värmefotografering X O X O X O X O O X X O X O
Luftfuktighet/temp Loggas med 5 min intervall

Provtagningsschema
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4.4 Förbränningsluft 
För att bestämma luftens absolutluftfuktighet användes data från Umeå Universitets väderstation 

samt loggad data vid Umeå Energi. Dessa data kunde därefter plottas i ett mollierediagram för att 

erhålla absolutfuktigheten, vilket redovisas i bilagan. I Tabell 2 redovisas både insamlade väderdata 

samt de beräknade absolutfuktigheterna. Som synes är absolutluftfuktigheten något lägre vid låg 

last. 

Tabell 2. Insamlad väderdata och beräknad absolutluftfuktighet vid hög och låg last. 

Väderdata Hög last Låg last 

Medeltemperatur [°C] 1.4 6.0 

Luftfuktighet [%] 99.7 58.6 

Lufttryck [hPa] 1011.9 1015.8 

Loggad temperatur [°C] 22.2 25.0 

Loggad fuktighet [%] 23.8 18.7 

Absolutfuktighet [%] 0.4 0.3 

 

För att beräkningarna ska stämma bra överens med verkligheten måste förbränningsluftens 

sammansättning också undersökas. Den luftsammansättning som användes för förbränningsluften 

visas i Tabell 3 och erhölls från (NASA). Skillnaden i absolutfuktighet medför en mindre skillnad i 

andelen kväve och syre mellan driftsfallen. 

Tabell 3. Sammansättning av förbränningsluft vid hög och låg last i volymprocent. 

Ämne Hög last Låg last 

N2 77.78 77.86 

O2 20.87 20.89 

Ar 0.93 0.93 

CO2 0.03 0.03 

Fukt 0.04 0.03 
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4.5 Askanalys 
Resultatet av de askanalyser som genomfördes för att undersöka andelen oförbränt i askan 

sammanställdes separat för de olika asktyperna. 

Andelen oförbränt bestämdes både i muffelugn (LOI) vid Umeå Universitet samt TOC av BELAB. 

Resultatet visas i Tabell 4. Andelen oförbränt för samtliga askor under båda driftsfallen ligger under 

1% av torr substans. TOC-värdet ligger under analysgränsen för alla asktyper vid hög last, dvs. under 

1% av torrsubstans. Detta medförde att det inte var nödvändigt att genomföra TOC-analys vid låg 

last. Vid låg last erhålls något högre andel oförbränt än vid låg last. 

Tabell 4. Andelen oförbränt i aska bestämd med två olika metoder, Loss On Ignition (LOI) och Total Organic Carbon (TOC) 
för både hög och låg last redovisad som massprocent av torrsubstans. 

Analys 
Bäddaska Flygaska Elfilteraska 

Hög last Låg last Hög last Låg last Hög last Låg last 

Oförbränt, TS 0.02 0.02 0.02 0.07 0.01 0.21 

TOC, TS <1.0 - <1.0 - <1.0 - 

Oförbränt, TS (BELAB) 0.1 <0.5 <0.1 <0.5 0.1 <0.5 

 

4.6 Rökgasanalys 
De rökgaser som analyserades i arbetet delas upp i rågas och rengas. Rågas är de rökgaser som direkt 

lämnat pannan och inte passerat rökgaskondenseringsanläggningen. Rengas är den rökgas som 

passerat hela anläggningen och leds ut via skorstenen. 

Resultatet av rökgasanalyserna visas i Tabell 5. Som synes är fukthalten i rågaserna marginellt högre 

vid låg last, detsamma gäller för fukthalten i rengaserna. Skillnaden i fukthalt mellan rågas och rengas 

beror av rökgaskondenseringsanläggningen. Detsamma gäller för skillnaden i ammoniak och 

svaveldioxid som också minskas rejält efter rökgaskondenseringen. 

Tabell 5. Rågas- och rengassammansättning vid hög och låg last redovisad som volymprocent normaliserad till 10% syre 
och torr gas. 

Ämne 
Rågas Rengas 

Hög last Låg last Hög last Låg last 

H2O [%] 24.25 24.34 9.04 9.59 

N2 [%] 75.11 75.23 75.32 75.40 

CO2 [%] 14.89 14.77 14.67 14.59 

O2 [%] 10 10 10 10 

NO2 [ppm] 18.88 19.13 16.02 16.80 

NO [ppm] 24.11 24.41 20.36 21.29 

NH3 [ppm] 21.34 29.26 3.62 3.89 

HF [ppm] 8.02 6.05 2.52 1.79 

SO2 [ppm] 2.10 1.72 0.00 0.06 

CO [ppm] 0.00 0.00 0.11 0.00 

 

  



 

43 
 

4.7 Pannverkningsgrad 
Med samtliga förlustfaktorer fastställda kunde pannverkningsgraden beräknas och redovisas. 

I Tabell 6 visas samtliga förlustfaktorer samt pannverkningsgraden vid hög och låg last. 

Pannverkningsgraden beräknad med kalorimetriskt värmevärde var något högre vid hög last än vid 

låg last, 74.0% jämfört med 72.1%. Pannverkningsgraden beräknad med det effektiva värmevärdet 

gav 90.2% vid hög last och 89.9% vid låg last. Den största förlustfaktorn vid bägge driftsfallen är 

latent värme från fukt i bränslet, vilket är förångningen av fukten i bränslet. Då det effektiva 

värmevärdet utesluter latent värme blir de förlustfaktorerna uteslutna, därav högre verkningsgrad 

med effektivt värmevärde. Det kan avgöras att större delen av förlusterna är kopplad till rökgaserna 

och att de är större eller lika stor vid låg last som vid hög last. 

Förutom rökgasförlusterna är strålningsförlusterna något högre vid låg last. Medan förlusterna 

kopplad till bränslets och luftens temperatur är högre vid hög last. Det syns ingen markant skillnad i 

förbränningsförlusterna beroende på driftsfall, detsamma gäller för askförlusterna.  

Tabell 6. Förlustfaktorer och pannverkningsgrad vid hög och låg last för Dåva 2, beräknad med både kalorimetriskt och 
effektivt värmevärde. 

Förlustfaktor 
Kalorimetriskt värmevärde Effektivt värmevärde 

Hög last Låg last Hög last Låg last 

Latent värme från fukt i bränsle 10.8% 12.5% - - 

Latent värme från fukt i väte 6.1% 6.1% - - 

Sensibel värme från torr rökgas 5.9% 5.8% 6.3% 6.2% 

Sensibel värme från fukt i bränsle 1.2% 1.3% 1.3% 1.4% 

Sensibel värme från fukt i väte 0.7% 0.6% 0.7% 0.7% 

Sensibel värme från fukt i luft 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Strålning 0.4% 0.7% 0.5% 0.9% 

Sensibel värme från bränsle 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 

Sensibel värme från luft 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Kvävemonoxid 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 

Kvävedioxid 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Svaveldioxid 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Kolväten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Kolmonoxid 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Dikväveoxid 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Oförbränt i aska 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Sensibel värme från aska 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Summa förlustfaktorer 26.0% 27.9% 9.8% 10.1% 

Pannverkningsgrad 74.0% 72.1% 90.2% 89.9% 
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För att lättare förstå energiflödet som medför denna pannverkningsgrad skapades ett Sankey-

diagram över tillförd, levererad och förlorad energi. I Figur 20 demonstrerar pilarnas tjocklek dess 

magnitud i form av energi per massenhet bränsle (kg TS). Pilar till höger visar tillförd energi, pilar 

uppåt visar levererad energi och pilar neråt förlorad energi. 

 

Figur 20. Pannverkningsgrad illustrerad som ett Sankey diagram. 
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4.8 Totalverkningsgrad 
Med inräknad rökgaskondensering erhålls totalverkningsgraden. 

Tabell 7 visar förlustfaktorer samt totalverkningsgraden vid hög och låg last. Totalverkningsgraden är 

vid hög last ca 92.0% och 91.0% vid låg last beräknat med det kalorimetriska värmevärdet. Med 

effektivt värmevärde blir totalverkningsgraden 109.7% för hög last och 110.4% för låg last.  Det kan 

här utläsas att de största förlustfaktorerna är fortfarande kopplad till fukt i rökgaserna men att de är 

lägre än utan rökgaskondensering. De övriga förlustfaktorerna är desamma som tidigare. 

Tabell 7. Förlustfaktorer och totalverkningsgrad vid hög och låg last, kalorimetriskt och effektivt värmevärde. 

Förlustfaktor 
Kalorimetriskt värmevärde Effektivt värmevärde 

Hög last Låg last Hög last Låg last 

Latent värme från fukt 5.8% 6.3% - - 

Sensibel värme från torr rökgas 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% 

Sensibel värme från fukt 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Strålning 0.5% 0.9% 0.6% 1.2% 

Sensibel värme från bränsle 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 

Sensibel värme från luft 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Kvävemonoxid 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 

Kvävedioxid 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Svaveldioxid 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Kolväten 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Kolmonoxid 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Dikväveoxid 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Oförbränt i aska 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Sensibel värme från aska 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Summa förlustfaktorer 8.0% 9.0% 2.5% 3.0% 

Totalverkningsgrad 92.0% 91.0% 109.7% 110.4% 
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Även totalverkningsgraden redovisas som ett Sankey diagram för att lättare förstå energiflödet. Figur 

21 demonstrerar pilarnas tjocklek dess magnitud i form av energi per massenhet bränsle (kg TS). Pilar 

till höger visar tillförd energi, pilar uppåt visar levererad energi och pilar neråt förlorad energi. 

 

 

Figur 21. Totalverkningsgrad illustrerad som ett Sankey diagram med turbin och rökgaskondensering (RGK). 
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4.9 Känslighetsanalys 
Resultatet av känslighetsanalysen redovisas för pannverkningsgraden samt totalverkningsgraden vid 

bägge driftsfallen.  

4.9.1 Pannverkningsgrad  

Som synes i Figur 22 är det kalorimetriska värmevärdet för bränslet som påverkar 

pannverkningsgraden mest. En variation på ±10% på denna parameter ger en variation på 

pannverkningsgraden mellan ca 71.2%-76.3% från dess ursprungsvärde på 74.0%.  

 

Figur 22. Känslighetsanalys pannverkningsgrad hög last.  

I Figur 23 visas känslighetsanalys för pannverkningsgraden vid låg last. Även här är det kalorimetriska 

värmevärdet den mest beroende parametern. En variation på ±10% av det kalorimetriska 

värmevärdet ger en variation på pannverkningsgraden mellan 69.1%-74.5% mot beräknat 72.1%. 

 

Figur 23. Känslighetsanalys pannverkningsgrad låg last.  
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4.9.2 Totalverkningsgrad  

Som synes i Figur 24 är det kalorimetriska värmevärdet för bränslet som påverkar 

totalverkningsgraden mest. En variation på ±10% på denna parameter ger en variation på 

totalverkningsgraden mellan ca 91.2%-92.6% från dess ursprungsvärde på 92%.  

 

Figur 24. Känslighetsanalys totalverkningsgrad hög last. 

I Figur 25 visas känslighetsanalysen för totalverkningsgraden vid låg last. En variation på det 

kalorimetriska värmevärdet med ±10% ger en variation på totalverkningsgraden med 90.2%-91.8% 

mot dess ursprungsvärde på 91.1%. 

 

Figur 25. Känslighetsanalys totalverkningsgrad låg last. 
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5. Diskussion 
Att beräkna pannverkningsgraden via den indirekta metoden har visats sig vara genomförbart och ett 

resultat har erhållits. För att säkerhetsställa att resultatet är rimligt har resultatets känslighet 

analyserats för att hitta eventuella felkällor. Resultatet har också analyserats samt jämförts mot 

liknande arbeten och rapporter för att fastställa dess validitet. Därefter har eventuella 

effektiviseringar samt förslag till fortsatta arbeten diskuterats. 

5.1 Felkällor 
Då arbete var stort och krävde många olika moment finns en del felkällor i arbetet. Det gjordes 

därför en känslighetsanalys för att identifiera dessa källor och avgöra hur de påverkar resultatet.  

5.1.1 Bränsle 

Enligt känslighetsanalysen är den mest beroende variabeln i beräkningsmodellen bränslets 

värmevärde. Detta beror på att samtliga förlustfaktorer är beroende av detta värde, vilket medför att 

pannverkningsgraden och totalverkningsgraden är starkt beroende av värmevärdet. Utöver 

värmevärdet är resultatet starkt beroende av bränslets sammansättning och fukthalt. Bränslets 

värmevärde och sammansättning bestämdes av analys av bränslet på bränslelaboratoriet och är på 

så vis beroende av felmarginalerna på deras mätutrustning. Hur mycket resultatet påverkas av detta 

beror således på felmarginalerna på mätutrustningen. 

5.1.2 Termodynamiska storheter 

Känslighetsanalysen visar att flera av de mer beroende variablerna är termodynamiska storheter. En 

variation i dessa har relativt stor påverkan på resultatet varav dessa är viktiga att de är korrekta och 

koncisa. Samtliga storheter har hämtats från samma källa (National Institute of Standards and 

Technology) men en jämförelse har också gjort mot andra källor för att säkerhetsställa korrekt värde.  

5.1.3 Rökgaser 

Då rökgastemperaturen var en viktig parameter finns en felkälla i provtagningen samt analysen av 

rökgaserna. Då detta skedde per automatik med hjälp av ett och samma mätinstrument, är felkällor i 

rökgaserna främst kopplad till mätinstrumentets analysosäkerhet. En av de största förlustfaktorerna 

är baserad på andelen fukt i rökgaserna är just fukthalten den mer beroende parametern. Detta 

medför att en variation i fukthalten på rökgaserna kommer ha stor inverkan på resultatet.  

5.1.4 Förbränningsluft 

En av de mer beroende parametrarna var mängden torr rökgas. Denna förlustfaktor är starkast 

kopplad till luftens sammansättning samt luftöverskottet. Den sammansättning som är använd i 

detta arbete är uppskattade värden för normal uteluft samt data från loggade värden vid luftintagen. 

Luftöverskottet är beräknat genom att jämföra teoretiska värden mot uppmätta värden. Detta 

gjordes främst på andelen syre i rågasen, och luftfaktorn justerades tills det beräknade värdet 

stämde överrens med det uppmätta. Denna metod att beräkna luftfaktorn kan ha varierande 

verklighetsförankring då volymsandelen på de övriga gaserna samt fukthalten i rökgaserna kan 

istället variera mer mellan de beräknade värdena och de uppmätta.  

Det är därför oklart om denna metod att bestämma luftöverskottet är den bästa eller om det ger en 

felaktig bild av hur mycket förbränningsluft som används. 
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5.1.5 Faktorer 

Det finns också felkällor i arbetet som inte tas upp i känslighetsanalysen. Detta kan vara faktorer som 

uteslöts ur arbetet på grund av olika skäl. Exempelvis uteslöts förlustfaktorn elanvändning på grund 

av dess komplexitet och svårighet att avgränsa. Detta är en relativt stor faktor då anläggningen 

använder mycket el för att driva bland annat fläktar och pumpar. Denna faktor uteslöts då det inte 

gick att dra någon konkret avgränsning till den el som enbart används till pannan och inte till övrig 

utrustning. Det medför att det blir svårt att beräkna pannverkningsgraden med denna faktor 

inkluderad. Det går också att diskutera hur vida elanvändningen skall ingå i pannverkningsgraden då 

det är upp till den som genomför arbetet att avgöra vart systemgränserna går. 

I och med att en del faktorer inte togs med i beräkningarna finns en viss felkälla i resultatet. Det har 

dock gjorts avvägningar så att de faktorerna som uteslutits inte har allt för stor inverkan på 

resultatet. Detta medför att resultatet inte bör påverkats markant av dessa bortfall av faktorer. 

5.2 Resultat 
Syftet med detta arbete var att beräkna pannverkningsgraden med indirekt beräkningsmetod samt 

att utreda förlustfaktorer. Det resultat som erhölls är beräknat vid hög och låg last, med 

kalorimetriskt och effektivt värmevärde. Resultatet tyder på hög totalverkningsgrad med något lägre 

totalverkningsgrad med en liten variation mellan lasterna. 

5.2.1 Pannverkningsgrad 

Resultatet visar en pannverkningsgrad som varierar mellan 74% till 72% vid hög respektive låg last. 

Detta tyder således på att 26% till 28% går förlorad i de undersökta förlustfaktorerna. Den största 

förlustfaktorn vid bägge driftsfallen var rökgasförluster. Detta beror på den höga fukthalten samt 

temperatur som rågaserna hade.  

Anledningen till denna höga fukthalt beror till stor del på bränslets höga fukthalt men även bränslets 

väteinnehåll, se Tabell 1. Vid förbränning av detta väte bildas vatten som sedan tillsammans med 

fukten från bränslet förångas. Det går därför åt en hel del värme åt att förånga den fukt som finns i 

bränslet samt skapas av väte, som annars skulle värma den arbetsgivande fluiden i pannan. 

Anledningen till denna stora förlustfaktor beror därför på att fukten i rågaserna inte kondenseras 

tillbaka till referenstemperatur och fas. Det innebär att den värme som åtgick för att förånga fukten 

samt värma rågaserna går förlorad.  

Eftersom pannverkningsgraden inte inkluderar den installerade rökgaskondenseringsanläggningen 

anses de fuktiga och varma rågaser som lämnar pannan vara rena förluster. Detta leder således till 

lägre pannverkningsgrad, men enbart på grund av att inte rökgaskondenseringsanläggningen är 

medräknad i pannverkningsgraden.  

Efter rågasförlusterna är strålningsförlusterna den största förlustfaktorn. Denna faktor är betydligt 

mindre och ligger runt 0.4% till 0.9%. Strålningsförluster uppstår på grund av att yttemperaturen på 

pannan är högre än omgivande temperatur. Förlusterna är starkt beroende av temperaturskillnaden 

vilket innebär att även då inga extrema yttemperaturer erhölls vid provtagningstillfällena blir faktorn 

ändå relativt stor. Förutom temperaturskillnaden är strålningsförlusterna beroende av pannans 

omslutande area vilket med så stor panna bidrar till faktorns magnitud. 
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Efter strålningsförlusterna är förbränningsförlusterna den näst kommande förlustfaktorn i 

storleksordning. Denna faktor är också väldigt liten och varierar mellan ca 0.52% till 0.53%. Denna 

förlustfaktor är starkast beroende av den totala mängden rökgas, men även dess beståndsdelar. På 

grund av de väldigt låga värdena på NOx, N2O, SO2 samt kolväten i rökgaserna medför detta en liten 

del av de totala förlusterna. Detta tyder på bra förbränning i pannan med tillräckligt med syre och 

korrekt temperatur. 

Efter förbränningsförlusterna följer flera faktorer som är av ytterst liten magnitud. Däribland 

askförlusterna som består av oförbränt samt värmeförluster. På grund av den väldigt låga andelen 

oförbränt i askorna (ca 0.1% till 0.5%) samt dess låga temperatur är askförlusterna en av de allra 

minsta faktorerna.  

Det förekommer en viss skillnad på pannverkningsgraden mellan låg och hög last, ca 2%. Om man 

studerar de enskilda förlustfaktorerna närmare kan man avgöra att den största skillnaden mellan hög 

och låg last ligger i förlustfaktorer kopplad till fukt i rökgaser, som i sin tur beror av fukt i bränslet. 

Detta stämmer överrens med den skillnad som erhålls i bränsleanalyserna mellan hög och låg last, en 

skillnad i fukthalt på nästan 4%.  

Slutsatsen kan därför göras att skillnaden i pannverkningsgrad mellan hög och låg last till större del 

beror av fukthalten i bränslet. Om samma bränsle med samma sammansättning använts vid låg last 

som hög last, erhålls istället en högre pannverkningsgrad vid låg last ca 74.4%. Detta medför att 

pannverkningsgraden är mer beroende av fukthalten i bränslet än den är av vilken last pannan går 

på, vilket också styrks av känslighetsanalysen.  

Sammanfattningsvis kan man klargöra att denna panna har hög pannverkningsgrad relativt dess 

fuktiga bränsle. Då näst intill inga spår av oförbränt kan hittas i varken rökgaser eller aska tyder detta 

på ytterst bra förbränning. De förlustfaktorer som är av avgörande magnitud är till större delen 

beroende av fukthalten i bränslet, vilket inte någon åtgärd på pannan kan åtgärda. Detta är externa 

förlustfaktorer som inte beror av pannans egenskaper. För att effektiviser dessa faktorer krävs istället 

åtgärder på bränslet eller rökgaskondenseringsanläggningen. 

5.2.2 Totalverkningsgrad 

För att ge en mer rättvis bild har även totalverkningsgraden beräknats för hela anläggningen vilket 

inkluderar rökgaskondensering. Detta medför en betydligt högre verkningsgrad på 92% till 91% för 

hela anläggningen vid hög respektive låg last. Detta beror på att rökgasförlusterna har beräknats för 

rengasen som lämnar rökgaskondenseringsanläggningen. Denna rengas har således mycket lägre 

fukthalt än rågasen (ca 9% istället för 24%) som lämnade pannan. Med denna fukthalt minskar 

rökgasförlusterna från ca 25% till 7% vilket med de övriga förlustfaktorerna leder detta till högre 

verkningsgrad. 

Anledningen till denna höga totalverkningsgrad beror till största delen av rökgaskondenseringens 

effektivitet. Den ser till att minska fukthalten och temperaturen på rökgaserna tillräckligt för att 

minska rökgasförlusterna. De övriga förlustfaktorerna påverkas inte av rökgaskondenseringen utan 

förblir på samma låga nivå som för pannverkningsgraden. Skillnaden mellan hög och låg last för 

totalverkningsgraden beror precis som för pannverkningsgraden av förlustfaktorer kopplad till fukt i 

rökgaserna. Detta kan också kopplas till den högre fukthalten som erhölls vid låg last. 
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5.2.3 Tidigare resultat 

Med de erhållna resultaten kunde de jämföras mot tidigare resultat. Detta inkluderar främst de 

rapporter som genomförs månadsvis av Umeå Energi men även ett prestandaprov. Figur 1 visar 

resultatet av månadsrapporterna vilket ger ett medelvärde för pannverkningsgraden på ca 80%. 

Jämfört med det erhållna resultatet (72% till 74%) är denna verkningsgrad högre. Anledningen till att 

pannverkningsgraden beräknad i månadsrapporterna skiljer sig kan bero av flera orsaker. Bland 

annat har de beräknats med den indirekta metoden genom levererad energi och använt bränsle.  

Nackdelen med denna metod är som beskrivet tidigare att den beror av få parametrar. Detta innebär 

att resultatet är starkt beroende av variationen i dessa parametrar. För att resultatet av denna metod 

inte ska variera allt för mycket krävs stor noggrannhet vid mätning av dessa parametrar. Som synes i 

Figur 1 varierar pannverkningsgraden relativt mycket månad till månad. I verkligheten varierar 

pannverkningsgraden beroende på last och bränsle osv. men det är inte troligt att 

pannverkningsgraden varierar så mycket som den gör i resultatet från månadsrapporterna. Denna 

variation tyder hellre på osäkerhet vid mätning av använt bränsle, mätning av levererad energi eller 

analys av bränslets värmevärde. 

Dessa rapporter beräknar pannverkningsgraden månadsvis vilket är ett relativt stort tidsintervall. De 

parametrar som används måste därför representera hela månaden, varav kontinuerlig mätning av 

bränslets värmevärde krävs. Eftersom fukthalten i bränslet är beroende av bland annat vädret 

kommer detta värde att variera under månaden. Detta leder således till att värmevärdet för bränslet 

varierar under månaden. Om då enbart en analys genomförs av bränslet under denna månad kan en 

avvikelse i värmevärdet har stor påverkan på resultatet för hela den månaden. Detta i kombination 

med osäkerhet vid vägning av använt bränsle kan leda till den variation som synes i Figur 1. 

Eftersom resultatet av detta arbete är beräknad på mycket kortare tidintervall (fem timmar) är inte 

heller resultaten från de båda direkt jämförbara. Däremot bör inte resultaten skilja sig så mycket som 

de gör under samma månad. 

Resultaten från arbetet kan också jämföras med de prestandaprov som genomfördes på pannan 

efter byggnation. Detta prestandaprov visar inga konkreta förlustfaktorer eller motsvarande 

verkningsgrad men däremot data från tillfället. Detta prov motsvara pannans egenskaper efter 

byggnation och kan därför jämföras mot erhållen data i detta arbete för att se om något skiljer sig. 

Resultatet visar att samtliga värden ligger under garantivärdena förutom NOx-värdet. Detta gäller för 

både hög och låg last. I övrigt stämmer parametrarna bra överrens mellan detta arbete och 

prestandaprovet. Orsaken till det högre NOx-värdet har inte utretts i detta arbete. 
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5.3 Effektiviseringar 
Med verkningsgraden beräknad erhålls en bra bild över pannan och dess förlustfaktorer. Resultatet 

visar att totalverkningsgraden för Dåva 2 är mycket hög med de största förlustfaktorer kopplad till 

rökgasernas tempertur och fukthalt. En möjlig effektivisering av anläggningen hade därför varit att 

ytterligare sänka fukthalten i rökgaserna. Detta skulle medföra ännu högre verkningsgrad beroende 

på hur mycket fukthalten kan sänkas. 

För att sänka fukthalten i rökgaserna måste temperaturen på rökgaserna att sänkas ytterligare. Detta 

kan genomföras genom att ta ut mer värme ur kondensatet från rökgaskondenseringen, det är detta 

kondensat som duschas över rökgaserna och kyler dem samt kondenserar fukten. För att 

åstadkomma detta måste mer värme tas ut ur kondensatet vilket för närvarande växlas mot 

fjärrvärmereturen. Det innebär att fjärrvärmereturen måste sänkas under de ca 44 °C den nu har. Ett 

alternativ skulle vara att installera en värmepump mellan rökgaskondensatet och fjärrvärmereturen. 

På så vis erhålls lägre temperatur på rökgaskondensatet och mer fukt kan kondenseras ur 

rökgaserna. 

Just en sådan installation har gjorts på Dåva 1 i syfte att sänka fukthalten, men det har medfört vissa 

nackdelar. En installation av värmepump innebär att viss energi i form av el måste tillföras för att 

värmepumpen ska fungera. I vissa fall måste till och med rökgaserna värmas på efter 

rökgaskondenseringen för att de ska stiga ur skorstenen. Det är därför nödvändigt att göra en 

ekonomisk utredning för att fastslå om detta alternativ skulle vara ekonomiskt försvarbart. 

Utöver rökgasförluster kan strålningsförluster tyckas vara enkel att åtgärda. Detta är dessvärre inte 

oftast inte fallet då en mycket stor yta skulle behöva isoleras. På grund av detta är detta ofta inte ett 

ekonomiskt försvarbart alternativ och kan ha biverkningar som att pannbyggnaden behöver värmas 

externt. Det är därför svårt och ibland inte aktuellt att genomföra någon effektivisering av 

strålningsförluster. 

5.4 Fortsatt arbete 
Då detta arbete inte gick djupt in på effektiviseringsförslag kan detta vara ett bra alternativ till 

fortsatt arbete. Det kvarstår fortfarande en djupare undersökning om något av förslagen till 

effektivisering är ekonomiskt försvarbart. Ett alternativt arbete vore att genomföra liknande arbeten 

på övriga pannor inom Umeå Energi för att kartlägga vilka pannor som behöver effektiviseras. Då 

Dåva 2 är Umeå Energis nyaste panna är och bör den inte vara den panna som är i störst behov av 

effektivisering.  
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6. Slutsats 
För att återkoppla till syftet med arbetet som var ”bestämma pannverkningsgraden för Dåva 2 med 

den indirekta beräkningsmetoden för att utreda eventuella förlustfaktorer” kan man med resultatet 

avgöra att syftet uppnåtts. Resultatet visar på hög (91.0%-92.0%) totalverkningsgrad med något lägre 

pannverkningsgrad (72.1%-74.0%). De största förlustfaktorerna är rökgasförluster främst kopplad till 

dess fukthalt och temperatur. Därefter följer strålningsförluster från varma pannytor och sedan 

förbränningsförluster som kväveoxidförluster och svaveldioxidförluster. För att effektivisera pannan 

och öka dess verkningsgrad kan rökgastemperaturen sänkas ytterligare för att minska rökgasernas 

fukthalt och därigenom förlusterna kopplad till rökgaserna fukthalt. Detta kräver dock fortsatt arbete 

för att utreda dess potential.  

Det har visat sig att beräkna pannverkningsgraden med indirekt metod var genomförbart utan 

problem. Denna metod är ett bra sätt att få översikt över en panna och dess förlustfaktorer. Detta 

medför att denna metod kan med säkerhet användas för att utvärdera Umeå Energis övriga pannor.  
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Bilagor 

Känslighetsanalys rågasförluster. 

 

Figur 26. Känslighetsanalys rågasförluster. 

Känslighetsanalys rengasförluster 

 

Figur 27. Känslighetsanalys rengasförluster. 
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Känslighetsanalys förbränningsförluster 

 

Figur 28. Känslighetsanalys förbränningsförluster. 

Känslighetsanalys askförluster 

 

Figur 29. Känslighetsanalys askförluster. 
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Känslighetsanalys strålningsförluster 

 

Figur 30. Känslighetsanalys strålningsförluster. 
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