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Abstract
Grate combusionplants is a well-proven technology that is common used for small and medium-sized boilers in
Sweden. There are great of variety in grate used in those boilers, which all have their pros and cons. However they
all assign the vary same problem when burning fuel with a high calorific value, such as biofuels. The high heating
value leads to a high combustion temperature which, together with many other parameters causes corrosion on the
boiler internal parts, included the grate. There are two types of grate cooling to prevent the overheating, one is air
cooling and the other more effective method is water cooling.
Boiler 7, is one of many boilers in Ålidhem heatingplant used by Umeå Energi to cut of power peaks in the district
heating system. This boiler fires recycled wood with high calorific value and have problems with grate cooling in zon
2 which is in the middle of the length of the entire grate. The high tempeture causes the grate to decay and impairs
all functions to an optimal combustion of the boiler. This report works like an fundametal document for P7´s
deficiencies and solutions of the grate overheating. With quantitative solutions this report can serve as a pilot study
before implement the solutions on P7´s construction.
After investigating the grate problem, eight different solutions was located, that includes: cooling of the rods in the
grate, equalize the primary air and fuel flow rate, lowering the heating value of the using fuel, convert to fluidized
bedboiler and flue-gas condensation to take advantage of the moisture as some solutions adds to the combustion.
Where they most breed solutions with continued burning of waste wood is to either convert to fluid bed boiler or
install water-cooled rods. The conversion is considered to be the most future-proof solution , but also the most
comprehensive . Water-cooled rods is therefore the most promising solution, since such a solution not only cools
the rods , but also optimizes the preheating of the primary air and the air-flow ratio to efficiency the combustion.
Previous studies show that it is not economically feasible with a flue gas condensation for the current return
temperature of the district heating system to the plant. Further investigation must be performed to check whether
the plant Graniten, which in the current situation heats the return water, can be bypassed.
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Sammanfattning
Rosterpannor är en väl beprövad förbränningsteknik som är vanligaste pannan för små och medelstora anläggningar
i Sverige. Det finns många utföranden på rosterpannans rosterbädd som alla har sina för och nackdelar. Dock delar
de samma problematik vid eldning av bränsle med ett högt värmevärde såsom biobränslen. Det höga värmevärdet
leder till en hög förbränningstemperatur som tillsammans med många andra parametrar ger upphov till korrosion
på pannans inre delar, däribland rosterbädden. Det finns två typer av rosterkylning, där ena är luftkylning och andra
mer effektiva metoden är vattenkylning.
Panna 7 är en del av Ålidhems värmeverk som används av Umeå Energi till att kapa effekttoppar hos fjärrvärmen.
Denna panna eldar returträ med högt värmevärde och har problem med rosteröverhettning i rosterzon 2 vilket är i
mitten av längden på hela rosterbädden. Rosteröverhettningen ger upphov till att rostret bryts ned och förutom det
försämrar rosterbäddens alla funktioner för en optimal förbränning hos pannan. Denna rapport agerar som en
dokumentationshandling åt UE som stöd för P7:ans brister och lösningar på rosteröverhettningen. Rapporten
innehåller kvantitativa lösningar som sedan fungerar som en förstudie vid intresse att genomgå en fördjupad
undersökning innan förlagen implementeras i P7:an.
Efter att ha undersökt rosteröverhettningen lokaliserats åtta olika förbättringsåtgärder som innefattar: kylning av
stavarna i rosterbädden, utjämna primärlufts- och bränsleflödet, sänkning av värmevärdet hos det befintliga
bränslet, konvertera till fluidbäddspanna och rökgaskondensering för att ta tillvara på fukten som vissa lösningar
tillsätter till förbränningen. Där antingen konvertera till fluidbäddspanna eller installera vattenkylda stavar är dem
mest tänkbara lösningarna vid fortsatt eldning av returträ. Konverteringen anses vara den mest framtidssäkra
lösningen, men också den mest omfattande. Vattenkylda stavar är därför den åtgärd som verkar mest lovande
eftersom en sådan lösning inte bara kyler stavarna, utan även gör så att förvärmningen av primärluften och
luftmängdsfaktorn till förbränningen optimeras. Tidigare studier visar att det inte är tillräckligt ekonomiskt
försvarbart med en rökgaskondensering för den aktuella returtemperatur på fjärrvärmen som kommer in till
anläggningen. Vidare undersökning måste utföras för att kontrollera ifall anläggningen Graniten, som i dagsläget
värmer returvattnet, kan förbikopplas.
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Definitionslista
För att göra innehållet i denna rapport mer lättläst och begripligt redogörs en lista för olika definitioner
och förklaringar i alfabetisk ordning.
Baslast – Den del av värmelasten i ett fjärrvärmesystem som hela tiden används.
Biobränsle – Skapas av organiskt material och är koldioxidneutralt, dvs den frigjorda koldioxiden som
skapas vid förbränning tas sedan upp av skog/växter igen, biobränslen anses därför vara förnyelsebara
(Biobränsle, 2010).
Dotterbolag – Är ett bolag knytet till ett eller flera andra bolag som ingår i en koncern. Genom denna
bolagsform så kan eventuella förluster/vinster i ett bolag kvittas mot andra förluster/vinster inom
samma koncern (Driva eget, 2011).
Driftprioritering – Förstahandsval vid val av driftordning.
Exoterm redoxreaktion – En reaktion där elektroner upptas, reduktion, och elektroner avges,
oxidation, samtidigt. Samt att värme avges från reaktionen till omgivningen (Jernkontoret).
Fluidbäddspanna, FB – Fluidisering av bränslet i pannans förbränningskammare sker genom att
välja en viss fraktionsstorlek på bränslet som tillsammans med bäddmaterialet(oftast sand) bildar ett
fluidiserat tillstånd när att primärluftlödet är tillräckligt stort underifrån (Frederiksen, S. and Werner,
S., 2014).
Kraftvärmeverk – Är en anläggning som både producerar värme och el. Dessa anläggningar är
energieffektivare än värmeverk som endast producerar värme (Svensk fjärrvärme).
P – Förkortning för ”panna”.
Redundans – Ett redundant system funkar fortfarande även om en del av systemet skulle oväntat få
driftstopp, oftast för att man har två eller fler parallella system för samma funktion (Soleimani-Mohseni,
M., 2012).
Returträ, RT – En återvinningsprodukt som i huvudsak framställs av rivningsvirke.
RG –Förkortning för ”rökgas”.
Rosterpanna – Namnet kommer från det fasta rostret som bränslet vilar på vid förbränningen, här
till skillnad från BFB så är primärluftflödet underifrån inte tillräckligt högt för att lyfta bränsleelementen
(Frederiksen, S. and Werner, S., 2014).
S.k. – Förkortning för ”så kallad”.
Spetslast – Även kallad ”Topplast”, den del av värmebehovet som är högre än baslasten. Tillfälliga
effekttoppar som bildas bl.a. när utetemperaturen tvärt sjunker och ökar värmebehovet.
Värmeverk – Endast värme och ingen el produceras i anläggningen (Svensk fjärrvärme).
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1

Inledning

Energianvändningen hos generella byggnader i Sverige (uppvärmningsalternativ, klimatskalets
förlustfaktor etc.) är av stor betydelse för riktningen mot ett hållbart samhälle då alla Sveriges bostäder
och service står för ca 38 % av den slutligt totala energianvändningen per år (Energimyndigheten, 2013).
Ett förnyelsebart alternativ för att värma bostäder och lokaler är fjärrvärme (Eriksson O., 2004).
Sveriges Riksstad har år 1999 antagit sexton miljökvalitetsmål som skall uppnås till år 2020 (år 2050
för Begränsad klimatpåverkan). Frisk luft är ett av målen som delvis innebär minskat utsläpp av
svaveldioxid och kväveoxider, men omfattar även besvärad vedeldningsrök och partiklar i luften. Andra
mål som är värda att lyfta fram är God bebyggd miljö, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan
(Naturvårdsverket, 2015). Dessa miljömål berör främst medelstora och stora fjärrvärmeanläggningar
och inte lika lätta att implementera i den privata sektorn med mindre eldstäder. Alltså ställs det ett högre
krav på fjärrvärmeanläggningarna, att det skall finnas ett aktivt miljöarbete som förs hos
fjärrvärmeföretagen med hänsyn till de nya direktiven som arbetas fram av Europeiska Kommissionen.
Dem åtgärder som anläggningarna blir tvungna att göra kan innebära allt från effektiviserad
avgasrening till total kassering helt beroende på pannornas förutsättningar att klara de nya direktiven.
Innan fjärrvärmen etablerades i Sverige gällde central uppvärmning i varje enskild byggnad för att täcka
det egna behovet. Vad som gör dem storskaliga lösningar mer hållbara förutom dess aktiva miljöarbetet,
är att fjärrvärmeverken producerar hela bygdens uppvärmning vilket koncentrerar och minimerar den
egna småskaliga produktionen som annars spridit mer rök och partiklar mitt i bebyggelsen. Storskalig
lösning innebär också förbättrad boendemiljö gällande transporter av bränslen och restprodukter i
bostadsområdena. Genom att elda i större anläggningar kan en högre verkningsgrad och effektivare
rening uppnås än vid enskild uppvärmning (Hållbar fjärrvärme, 2004). Med en jämnare drift utan
många uppstart och utbränningar minskar även utsläppen med hänsyn till mikropannor.
Det finns många utformningar och förbränningstekniker för större anläggningar, rosterpannan är en väl
beprövad variant som i Sverige är den dominerande tekniken för små till medelstora anläggnigningar. I
Europa är det den även den dominerade tekniken för sopförbränning (Hofgren H., 2015). Med åren har
det skett en markant värmevärdesökning på sopor (Bilaga A) som ställer högre krav på rosterpannor.
Ett högre värmevärde ökar belastningen på rostret vilket leder till ett ökat behov av en effektivare
rosterkylning, till detta hör tekniker så som vattenkylda roster där cirkulerande vatten i rosterbädden
håller en kontrollerad temperatur och minimerar risken för rosteröverhettning. Problemet med
överhettning återfinns även i dem rosterpannor som konverterat från sopor till biobränsle, eftersom
dessa bränslen även de innehåller ett högre värmevärde än det bränsle som rosterpannorna i grunden
var konstruerade för (Laporte M. and Knutsen C., 2010).
Ett lite nyare komplement är fluidbäddspannor, FB, i dessa pannor så skapar sandbädden som bränslet
vilar på tillsammans med tillräckligt höga luftströmmar underifrån ett fluidiserat tillstånd av bädd och
bränsle. Detta ger en omblandning som möjliggör hög verkningsgrad på förbränningen och med hjälp
av sanden skapar en jämn temperatur i hela eldstaden vilket leder till att det lättare går att kontrollera
skadliga utsläpp internt i pannan. Exempelvis den lägre förbränningstemperaturen som pannan har
minimerar bildandet av kväveoxider. För att undkomma svavelemissioner som annars kan bildas vid
lägre temperaturer så går det tillsätta kalksten i kontakt med förbränningsgaserna. Dessa pannor är
2

väldigt bränsleflexibla och kan elda bränsle med varierad kvalitet så länge bränslet matas med jämn
takt. Av FB pannorna finns det bubblande fluidbäddar, BFB, och cirkulerande fluidbäddar, CFB.
Skillnaden här är att cirkulerande pannor har högre luftströmmar underifrån som lyfter och cirkulerar
all materia i pannan istället för att stadigt bubblande tillstånd på sandbädden som BFB pannorna har.
CFB pannorna har också fördelen att snabbt kunna effektreglera på grund av den låga andelen bränsle
i fluidiseringen. Cyklonseperatorer används för att avskilja flygaska från förbränningsgaserna (SLU,
2008).

1.1

Beställare

Umeå Energi, UE, är ett dotterbolag till Umeå Kommunföretag som i sin helhet ägs av Umeå kommun.
UE´s verksamhet är uppdelad på fyra affärsområden, däribland erbjuds det tjänster inom el, bredband,
kabel-tv, fjärrkyla och fjärrvärme (Umeå Energi. Koncernen). Det sistnämnda inkluderar bl.a. Dåva 1
och Dåva 2 som är två kraftvärmeverk som har högst driftprioritering och är hjärtat i UE´s fjärrvärmenät
med totala 130 MW fjärrvärmeeffekt. Dåva 1 byggdes år 2000 och är en rosterpanna med hushålls- och
verksamhetsavfall som fasta bränslen. Tio år senare byggdes Dåva 2 för att möta upp det växande
värmebehovet i och med den expanderande staden, den här gången en bubblande fluidbäddspanna som
huvudsakligen eldar avverkningsrester, flis, bark, spån och torv (Umeå Energi. Kraftvärmeverken Dåva
1 och 2). Dåva 1 används idag som baslast och Dåva 2 täcker upp resterande behov då den är konstruerad
för att lättare kunna justera effekten. Utöver dessa två pannor så har UE flera anläggningar utspritt runt
Umeåområdet

för

att

täcka

värmebehovet

och

skapa

redundans

i

fjärrvärmenätet,

Ålidhemsanläggningen är en sådan.

1.2

Bakgrund

Ålidhemsanläggningens främsta uppgift är att ta spetslasterna på nätet med sina två biobränsleeldade
rosterpannor P6 och P7, men även med dess tre oljepannor P3, P4 och P5. P7:an är idag en
biobränsleeldad panna på 23 MW värmeeffekt som i huvudsak eldar returträ, RT, den är dock i grunden
konstruerad för att elda hushållsavfall likt Dåva 1 (Bilaga B). I och med bränslebyte så uppstod vissa
praktiska problem, en utav dem är att rostret blir överhettat och oanvändbart i en intensifierad takt.
Att hitta en lösning på den problematiska överhettningen av rostret vore inte bara kostnadseffektivt i
material och underhållsarbeten, utan framförallt skulle det innebära en driftsäker panna som kan
förlitas leverera energi utan avbrott till fjärrvärmenätets alla kunder. Det finns också en miljövinst med
att ha P7:an i drift då den är en biobränsleeldad panna, vilket indirekt innebär minskad användningen
av fossileldade pannor som annars hade körts av UE.
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1.3

Syfte

Genom att ha skapat en förståelse över P7:ans uppbyggnad och dess korrosionsproblematik i samband
med överhettningen, så har förslag till förbättringar kunnat lokaliseras. Denna rapport framhäver dem
olika förbättringsåtgärderna. Beställare kan sedan utveckla vidare en eller flera av dessa förbättringar
för att uppnå en driftsäker panna.

1.4

Mål

Denna rapport agerar som en dokumentationshandling åt UE som stöd för P7:ans brister och lösningar
på rosteröverhettningen. Rapporten innehåller en sammanställning av relevant litteratur knytet till
rosteröverhettningen där resultatet är kvantitativa lösningar som sedan fungerar som en förstudie vid
intresse att genomgå en fördjupad undersökning innan förlagen implementeras i P7:an.
Åtgärdsförslagen analyseras och vägs upp mot varandra för att skapa en vägledning i kommande
fördjupningsarbeten.
Under arbetets gång har det funnits ett behov att besvara följande frågor som listas i punktform nedan:


Hur fungerar P7:an



Finns det problemsektioner, är det möjligt att minimera problemområdet.



Vad är orsakerna till att rostret överhettas



Går det att lyfta fram förslag till förbättringar

1.5

Avgränsningar

För att det här projektet skulle vara genomförbart inom den planerade tidsramen så krävdes det att vissa
avgränsningar vidtogs, dessa beskrivs och motiveras i punktform nedan.


Det är begränsat med teoretiska uträkningar i dem presenterade lösningarna. Allteftersom
mätdata är svårtillgängligt då förbränningskammaren är helt innesluten av ett heltäckande skal
med endast ett fåtal inspektionsluckor. En annan anledning är att vissa lösningar kan tyckas
vara relativt enkla och uppenbara genom endast okulär iakttagelse men istället rent komplexa i
ett teoretiskt sammanhang. Exempelvis en styrplåt vars uppgift är att forcerar vertikalt fallande
bränsle i sidled, kan ses som en enkel lösning, men i teorin väldigt komplext och passar sig
därför inte i detta projekt. Fokus läggs istället på att komma med kvantitativa lösningar för att
väcka intresset i själva problemet.



Denna rapport är endast ett underlag för eventuella åtgärder till problemet och behandlar därför
inte uppföljning i form av att de identifierade lösningarna testas rent praktiskt på pannan. Detta
på grund av att perioden som pannan är i drift inte integrerar med projektets tidsplan, men det
4

är heller inte möjligt att stänga av pannan i det fall att den hade varit drift för att göra mindre
åtgärder och iakttagelser då detta påverkar fjärrvärmenätets laster näst intill helt omotiverat.
Däremot så kan denna rapport behandlas som en utmärkt förstudie till ett fördjupningsarbete i
rosteröverhettningen.


I och med att detta arbete kan betraktas som en förstudie till dem presenterade lösningarna så
innehåller lösningarna inga ekonomiska värderingar.

1.6

Utrustning och programvaror

För att kunna vistas i UE´s anläggningar fritt på egen hand krävs två internutbildningar, en
grundutbildning (Entré Grundutbildning) och en om produktionsanläggningar (Umeå Energi
Produktionsanläggningar) givna av Standard Solutions Group, SSG. Dessa kurser är nätbaserade och
går att utföra från valbar dator med internetuppkoppling. Om tillgången till dessa utbildningar är
begränsade eller obefintliga så finns möjlighet att be om ett studiebesök på anläggningen.

1.7

Litteratur att läsa in

I arbetet har tidigare exjobb utförda på Ålidhemsanläggningen varit av stort intresse, såväl liknande
studier på andra anläggningar med motsvarande problematik. Även studier på olika rostertyper och dess
funktioner har hjälpt till att implementera lösningar till den icke fungerande konstruktionen på panna
7. Det har också lagts en stor vikt i att öka förståelsen inom askbildning, kylning av gjutjärnsgods,
primärluftsflöden, returträ, rosterpannor, vattenkylning, bränsleflöden och bränslespridning.
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2

Teori

Här beskrivs några generella rosterpannor och vidare lite mer ingående om funktioner med anknytning
till rosteröverhettningen. Följt av en teoretisk grund för att kunna följa och förstå beräkningarna som
gjorts i rapporten. Majoriteten av all fakta är hämtat från Laporte M. and Knudsen C.´s rapport om olika
rostertekniker från 2010 om inget annat anges.

2.1

Teknisk beskrivning av rosterpannor

Rostertekniken är en bränsleflexibel förbränningsteknik där förbränningen sker på rosterbädden och i
förbränningsrummet ovanför rostern där brännbara gaser och partiklar transporterats från bädden upp
i förbränningsrummet. Förbränningen styrs av primärluftflödet under rostret, sekundärluften ovanför
rostret, bäddens rörelse och bränslets inmatning. I eldstaden värms panntuber genom konvektion av
rökgaserna

men även

av termisk

trålningen

från

flammorna

från

förbränningen.

Efter

förbränningsrummet domineras värmeöverföringen av konvektiv värmetransport (Hofgren H., 2015).
Antändningen av nytt inkommande bränsle i en opererande panna sker delvis genom omblandning av
oförbränt och förbränt bränsle över rosterbädden, men även genom termisk strålning från pannans övre
väggar som är optimalt vinklad för den specifika pannan.
Rosterbädden består generellt av en eller flera banor eftersom bredden för en bana är
konstruktionsmässigt begränsad beroende på rostertyp. Rosterns huvudsakliga uppgifter presenteras,
utan inbördes ordning, i punktform enligt nedan:


Transportera bränslet genom pannan från bränsleinmatningen till slaggutmatningen.



Säkerhetsställa optimala förbränningsbetingelser i alla faser och därmed jämn fördelning av
bränslet i förbränningszonerna och över hela rosterns bredd.



Reglera höjden av bränslelagret på rostern.



Kontrollerad tillförsel av förbränningsluft (primärluft) genom rostret till bränslet



Uppblanda förbränt och oförbränt bränsle och därmed säkerställande av en optimal och
homogen utbränningsgrad
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2.1.1

Olika typer av roster

Noell pannan, som syns i figur 2.1, är en framåtmatande variant där bäddens stavar matar bränslet från
bränsleinmatningen mot slaggutmatningen. Pannan består av tre rosterzoner där de två första utgör
huvudförbränningen och har en 6 graders uppförslutning, sista rosterzonen innan slaggutmatningen är
horisontell och utgör utbränningen hos bränslet. Den sista zonen är också placerad på en lägre nivå än
de andra, s.k. steg, för att med fallhöjden vända på bränslet. Pannstorleken varierar med ett max på 2,4
m bred och 9,6 m lång med en högsta bränslekapacitet ligger på 12 ton/h.

Figur 2.1, noells rosterbädd för rosterzon 1 och 2, bränsleinmatningen syns längst bort och
steget till den tredje sista zonen längst fram i figuren (Fisia Babcock).
Steinmüeller system, som syns i figur 2.2, är en annan variant framåtmatad rosterpanna. Denna panna
till skillnad från Noell kan byggas mycket större med fler rosterbanor och har en 12,5 graders lutning
neråt på rosterbädden. Den kan också ha 2 steg i längdriktningen för att vända på bränslet. Maximala
storleken går upp till 14,4 m bredd och 15 m längd och har då kapacitet för 50 ton/h.
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Figur 2.2, steinmüeller rosterpanna med två banor och ett steg syns i figuren (Fisia Babcock).
I figur 2.3 visas en principiell skiss över rosterstavarnas rörelse längs bädden. Varannan rad är fixerad,
gråa, medans de rörliga stavarna, gula, arbetar i en otakt rörelse. Detta för att bränslemassan skall röra
sig vidare till slaggutmatningen, men även för att uppnå symmetri i primärluftspassagerna på
rosterstavarna som skrapas fria från bränsleslagg av bäddens rörelser.

Figur 2.3, rörelsemönstret hos rosterstavarna (Laporte M. and Knudsen C., 2010).
Martins bakåtskjutande kan vara upp mot 15 m bred med sammanlagt 8 banor. Rosterbädden har en
lutning på 26 ˚ och omvänt från framåtskjutande rosterpannor matar bränslet uppåt mot
bränsleinmatningen. Denna teknik gör så att det blir ett högre lager bränsle på rostern som med rörelsen
från rostret skapar en omblandning av oförbränt och förbränt bränsle. Nackdelen är att det kan
förekomma oförbränt bränsle som trillar hela vägen ner till slaggutmatningen. Denna rostertyp finns
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inte som vattenkyld, men eftersom den termiska strålningen blir lägre på grund av den högre mängden
bränsle på rostret så behövs ingen sådan lösning. Däremot så finns en alternativ utformning på
rosterstavarna ifall pannan skall elda ett bränsle med värmevärde upp till 16 MJ/kg, dessa stavar har en
upphöjning i framkant, enligt figur 2.4.

Figur 2.4, Martins bakåtskjutande roster med rostertypen som klarar att elda bränsle med
högt värmevärde, denna panna har 5 banor av maximalt 8 stycken (Control point, 2015).

Bruun och Sörensens vipprost, som visas i figur 2.5, lutar 25 ˚ och fungerar som så att rosterns stavar
ligger på stag som styrs av cylindriska rörelser på rosterns sida och med vippande 60 ˚ rörelser matar
vidare bränslet genom hela rosterbädden. Denna konstruktion har mindre rörliga delar under rostern
än andra kommersiella roster och påverkas därför inte lika mycket av smälta metaller från bränslet,
finns också som vattenkyld. Vipprostern klarar av att elda 40 ton/h.
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Figur 2.5, Bruun och Sörensens vipprost ståendes i fabrik. På sista rosterraden går det att se
den cirkulära rörelsen som orsakar vippningen (B&W VØlund, 2015).
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I figur 2.6 visas Babcock´s valsroster består rosterbädden av 5-7 rullar med en 20-30 graders vinkel
nedåt mot slaggutmatningen. Den maximala storleken uppgår till 7,5 m bredd och 10,5 m längd med en
kapacitet på 40 ton/h (Fisia Babcock).

Figur 2.6, Babcock rosterpanna med 6 st. rullar (Fisia Babcock).
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2.2

Teorigrund för överhettningen

Rosterns element består av sektionsvis samordnade stavar som skall vara slitstarka och
värmebeständiga, normalt används kromoxidskikt över metallytorna som beskrivs närmare i kapitel
2.2.3. Dessutom är det nödvändigt att tvångskyla stavarna för att kunna sänka temperaturen och
därmed öka rosterns livslängd genom att undgå korrosion och termisk nedbrytning. Generellt finns det
två sätt att kyla rostret på alla rosterpannor, luftkylning via konvektion från primärluften underifrån
eller vattenkylning där en sluten vattenkrets leder bort värme från rosterbädden till att förvärma
primärluften. Den luftkylda varianten klarar generellt att elda bränsle med ett värmevärde på 14 MJ/kg,
medans vattenkylda roster klarar ända upp till 20 MJ/kg. En ytterligare fördel med vattenkylda roster
är att primärlufttillförseln endast behöver regleras utifrån en optimerad förbränningsprocess och
därmed även undgå att förvärmningen hos primärluften får en sämre inverkan på grund av förhöjt
primärluftsflöde.

2.2.1

Förbränningsprocessen

Vid förbränning av kolväten, vilket är ett förenklat sätt att presentera förbränningsprocessen hos ett
generellt bränsle, så sker det exoterma redoxreaktioner (Jernkontoret). Oxidationsmedlet är oftast syre
som vid förbränningen av kolväten bildar koldioxid och vatten. Detta sker rent ideal stökiometriskt
enligt formeln:

𝛽

𝛾

𝛽

𝐶𝛼 𝐻𝛽 𝑂𝛾 + (𝛼 + ( ) − ( )) 𝑂2 → ( ) 𝐻2 𝑜 + 𝛼𝐶𝑂2
4
2
2

(Ekvation 1)

𝛼, 𝛽 och 𝛾 anger antalet atomer respektive mol av en molekyl.

där:

För att uppnå ideal stökiometrisk förbränning krävs det tre kriterier, dessa kan presenteras genom dem
tre T:na enligt punktformslistan nedan (Wester L., 1991):


Tid: En eldstad skall vara stor nog för att en brinnande partikel ska hinna slutförbrännas innan
den träffar en kall yta i pannan för att sedan släckas och omvandlas till aska.



Temperatur: Tillräckligt hög temperatur för att uppnå fullständig förbränning.



Turbulens: Inblandning av förbränningsluft i eldstaden för att skapa turbulens och god
omblandning av de brännbara gaserna.

Skulle inte alla kriterier vara uppfyllda så uppstår ofullständig förbränning, det skulle då förutom vatten
och koldioxid, enligt ekvation 1, även bildas kolmonoxid. Hög halt kolmonoxid i RG innebär
syreunderskott och är därför en bra indikation för att bestämma luftfaktorn till förbränningen, vilket
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kan tydas i figur 2.7. Luftfaktorn,

𝑚, är förhållandet mellan verklig och teoretisk luftmängd till

förbränningen enligt nedan (Wester L., 1991):

𝑙

𝑙

0

0𝑡

𝑚 = ( ) = ( 𝑡)
𝑙
𝑙
där:

(Ekvation 2)

𝑙

är verklig luftmängd [mol/kg bränsle]

𝑙𝑜

är torr verklig luftmängd [mol/kg bränsle]

𝑙𝑡

är teoretisk luftmängd [mol/kg bränsle]

𝑙0𝑡

är torr teoretisk luftmängd [mol/kg bränsle]

Figur 2.7, Gashalter som en funktion av luftfaktorn till förbränning. Vid låg luftfaktor skapar
ofullständiga förbränningen mindre koldioxid och mer kolmonoxid. När m=1 är det
stökiometrisk förbränning. Vid hög luftfaktor sker fortfarande fullständig förbränning men
syrehalten ökar på grund av det ökade flödet av opåverkat syre i förbränningsluften (Wester
L., 1991).
Luftfaktorn är en viktig parameter för att optimera förbränningsprocessen. I praktiken krävs ett visst
luftöverskott för att uppnå bästa verkningsgrad, vilket går att se i figur 2.8. Driftpunken går rent
praktiskt att lokaliseras genom att välja ett lämpligt luftöverskott och sedan succesivt sänka luftfaktorn
tills

brytpunkten

för

ökning

av

kolmonoxidhalten

börjar

som

visas

i

figur

2.7.

Förbränningstemperaturen är en annan viktig parameter att beakta, eftersom för låg temperatur ökar
halter svaveldioxid i RG och för hög temperatur, >1200 ˚C, ökar istället halterna kväveoxider.
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Figur 2.8, diagram på hur olika parametrarna påverkar verkningsgraden för en panna.
Verkningsgraden är låg till vänster på grund av bristande luftmängd ger ofullständig
förbränning, till höger är den låg eftersom värmen inte hinner växlas och går förlorad ut genom
skorstenen (Engineering toolbox).

2.2.2

Energiberäkningar

Termisk

strålning

sker

mellan

två

närliggande

objekt/medium

om

dessa

innehar

en

temperaturdifferens. Denna typ av värmeöverföring behöver inget medium att färdas i. Emitteringen av
denna energi som sker hela tiden mellan ytor, gaser och partiklar i en rosterpanna beräknas enligt
följande (Hofgren H., 2015):

𝐸𝑔 = 𝜎𝜀𝑇 4
där:

(Ekvation 3)

𝑊

𝐸𝑔 betecknar den emitterade energin [𝑚2]
𝑊

𝜎

Boltsmanns konstant = 5,67 ∗ 10−8

𝜀

andel emitterad strålning vid ytan av den totala svartkroppsstrålningen.

𝑇

temperaturen på den emitterade ytan [˚C]

[𝑚2 ∗𝐾4 ]
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Ett objekt/mediums inre energiförändring kan uttryckas enligt (Cengel, 2015):

∆𝑈 = 𝑚𝑐(𝑇2 − 𝑇1 )

(Ekvation 4)

∆𝑈 betecknar inre energidifferensen [kW]

där:

𝑚

fysiska massan [kg]

𝑐

den specifika värmekapaciteten [

𝑘𝐽
].
(𝑘𝑔∗℃)

𝑇1 initial temperatur [˚C]
𝑇2 slutlig temperatur [˚C]

2.2.3

Korrosionsproblem

Rosterbädden har en rad olika förbränningszoner som rostret skall stödja och kan generellt delas upp
efter temperaturer enligt punktlistan nedan:


Torkning (20 – 100ºC)



Förångning (100 – 250ºC)



Antändning (250 – 300ºC)



Förgasning (> 500ºC)



Förbränning (> 800ºC)



Utbränning (< 600ºC)



Kylning (delvis efter rostern)

Förbränningstemperaturen är beroende av luftfaktorn och effektivt värmevärde enligt figur 2.9, låg
luftfaktor ger högre förbränningstemperatur och hög luftfaktor verkar istället begränsande på den
teoretiska förbränningstemperaturen, men vilket vidare ger en sämre förbränning enligt figur 2.8.
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Figur 2.9, förbränningstemperatur i förhållande till värmevärde och luftöverskott (Laporte M.
and Knudsen C., 2010).
Det är önskvärt att kunna reglera temperaturen i förbränningszonen utan att luftöverskottet blir för högt
och därmed försämrad verkningsgrad på förbränningen. Detta blir väldigt problematiskt vid
förbränning av bränslen med höga värmevärden, då en förbränningsoptimerad luftfaktor ger en hög
temperatur i förbränningszonen och ökar därmed risken för korrosion på rostern och bildandet av
kväveoxider

(Laporte

M.

and

Knudsen

C.,

2010).

När

det

pratas

om

värmevärde

i

förbränningssammanhang så är det oftast det effektiva värmevärdet som menas. Det effektiva
värmevärdet påverkas av andel fukt i bränslet, men även askhalten som kan ses i figur 2.10 (Novator
Energihandboken).
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Figur 2.10, bränslets beståndsdelar för effektiva värmevärdet, där brännbar torrsubstans är
den del som utgör den brännbara energin, högre andel vatten och icke brännbart i bränslet
sänker bränslets effektiva värmevärde (Novator Energihandboken).
För bestämning av det effektiva värmevärdet i MJ/kg med avseende på råvikt kan nedanstående formel
användas. Analysvärden på bränslet sätts in i formeln (Novator Energihandboken).

ℎ = (𝐻 ∗

𝐷

) − (2,45 ∗
100

100−𝐷
100

)

(Ekvation 5)

där: h är effektivt värmevärde [MJ/kg]

𝐻

är effektivt värmevärde i torrsubstans, beräknat via vätehalt i analys [MJ/kg]

D

är provets kvot för torrhalt

2,45 är vattnets ångbildningsvärme vid 25 °C [MJ/kg]
Enligt figur 2.11 går det tydligt att se fukthaltens påverkan på det effektiva värmevärdet hos ett generellt
biobränsle av trä.

Figur 2.11, fukthaltens påverkan på det effektiva värmevärdet för trä (Novator
Energihandboken).
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Eldning av biomassa ger betydligt mer korrosionsproblem än vad fossila bränslen gör i en rosterpanna.
Huvudsakligen orsakat av det högre värmevärdet men även rent kemiskt av den högre halten kalium
och klor i bränslet, i vissa fall också av mekanisk slitage på grund bränslets innehåll av sand, jord och
metall etc. Men det är inte bara dessa faktorer som påverkar korrosionen, tex så kan det förekomma mer
korrosion i pellets- och filspannor än halmpannor trotts den högre halten kalium och klor, detta beror
på bränslets innehåll av aluminium, kisel och svavel som kan binda till alkalimetallerna och motverka
alkalikorrosion som beskrivs mer i kapitel 2.2.3.2.
Det bör också nämnas att man bör vara mycket försiktig med träavfall, då dess kemiska sammansättning
skiljer sig från rent trä, vilket har en stor påverkan på korrosionen. Träavfall kan innehålla bly eller
liknande kemiska föreningar, vilket resulterar i korrosionsmekanismer som vid avfallsförbränning.
Ifall primärluftsflödet inte sprider sig jämnt under hela rosterbädden kan det också uppstå korrosion.
Alla sektioner med sämre primärluftsflöde får en lägre luftfaktor som dels reducerar det skyddande
oxidskiktet på metallytorna men även ger ofullständig förbränning med oförbrända partiklar och
avlagringar i rökgaserna som sedan förbränns på metallytorna i eldstaden och skapar då en reaktion
med metallytan. Metallytan blir porös och ökar tillgången av aggressiva ämnen som sedan intensifierar
korrosionen ytterligare (Lomholt N.L. and Klinggaard S, 2010).
Korrosion i högtemperaturzonen som innefattar rosterbädden, förbränningskammaren och överhettare
etc. kan primärt delas upp i tre korrosionsmekanismer som beskrivs närmare i nedanstående rubriker
(Lomholt N.L. and Klinggaard S, 2010):

2.2.3.1

Klorkorrosion

Klorgaserna som finns i rökgasen kan passera genom det skyddande kromoxidskiktet på stålytan genom
små sprickor och defekter. När klorgasen har passerat oxidskiktet och möter den underliggande
metallytan, reagerar kloret med den och bildar metallklorider. Genom den höga temperaturen
omvandlas sedan metallkloriderna till gas som kan passerar tillbaka ut genom oxidskiktet. När
metallkloriderna möter syret på ytan, ombildas dessa till oxider under frisättning av klorgas. Den
frigjorda klorgasen kan på nytt tränga igenom oxidskiktet och upprepa processen, oxidskiktet blir
slutligen poröst och skalas av. Detta illustrerad i figur 2.12, där järn (Fe) används som exempel.

Figur 2.12: Illustration av klorkorrosion (Lomholt N.L. and Klinggaard S, 2010).
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2.2.3.2

Alkalikorrosion

Alkalimetallerna, huvudsakligen kalium, spelar också en mycket viktig roll i nedbrytningsmekanismen.
När kalium finns i rökgasen från förbränningen så reagerar den med kromoxid under bildande av
kaliumkromat. Detta medför att krom förbrukas i oxidskiktet och lämnar ett järnrikt oxidskikt. Järnoxid
är inte lika skyddande som kromoxid i atmosfären, varvid korrosionshastigheten ökar. Dessutom bidrar
den till accelererad klorkorrosion då klorgasen kan lättare tränga igenom oxidskiktet. Svavel kan i vissa
fall reducera alkalikorrosion under bildandet av kaliumsulfat i stället för kaliumkromat, som är mindre
korrosivt mot kromoxid.

2.2.3.3

Korrosion på grund av saltsmälta

Många metalklorider som bildas vid klorkorrosionen smälter vid de temperaturer som uppstår i
förbränningskammaren. Dessutom kommer många av de salter som finns i beläggningarna från bränslet
också smälta vid dessa temperaturer. Metallkloriderna och salterna kan också reagera och skapa så
kallade eutektiska blandningar, som smälter vid ännu längre temperaturer. Smälta klorider, salter samt
eutektiska blandningar är mycket korrosiva, eftersom de löser upp det skyddande oxidskiktet på
metallytan.
Här nedan i tabell 2.1, visas i biobränsle vanligt förekommande metallers smältpunkter (Edelmetallservice, 2016).

Tabell 2.1, smältpunkt för vanligt förekommande metaller i RT-flis.
Ämne

Förkortning

Smältpunkt [˚C]

Zink

Zn

420

Kalcium

Ca

840

Kalium

K

64

Bly

Pb

328

Barium

Ba

727

Rubidium

Rb

40

Strontium

Sr

769

Järn

Fe

1538

Titan

Ti

1668

Mangan

Mn

1246

Krom

Cr

1907

Molybden

Mo

2623

Zirkonium

Zr

1855

De ämnen som är av intresse i tabellen är framförallt alla med lägre smältpunkt än 1200 ˚C, eftersom
det är en generell smältpunkt för biobränslens aska (Novator Energihandboken).
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2.3

Tidigare studier

Här presenteras kortfattat viktiga studier som har anknytning till denna rapport:


En generell studie som visar att stoftet i RG har stor påverkan på värmelasterna. Faktorer som
storlek, massa, mängd Flygaska, sot och oförbränt bränsle behandlas i rapporten. Samtliga
partiklar kan lyftas upp från bädden med primärluften men flygaska och sot kan även bildas
uppe i förbränningsrummet. Partikelförekomst påverkas av bränsletyp, bränslestorlek,
bränslehantering (transport och på roster) och primärluft (Hofgren H., 2015).



Möjligheten att installera en rökgaskondensering på P7:an. I rapporten tillhandahålls en figur
som presenteras i bilaga C där en jämförelse mellan bränslets fukt som en funktion av
kondenseringstemperaturen ger en teoretisk effektvinst på kondenseringen (Pahkala E., 2013).



En jämförelse mellan olika rostertyper där jämförelsen har behandlar underhåll, kostnader och
driftrelaterade problem (Laporte M. and Knudsen C., 2010).



Bestämning av pannverkningsgrad på P7:an, där det bland annat tas upp att vissa faktorer
påverkar förbränningen av fasta biobränslen, såsom fukthalt, värmevärde, styckestorlek,
bränsletillförsel, förbränningstemperatur och förhållande mellan bränsle -och luftmängd i
eldstaden samt hur effektivt dessa fluider blandas (Söderlund M., 2015).



Pannkonvertering från rosterpanna till BFB. Där efterföljning studeras rörande konverteringen
av åtta rosterpannor i Sverige (Brodén H. a.o., 2011).



Populärvetenskaplig sammanfattning där tillsättning av 20 % animaliskt avfall, biomal, till
bränslet i FB-pannor minskar bl.a. bäddtemperaturen, kväveoxider, korrosion, beläggningar
och sot (Waste Refinery).
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3

Metod

Först och främst bokades möte med handledare på UE, Åke Nygård som är sakkunnig i frågan och har
jobbat med P7:an länge. Dels för att samla in hans tankar och idéer om problemfrågan, men även för att
förstå pannans alla funktioner. Frågeställningen grundade sig i dessa punkter nedan:


Beskrivning av pannans funktioner



Lokalisera problemsektioner



Lokalisera möjliga orsaker till överhettningen



Förslag till förbättringar

Från mötet framkom det att bränslet får en snedfördelning på höjden över rosterns bredd, den södra
sidan av rosterbädden får något lägre höjd på bränslet än den norra sidan. Problemsektionen lokaliseras
i mitten av rosterbäddens längd, mest på den södra sidan. Förslagen till förbättringar som togs upp
under samråden presenteras i punktform nedan:


Befukta rostern underifrån



Omplacera lamelltransportören



Utjämna primärluftsflödet

Allt detta beskrivs i Kapitel 8. Det beslutades också att det skulle kontrolleras ifall det är möjligt att
installera en rökgaskondensering på P7:an för att utvinna tillbaka energin i fukten som tillsätts i
befuktningsalternativet.
Efter samrådet skapades en egen analys på p7:an genom att först avsluta internutbildningarna som
presenteras i kapitel 1.5 via hemdator för att kunna vistas fritt i anläggningen. Vidare tillhandahölls all
data och underlag från anläggningens kontrollrum för den specifika pannan, däribland att lokalisera
problemsektioner på rosterbädden via loggdata och trendlinjer på rostertemperaturerna. Efter den egna
analyseringen av pannan och tillsammans med rådgivning av personal så lokaliserades vissa tänkbara
orsaker till överhettningen men även alternativa lösningar till dessa.
En del lösningar i rapporten grundar sig i tidigare studier gjorda på P7:an och studier som generaliserat
sig på rosterpannor med likvärdigt överhettningsproblem som sedan anpassats till P7:ans egna
förutsättningar. Studierna går att finna i kapitel 2.3. Resterande lösningar är framtagna med samråd
av handledare Åke Nygård.
Alla förslag till förbättringar som har upptäckts under arbetets gång presenteras i rapporten, även de
som stannats i tankefasen, men då med motivering varför de inte valts vidare.
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4

Genomgång av P7:an

Här följer en redogörelse för pannans olika funktioner från bränsleinmatning till askuttömning, det följs
även ett visst resonemang kring brister i systemet. P7:an är levererad av Götaverken Energi System AB,
men ser ut att vara en rosterpanna av systemet Noell som beskrivs mer i kapitel 2.1.1.

4.1

Bränsleinmatning

I figur 4.1 och 4.2 visas uppställningen för hur pannan matas med bränsle. Det finns två
bränsleinmatningar till P7:an, via skruvar från bränslesilon på gårdsplan eller via klomatning från
bränslebunker. Båda bränslesorterna matas in i samma stup, dock behövs en styrplåt för
skruvmatningen. I vanliga fall används inte bränslesilon utan istället används gripklon som manövreras
manuellt för att lyfta bränsle från bunker till lamelltransportören som sedan matar stupet med bränslet.
Notera att lamelltransportören är vriden 90˚ i förhållande till pannan och stupet.

Figur 4.1, uppställning för bränsleinmatning.
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Figur 4.2, sektionsritning på båda bränsleinmatningarna. Notera den inringade styrplåten
för bränslesilons avgrening i stupet.
I bränslestupet finns det nivåvakter som med hjälp av gammastrålning kontrollerar så att rätt nivå
uppnås på bränslet, se vänster i figur 4.3. Notera justeringsmekanismen till höger om figuren, den
tidigare åtgärden vars uppgift är att optimera höjden på öppningen mellan stupet och
förbränningskammaren ovanför puschern så att lämplig mängd bränsle sprids över rosterbädden, detta
beskrivs mer utförligt i Kapitel 7.

Figur 4.3, bränslestupets nivågivare och öppningens justeringsmekanism.
Längst ned i stupet lokaliseras puschern som styrs med hydraulkraft. Puscherns uppgift är att från
stupet ständigt trycka ut bränslet över pannans rosterbädd, hastigheten på puschern bestämmer hur
mycket bränsle som åker in i pannan. I figur 4.4 ses en sektionsritning på puschern.
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Figur 4.4, Sektionsritning på puscher.

4.2

Eldstaden

Rosterbädden är uppdelad på tre zoner i längdriktningen, varje zons hastighet styrs oberoende av
varandra med hydraulkraft och ställs in så att alla zoner ska samverkar för en optimal förbränning i
pannan. I figur 4.5 syns det en rosterstav med primärluftspassager i godset för rosterzon 1 och 2, tredje
sista rosterzonens stavar skiljer sig markant från dem två första, vilket går att se i kapitel 5.2, bland
annat genom den långsmala formen, men även genom att primärluftsflödets passage endast ger mellan
stavarna otätheter.

Figur 4.5, ny stav för rosterzon 1 och 2. Bilden visa undersidan av staven där det går att se hålen
vilket primärluften passerar.
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Den första zonen får störst andel bränsle, där inkommande bränsle från stupet bildar en naturlig hög
från stupets övre öppning ut mot första rosterzonen. För att uppnå optimal förbränning och minimera
risken för att rökgaserna vänder åt fel håll så är stupets öppning alltid fylld med bränsle, detta
kontrolleras med nivåvakterna. Hos dem två första rosterzonerna sker huvudförbränningen, de är 3,6
m vardera och har 6° uppförs lutning för att få en viss tillbakarullning av bränslet och därmed uppnå en
cirkulerande blandning av förbränt och oförbränt material. Lutningen främjar även bränslets tjocklek
bl.a. för att skydda rostret från att överhettas av strålningen från flammorna. Den tredje och sista
rosterzonen är 2,4 m lång och helt horisontellt anpassad för att fullborda slutförbränning hos bränslet,
även kallad utbränningsroster. Denna rosterbädd knuffar sedan ned kvarvarande aska till ett vattentråg
(som täcker hela nedre delen av pannan) där det kyls och sjunker ned till ett transportband, vars uppgift
är att transportera askan ut från pannan. Vattentrågets funktion är förutom att kyla askan även att hålla
nedre delen av panna tät från luftläckage särskilt genom vattenlåset där transportbandet för askan
kommer ut från pannan. Detta för att säkerhetsställa att det endast är primärluften som förser pannan
med inkommande luft så att förbränningen kan kontrolleras fullständigt utifrån primärluftsflödet, se
figur 4.6.

Figur 4.6, Sektionsritning på P7. Där: A; Bränslestup, B; Puscher, C; Justerbar nos för
bränsleöppning, D; Slaggschakt, E; Vattentråg, F; Vattenlås för slaggutmatning, R1, R2, R3;
Respektive rosterzoner och P1, P2, P3, P4, P5; Respektive primärluftszoner.
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Primärluften förvärms och kommer sedan in via fem kanaler från den södra sidan av pannan, nedanför
rosterbädden, vilket kan ses i figur 4.7. Varje kanal är utrustad med ett justerbart spjäll som manuellt
kan manövreras för att uppnå önskvärt luftflöde till alla primärluftszonerna.

Figur 4.7, Primärluftskanaler in till pannan, fotat från bottenplan.
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I pannan avslutas primärluftskanalerna på den norra sidan med helt öppet rör, se figur 4.8. Ovanför
kanalerna finns ett plåttak i kanalens längdriktning som ett skydd för kanalen mot fallande bränsle som
tränger igenom rosterbädden enligt figur.

Figur 4.8, primärluftskanalernas avslut under rosterbädden.
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5

Rosteröverhettningen

I detta kapitel introduceras lokaliseringen för rosteröverhettningen hos P7:an och vad pannan får för
följdproblem orsakat av överhettningen.

5.1

Lokalisering

Enligt beställare sker rosteröverhettningen hos P7:an framförallt i rosterzon 2, mer specifikt södra sidan
av primärluftzonerna 3 och 4, se figur 5.1.

Figur 5.1, schematisk bild över bränsleinmatningen och vart överhettningen är lokaliserad.
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Detta styrks med ett utdrag av alla rostertemperaturernas trendlinjer för eldningsperioden 2015/2016,
där rostret i primärluftszon 4 pikar på 750 ˚C vid ett flertal tillfällen, även primärluftzon 3:s roster
håller en hög temperatur. Resterande rostertemperaturer kan anses normala med ett ganska gemensamt
snitt på 400 ˚C, vilket kan ses i figur 5.2 och 5.3.

Figur 5.2, temperaturtrend på rosterzon 2, den ljusblåa är primärluftzon 4 med en medeltemp
på ~600 ˚C och den gula är primärluftzon 3 snittar som på ~500 ˚C.

Figur 5.3, temperaturtrender på rosterzon 1 och 3, visar ett snitt på ~400 ˚C,
temperaturökningen för rosterzon 1 mitt i figuren (1/1/2016 ) kan bero på torrare bränsle eller
lägre andel bränsleinmatning som ökar den termiska strålningen till rosterzonen.
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5.2

Beskrivning av följdproblemen

Figur 5.4 visar kasserade rosterstavar från rosterzon 3, här syns tydligt korrosionen som bildas när
rostret blir överhettat. Vissa metaller i bränslet smälter och korrosion bildas på ytan av rostret, det går
att göra ett antagande på vilka metaller som smälter genom att analysera Bilaga C tillsammans med
Tabell 2.1. Dem smälta metallerna begränsar dels primärluftsflödet genom alla konstruerade
otätheterna i rosterbädden, men orsakar även mekaniska svårigheter för bädden att röra sig då bränslet
skall matas framåt. Byte av roster är ett faktum för att säkerhetsställa en optimal förbränning utan
driftstopp.
Det går också att se i Bilaga C att halten kalium i bränslet är väldigt högt vilket ökar både
alkalikorrosionen såväl som klorkorrosionen i pannans inre delar. Förekomsten av aluminium, kisel
eller svavel är helt obefintlig vilket påvisar ingen bidragande hämning i alkalikorrosionen.

Figur 5.4, kasserat roster på grund av korrosionsproblem
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6

Möjliga orsaker till överhettningen

Efter genomgång av pannans alla olika steg så lokaliserades vissa tänkbara orsaker för
rosteröverhettningen, dessa beskrivs och motiveras i rubrikform i detta kapitel.

6.1

Bränslet

Värmevärdet hos bränslet har en klar påverkan på rostrets belastning (Laporte M. and Knutsen C.,
2010). Bränslets höga värmevärde ger en högre effekt i pannan som därmed ökar den konvektiva såväl
som den termiska värmeöverföringen till pannas alla delar, däribland rosterbädden. Enligt märkskylten
i bilaga B skall P7:an klara av att elda 50/50, lika delar sopor som biobränsle, dock inte 100 % biobränsle.
Analyser på P7:ans bränsle visar att RT innehar ett värmevärde på 18.61 MJ/kg, vilket är mycket högre
än det rekommenderade 14 MJ/kg som rostret är konstruerat för.

6.2

Lamelltransportören

Lamelltransportörens ortogonalitet mot pannan. Transportörens hastighet påverkar bränslets
kastlängd, detta medföra att bränslet får en ojämn höjdfördelning i stupet som vidare ger ojämnt
fördelat bränslelager längs med bredden av rostret. Eftersom hastigheten är intermitterande relativt låg
så lägger sig bränslet på hög närmast transportören, vilket blir pannans norra sida. Nivåskillnaderna på
bränslet längst rosterbäddens bredd ger upphov till en ojämn förbränning eftersom alla sektioner med
lägre höjd på bränslet får ett högre flöde förbränningsluft än dem delar med mycket bränsle, vilket vidare
ger olika effektbelastningar på rostret.

6.3

Styrplåten

Styrplåten som forcerar bränslet från bränslesilon till stupet sticker ut 75 cm från stupkanten, detta
kan ge effekten att det bränslet som lyckas ta sig till södra sidan av stupet, tex toppen av en bränslehög
som matas från lamelltransportören får en skjuts av plåten och landar ändå på den norra sidan.

6.4

Primärluften

Utan en diffuser i pannan som sprider ut primärluften jämt under hela rosterbädden så antas ett högsta
flöde genom rostret lokaliserat närmast kanalernas slut, vilket blir rostrets norra sida och vidare ett
succesivt avtagande luftflöde mot den södra sidan av rosterbädden. Detta eftersom flödet beror på
kastlängden från kanalerna men även olika förlustmotstånd som friktion, färdlängd och
engångsmotstånd. Högsta flödet lokaliseras där förlusterna är som minst. Ojämnt fördelad primärluft
under rosterbädden kan ge upphov till effektvariationer över rostrets bredd och därmed överhettning
på vissa sektioner av rostret. En annan orsak kan vara att den största delen bränsle lägger sig närmast
lamelltransportören i stupet, vilket vidare innebär ett succesivt tjockare lager bränsle mot rostrets norra
sida varpå genomfarten av primärluftflödet begränsas som en funktion av höjden på den fysiska massan
på rostret.
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7

Färdigställda förbättringar

Nedan beskrivs i rubrikform, dem tidigare åtgärder som utformats och tillämpats för att eliminera
problemet med det överhettade rostret hos P7:an. Resultatet av dessa beskrivs närmare i kapitel 9.1.

7.1

Höjdjustering av stupets öppning mot rosterbädden

Höjdjusteringens funktion är att kapa toppen av bränslehögen ut mot rosterbädden så att det blir en
jämn höjd på bränslet ut över hela bredden av rostret när puschern trycker på från stupet, se figur 7.1.
Att tillämpa en justerbar höjdreglering är optimal i det syfte att bästa höjden på öppningen är
svåruppskattad i teoretiska sammanhang och blir istället en nivå som får testas fram genom iakttagelser
efter praktiska tillämpningar för olika inställda öppningshöjder.

7.2

Rekonstruerad puscherutformning

En annan puscherutformning utfördes också för att motverka den ojämn bränslespridning över
rosterbädden. Istället för plan puscher så utformades en triangelformad yta likt en frontplog framför
puschern som tillsammans forcerar bränsle ut mot sidorna av rosterbädden, enligt figur 7.1.

Figur 7.1, foto taget inifrån pannan mot bränslestupet, här visas höjdregleringen på öppningen
mot förbränningskammaren och den fastmonterade plogen för bränslespridningen.
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8

Förslag till förbättringar

Här presenteras förslag med motivering på eventuella förbättringsåtgärder för att minimera
rosteröverhettningen.

8.1

Vattenkylda roster

Idag brukas luftkylda roster på P7:an, dessa klarar uppenbart inte det höga värmevärdet på RT-flisen.
Vid konvertering till vattenkylda roster på problemsektionen rosterzon 2 så kan pannan fortsätta elda
samma bränsle utan överhettning. Pannans primärluft kan optimeras för bästa förbränning istället för
kylning av rostret. En till vinst med vattenkylda roster är att förvärmningen av primärluften kan hämta
värmen från rostret i pannan istället för fjärrvärmenätets varma krets som är aktuellt idag. Denna vinst
beror på två utfall, det ena är att flödet på primärluften kommer att sänkas i och med minskat kylbehov
på rostret, men även minskat energiupptag från fjärrvärmen som går ut mot kund. I figur 8.1 syns en
genomskärning på en vattenkyld rosterstav för en Noellpanna, dvs modellanpassad för P7:an.

Figur 8.1, sektionsritning på en vattenkyld rosterstav (Laporte M. and Knudsen C., 2010).

Vattnet cirkulerar i ett slutet system med fastsvetsade anslutningar i stavarna och korrugerade rostfria
stålrör mellan stavarna, enligt figur 8.2. Eftersom det går i rosterbädden att avbryta vattenkretsen till
alla enskilda raderna helt oberoende av varandra så kan pannan fortsätta vara i drift upp mot 200
timmar efter en oväntad läcka enligt leverantör (Laporte M. and Knudsen C., 2010).

Figur 8.2, uppställning när rosterstavarna sätts samman (Laporte M. and Knudsen C., 2010).
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8.2

Befukta bränslet

För att sänka det effektiva värmevärdet på bränslet till vad rostern klarar av så skulle det gå att tillsätta
fukt till bränslet. Enligt figur 2.10 eller ekvation 5, behövs en fuktkvot på ~30 % hos biobränsle av trä.

8.3

Befukta roster

En metod att kyla rostret skulle kunna vara att placera vattendysor under rosterzon 2. Detta är en relativt
enkel installation då det finns gott om utrymme för vattenledningar under rosterbädden.

8.4

Omplacering av lamelltransportör

Genom att omplacera transportbandet i vinkel med pannan, enligt figur 8.3, så uppnås det en jämnare
fördelning av höjden på bränslet i stupet och minimera följdproblemen som uppkommer med den
aktuella snedfördelningen. Det finns utrymme för flytt av lamelltransportören till den oanvända platån
vid bränslebunkerns kortsida. Traversen som klon opereras med räcker över hela rummet så där uppstår
inga följdproblem.

Figur 8.3, förbättrad position av lamelltransportören illustreras i den vänstra figuren.

8.5

Borttagning av styrplåt

Att kapa bort styrplåtens utstick i stupet skulle innebära en begränsning i möjliga orsaker till bränslets
snedfördelning över rostret. Detta är en enkel åtgärd men behöver ses igenom säkerhetsrutiner för att
vistas i stupet. Styrplåten presenterades i kapitel 4.11.

8.6

Utjämna primärluftsflödet under rosterbädden

I Figur 8.4 Syns en lösning på att utjämna primärluftsflödet där det sätts ett ändlock på kanalens
nuvarande öppning i pannan och sen göra öppning/öppningar i undersidan av hela kanalens längd.
Detta skulle ge ett jämnt flöde under hela rosterbäddens bredd och placeringen av de nya öppningarna
under kanalen undviker att genomfall genom rostret faller ned på öppningarna och täpper till dessa. Det
är oklart om det skyddande takets frånvaro ovanför kanalen påverkar flödet under rostret i
primärluftzon 4.
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Figur 8.4, visas en möjlig lösning på dem befintliga primärluftskanaler i pannan med ett
ändlock och ny öppning längs kanalens undersida. Det skyddande taket har lossnat och
försvunnit ur primärluftzon 4.

8.7

Konvertering till BFB

Genom att ha en väl definierad bränslebädd går det att dra många liknelser mellan en BFB och en
rosterpanna. Generellt sett betyder detta att en befintlig rosterpanna är lättare att konvertera till en
BFB-förbrännare än till en CFB-förbrännare (SLU, 2008). Enligt Brodén H. a.o´s rapport
”Erfarenhetssammanställning från konverterade fluidiseradbädd-pannor inom skogsindustrin” så
fanns ett fåtal fall med korrosionsproblemen efter konvertering till BFB, dock så elimineras all
problematik med korrosion i roster, eftersom konverteringen innebär att dessa avlägsnas.
Denna konvertering skapar också möjligheten att tillsätta biomal i bränslet för att minimera
beläggningar, emissioner och sot ytterligare (Waste Refinery).
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8.8

Rökgaskondensering

Tidigare studier gjorda på P7:an visar en möjlig effektutveckling på 3,4 MW för en installerad RGkondensering (Pahkala E., 2013). Pahkalas resultat grundar sig i en 44˚C returtemperatur på
fjärrvärmen som används i kondenseringen och är avgörande för rökgasernas slutliga temperatur efter
kondenseringen. Det nämns även att den temperaturen inte är den aktuella 75 % av tiden som P7:an är
i drift, eftersom returvattnet passerar Umeå Energis anläggning Graniten, där två värmepumpar värmer
returvattnet till en ogynnsam temperatur. Enligt aktuella data som tillhandahållits i detta projekt har
returtempen under senaste året haft ett snitt på 56˚C, vilket är för högt för en RG-kondensering.
Eftersom returtemperaturen ligger alldeles för nära daggpunkten så återvinns ingen latent energi ur
kondenseringen och majoriteten av energiutbytet blir endast konvektiv värmeöverföring mellan RG och
fjärrvärmen, detta intygas också av Radscan Intervex AB´s uträkningar i Bilaga 3. För en teoretisk grund
på RG-kondenseringen och dess förutsättningar hänvisas att läsa Pahkalas rapport som är väl skriven
och lätt att följa.
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9

Diskussion

Här följer ett resonemang kring resultaten som arbetats fram av projektet, följt av vissa förslag på vidare
studier inom ämnesområdet.

9.1

Genomgång av P7:an

I vissa fall var det svårt att skapa en detaljerad bild i pannans olika steg, som ett exempel så är det inte
säkert att förslaget om att avlägsna styrplåtens utstick i bränslestupet är aktuellt eller inte. Denna
styrplåt går inte att beskåda från annat håll än en sektionsritning på stupet, vilket sätter en osäkerhet på
hur det verkligen ser ut i stupet. Därför var det nog så viktigt att passa på att vandra i pannan i slutet av
projekttiden för att bekräfta vissa uppgifter som annars bara kunnat beskådas via ritningar.

9.2

Rosteröverhettningen

Det är oklart vart temperaturgivarna sitter som mätdata kommer ifrån i figur 5.2 och 5.3, detta medför
en viss osäkerhet i aktuell temperatur på rostrets övre sida som är av störst intresse. Vid pannvandringen
så upptäcktes inga uppenbara korrosionsproblem i andra rosterzonen, dock så såg tredje sista
rosterzonen väldigt påverkad ut av både smälta metaller och korrosion. Det kan vara så att andra zonens
överhettning smälter de metaller som finns i bränslet och passerar detta vidare till sista rosterzonen som
då är kallare och härdar dem smälta metallerna.

9.3

Färdigställda förbättringar

Det är inte säkert att dessa förbättringar eliminerade problemet med att det bildas en högre höjd bränsle
över norra sidan av rosterbädden närmast lamelltransportören. Däremot så upplevs det av beställare att
bränslet fått en bättre spridning mot rosterbäddens sidor, men att det fortfarande finns
förbättringspotential på just denna tänkbara orsak till rosteröverhettningen.

9.4

Förslag till förbättringar

Vattenmängden från dysorna skulle grovt kunna uppskattas genom en momentan energibalans mellan
energiförändringen på rosterzon 2 enligt ekvation 4, som skall vara lika med energiförändringen för det
tillsatta vattnet adderat med den latenta förångningsenergin hos vattnet har vid 100 ˚C. Men eftersom
detta är en process som är tidsberoende så blir den momentana energiberäkningen felaktig.
Andra aspekter att ta med i bilden rörande vattendysor under rosterbädden presenteras i punktform
enligt nedan:


Ökar vattenförbrukningen.
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Det skulle också kunna öka fuktigheten i bränslet som ligger närmast rostret, troligtvis även
fuktigheten i rökgaserna som i sin tur ökar pannans rökgasförluster.



Viss andel vatten som lämnar dysorna droppar ned till vattenbaljan där askuttömningen sker
och påverka vattennivån i baljan.



Ökat korrosionsproblem ifall vattnet innehåller salter.

Att befukta bränslet för att sänka det effektiva värmevärdet kan möjligtvis endast leda till längre
torkning och förångning i första rosterzonen. Vilket skulle kunna innebära kvarstående problem med
att värmevärdet fortfarande blir för högt i den andra rosterzonen.
Vid ombyggnad av primärluftskanalerna i pannan så finns det behov av att rekonditionera vissa av dem
skyddande taken ovanför kanalerna, där bl.a. taket över primärluftzon 4 saknas helt. Det skulle vara
möjligt att utforma kanalerna på annat vis än vad som visas i figur 8.4 för att uppnå en ytterligare
spridning under rosterbädden.
Vid konvertering från roster till BFB så kan sanden till bädden hämtas hos Piteå havsbad för att minska
transporter. Men det är högst troligt att UE redan har avtal med en sandleverantör eftersom Dåva 2 är
av denna typ. En konvertering skulle också framtidssäkra P7:an för kommande direktiv om miljöutsläpp
eftersom en BFB-panna har bland annat lägre förbränningstemperatur än vad rosterpannan har och
sänker därför emissioner såsom kväveoxider.

9.5

Vidare studier

Här presenteras i punktform vidare studier som anses vara relevant för P7:an


Enligt Pahkalas studie om RG-kondensering på P7:an, så är en investering i en sådan
installation endast hållbar ifall det går att koppla inkommande returvatten till Ålidhems
anläggning förbi Graniten som i dagsläget värmer upp returvattnet till en ogynnsam temperatur.
Genom att tillhanda ha en sådan dokumentation som i detalj visar att det är möjligt, går det
sedan att undersöka ifall det går att vinna tillbaka energi i kondenseringen från dem två
befuktningsalternativen för att kyla rostret i denna rapport.



Det kan också vara intressant att tillämpa fördjupade undersökningar för eventuella
följdproblem som kan uppstå i och med dem presenterade lösningarna i denna rapport.
Eftersom alla lösningar går ut på att kyla rostret och dessvärre även med stor sannolikhet bidra
med förändrade förutsättningar i pannans förbränning i okänd utsträckning.
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Det skulle också vara intressant att göra en fördjupad undersökning i att konvertera P7:ans
roster till en BFB. Hur P7:ans förutsättningar ser ut och i vilken utsträckning investeringen
skulle vara lönsam.



För att gå vidare med förslagen som presenteras i rapporten skulle det kunna göras en
investeringskalkyl på dem som är av högst intresse.



20 % biomal verkar vara en bra lösning på att minimera utsläpp och minimera korrosion i FBpannor, detta vore intressant att testa i Dåva 2.
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10

Slutsats

De slutsatser som detta arbete medförde sammanfattas i punktform enligt nedan:


Rosteröverhettningen hos P7:an sker framförallt i andra rosterzonen, där primärluftszonerna 3
och 4 befinner sig.



Faktorer som orsakar rosteröverhettningen på P7:an är; bränslets sammansättning och
värmevärde, det ojämna primärluftsflödet och den ofullständiga bränslespridningen över
rosterbädden.



För att motverka det höga värmevärdet går det att befukta bränslet innan förbränning så att
fukthalten inte underskrider 30 %, dock kan detta anses som en ofullständig lösning eftersom
fukten i bränslet avdunstar tidigt i pannan och bränslet återgår till sitt höga värmevärde igen.



På ett ganska enkelt sätt går det att bygga om primärluftskanalerna i pannan för att uppnå en
jämnare fördelning förbränningsluft under rostret. Dock så påverkas luftflödet även av
bränslefördelningen på rosterbädden.



Bränslespridningen går att förbättra genom att avlägsna en utstickande styrplåt i bränslestupet,
men även genom att vrida lamelltransportören i vinkel med pannan.



Det finns vattenkylda stavar utformad till P7:an, en sådan investering gör det inte bara möjligt
att fortsätta elda RT utan överhettning, utan även att primärluftslödet kan justeras enbart efter
optimal förbränning. En annan stor fördel är att värmen från bädden går till att förvärma
primärluften som annars förbrukar värme från fjärrvärmens primärkrets.



Säkraste lösningen på överhettningsproblemet vid fortsatt eldning av RT, skulle vara att
konvertera rosterpannan till en fluidbäddspanna.



På grund av den höga returtempen på fjärrvärmenätet till Ålidhemsanläggningen anses det i
dagsläget inte vara tillräckligt ekonomiskt försvarbart att investera i en RG-kondensering för
panna 7
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1 (5)

Bilaga A
Denna bilaga avser hushållsavfallets värmevärdesutveckling sen början av 1900-talet, fram till idag
(Laporte M. and Knudsen C., 2010).

2 (5)

Bilaga B
Denna bilaga avser information för panna 7, foto taget på pannans märkkylt.

3 (5)

Bilaga C
Radscan Intervex AB är marknadsledande inom RG-kondensering (Radscan, 2015) och har enligt figur
C beräknat utifrån nedanstående givna värden möjliga effektuttag för en RG-kondensering på panna 7:
Returträ (20MW panna, RGT=132°C, torr O2=6,04vol-%)

Figur C, möjliga effektuttag för en RG-kondensering m.a.p. bränslefukter och
kondenseringstemperaturer (Pahkala E., 2013).

4 (5)

Bilaga D
Denna bilaga avser två gjorda bränsleanalyser på förekommande grundämnen i RT som eldas i P7:an.

5 (5)

Bilaga E
Denna bilaga avser bränsleanalys för energiinnehållet i P7:ans RT bränsle.

