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Sammanfattning	  
Examensarbetet är utfört på Varberg Energis värmeverk och syftet med arbetet är att 
undersöka hur fukthalten i bränslet påverkar anläggningens verkningsgrad. Intresset för 
bioproducerad energi ökar och att optimera en värmeverksanläggning kan få många 
fördelar. Intresset för bioenergi ökas i och med att kunder och befolkning blir allt mer 
miljömedvetna. Energiproduktion kan bestå av många olika bränslen men Varberg 
Energi köper idag stamvedsflis som har en fukthalt på ungefär 40 %, fukthalten på 
flisen skulle kunna ändras positivt efter denna studie. 
 
Målet med studien är att se om och hur mycket bränsle som kan sparas när 
anläggningen optimeras med hjälp av att hitta den optimala fukthalten. Ett delmål blir 
då att hitta den högsta verkningsgraden genom att ha rätt fukthalt i bränslet. Med rätt 
parametrar maximeras verkningsgraden och gynnar på så vis både miljö och ekonomi, 
en av de viktigare parametrarna är fukthalten i bränslet. Fukthalten styr hur 
bränslesammansättningen ser ut, som i sin tur blir en betydande parameter för 
verkningsgraden samt hur säker och stabil driften är. Vad som också påverkar 
verkningsgraden är returtemperaturen på fjärrvärmenätet. Ju lägre temperatur på 
returen, desto mer energi går att utvinna ur rökgaskondensorn som samtidigt då höjer 
totalverkningsgraden. 
 
För att kunna lösa detta problem mäts olika indata upp för att bygga en 
beräkningsmodell i programmet Microsoft Excel. Indata fås dels genom mätdata från 
styrsystemet och det resterande indatat genom att mäta upp parametrarna manuellt. Via 
de givna indata konstrueras en beräkningsmodell för att sedan optimera denna modell 
och beräkna högsta verkningsgrad som kan uppnås för värmeverket. 
 
Det resultat som fås från studien visar att den optimala fukthalten ligger på 48 %. Det 
ger en totalverkningsgrad på antingen 96 % eller 105 % beroende på om beräkningen 
sker med ett eller två separata system. Att den optimala fukthalten ligger på 48 % beror 
till stor del av att rökgasflödet blir för stort vid högre fukthalter. När fukthalten ökar i 
bränslet leder det till att värmevärdet sjunker och då krävs mer bränsle för att 
kompensera upp. Det gör att fukthalter över 48 % har såpass högt rökgasflöde att 
rökgasförlusterna genom skorstenen är för stora gentemot den energi som kan utvinnas i 
rökgaskondensorn vilket leder till att verkningsgraden sjunker. 
 
Skulle flis med en fukthalt uppemot 48 % börja användas istället för de nuvarande 40 % 
skulle en ökning av bränslets årsbehov göras. Ökas fukthalten med 8 % fås både för- 
och nackdelar eftersom en ökning på 46 ton extra flis i våtvikt blir nödvändig samtidigt 
som det alstras 4 ton mindre koldioxid varje år.  
 
 
 



 
  
 

 
 

	   	  



 
  
 

 
 

Abstract	  
This study has been performed at Varberg Energy heating plant and the purpose is to 
investigate how the moisture content of the biofuel affects the efficiency of the plant. 
The interest in bio produced energy increase and to optimize a thermal plant can have 
many benefits. Interest in bioenergy is increasing as the population becomes 
increasingly environment conscious. Bioenergy can come from different kinds of fuels, 
but in this case it consists of virgin wood. Varberg Energy buys their wood today with a 
moisture content of approximately 40 %, which could change for the better after this 
study has been done. 
 
The purpose of the study is to calculate if and much fuel that can be saved when the 
plant is optimized by finding the optimum moisture content. A milestone then becomes 
to maximize the efficiency by having the right moisture content in the fuel. With the 
correct parameters the efficiency will be maximized and favor both the environment and 
economy, one of the most important parameters is incidentally the moisture content of 
the fuel. The moisture content controls the composition of the fuel and then the fuel 
composition becomes a significant parameter for a safe and efficient operating of the 
plant. Another thing that affects the efficiency is the return temperature from the district 
heating system. The lower the return temperature is, the more energy can be extracted 
from the flue gas condenser and at the same time raise the total efficiency of the plant. 
 
To solve this problem several inputs have been measured do be able to build a 
calculation model in the Microsoft program Excel. The inputs are obtained partly by 
taking data from the control system and the remaining parameters by measure it 
manually. From this data the calculation model can be designed and optimized to be 
able to find the optimal fuel moisture content for the plant. 
 
The results from this study are obtained from the calculation model and shows that the 
optimal moisture content is 48 %. That yields an overall efficiency of 96 % or 105 % 
depending on whether the calculation occurs with one or two separate systems. The 
optimal moisture content is at 48 % and depends largely because of the flue gas that 
volume becomes excessive at higher moisture levels. When the moisture content 
increases in the fuel it leads a decrease in to the calorific value and because of that the 
plant requires more fuel to compensate. At moisture levels above 48 %, the flue gas 
flow is so high that the flue gas losses become too large. The gas losses are greater than 
the energy contained in the flue gas condenser which leads to the total efficiency to 
drop. 
 
If wood with a moisture content of 48 % where to be used instead of 40 %, would the 
annual fuel needs would increase substantially. By increasing the moisture content by 8 
% both advantages and disadvantages is obtained, an increase of 46 tons extra woods in 
wet weight is necessary while it generates 4 tons less carbon dioxide per year. 



 
  
 

 
 

  



 
  
 

 
 

Förord	  
Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har 
därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid 
seminariet deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 
 
Examensarbetet har genomförts som ett sista moment på högskoleingenjörsutbildningen 
inom energi- och miljöteknik på Karlstads Universitet. 
 
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till min handledare Zane Rowe vid Karlstads 
Universitet för all den support som fåtts och som även gjort detta examensarbete 
möjligt. Ger också ett tack till min examinator Lena Stawreberg på Karlstads 
Universitet för granskning av rapport. 
 
Jag vill även tacka Joachim Andersson på Varberg Energi för allt stöd och engagemang 
genom examensarbetet. Skulle också vilja framföra ett tack till personal på Varberg 
Energis värmeverk som har lärt mig systemet och hjälpt med den provtagning som 
gjorts. 
 
Andreas Olegård 
 
Karlstad, juni 2015  
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1 Inledning	  

1.1 Bakgrund	  
Varberg Energi är ett energibolag samt en IT-koncern som är ägt av Varbergs kommun. 
Varberg Energi omsätter ca 460 miljoner per år och har idag 98 anställda. De jobbar med en 
rad olika verksamheter som bland annat elproduktion, fjärrvärme, erbjuder energitjänster 
m.m. Omtanken för miljön är stark vilket innebär olika satsningar på förnybar energi vad 
gäller egen produktion av värme och el. (Varberg Energi AB 2014). 
 
Fjärrvärmeverksamheten på Varberg Energi startade i början på 90-talet. Fjärrvärmen 
levererades då från Varbergsjukhus panncentral, dessa pannor består av naturgaseldade 
hetvattenpannor. Idag finns det ett samarbete mellan Varberg Energi och södra Cell Värö som 
är en fabrik inom pappers- och massaindustrin och får mycket spillvärme över. Det gör att de 
säljer spillvärme till Varberg Energi och detta samarbete startades 2009. Samma år 
installerade Södra Cell en rökgaskondensor som gjorde att leveransen med spillvärme ökade, 
den extra leveransen motsvarar en energianvändning för 1 500 normalvillor per år. 
Fjärrvärmevattnet värms uppemot 90 grader ute på Södra Cell genom en värmeväxlare. Sedan 
transporteras vattnet in till Varberg via fjärrvärmerör, där vattnet tappar ett par grader från 
Södra Cell till Varberg. Årsskiftet 2012/2013 togs Varberg Energis egna värmeverk i drift och 
består av två hetvattenpannor som eldas med biobränslet flis och levererar vid full effekt 10 
MW vardera. Värmeverket byggdes för att kunna täcka det behov vintertid som annars 
producerades med fossilt bränsle då spillvärmen från Södra Cell inte kan leverera tillräckligt 
mycket värme. Värmeverket fungerar även som reserv då Södra Cell har planerade eller 
oplanerade stopp och inte kan leverera spillvärme. Detta värmeverk ersätter fossilt bränsle, i 
främsta hand naturgas, som kom från sjukhusets pannor. Genom byggnation av värmeverket 
reduceras nettoutsläppen av koldioxid eftersom biobränsle anses vara koldioxidneutralt, det 
gynnar på så vis miljön. (Varberg Energi AB 2014). 
 
Enligt Andersson 1köper Varberg Energi deras bränsle i form av flis, det som betalas för är 
vikten på bränslets torrhalt. Finns det en chans att öka anläggningens verkningsgrad skulle det 
minska mängden köpt bränsle (energi). För att öka verkningsgraden för anläggningen måste 
antingen den tillförda energin minska eller den nyttiga energin öka. Genom att öka fukthalten 
på bränslet sänks värmevärdet samtidigt som bränsleflödet höjs. När värmevärdet sjunker 
utvinns mindre energi i pannan och desto mer energi kan utvinnas i rökgaskondensorn. 
Värmevärdet kan betraktas på två olika sätt, antingen betraktas det som ett övre eller undre 
värmevärde 1. Det undre värmevärdet bortser ifrån den energi som finns i fukten i bränslet. 
Det övre värmevärdet tar istället hänsyn till fuktens energi och innehåller mer energi per kg 
bränsle. I Sverige inhandlas bränsle via det undre värmevärdet vilket gör att bränslen med 
högre fukthalt är billigare per kg köpt bränsle 1.2 

                                                
1 Joachim Andersson, Värmechef på Varberg Energi, intervju den 20 februari 2015 
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1.2 Syfte	  
Syftet med denna studie är att beräkna vilken fukthalt bränslet ska ha för att få en så hög 
totalverkningsgrad på anläggningen som möjligt. I stora drag innebär det pannans och 
rökgaskondenseringens verkningsgrad. 

1.3 Mål	  
Målet med studien är att beräkna om och i så fall hur mycket bränsle (flis) som kan sparas 
genom att optimera fukthalten på bränslet jämfört med idag. Ett delmål blir att hitta den 
högsta verkningsgrad genom att ha rätt fukthalt i bränslet. Detta görs för att kunna se hur 
verkningsgraden varierar beroende på fukthalt för framtida bruk.  

1.4 Avgränsningar	  
Studien är baserad på en fjärrvärmeanläggning med en total maxeffekt på 20 MW, den består 
av två bioeldade pannor med 10 MW vardera. Pannorna är identiska, vilket gjorde att bara en 
av pannorna testas. Testerna är gjorda på den så kallade panna 7, vilket är en av dessa pannor. 
Det finns även en rökgaskondensor på vardera biopanna som levererar extra effekt. 
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2 Teori	  

2.1 Fjärrvärmenätets	  uppbyggnad	  
Själva idén med ett fjärrvärmesystem är att kunna värma flera fastigheter genom att hett 
vatten produceras i en anläggning. Sedan kan det varma vattnet distribueras till fastigheterna 
genom ett framledningsnät vilket består av långa och välisolerade rör som är trycksatta. Hos 
varje brukare sitter en fjärrvärmecentral som är till för att värmeväxla det heta vattnet till 
brukarens tappvarmvatten- och uppvärmningssystem. En brukare är en kund eller konsument 
som använder sig av fjärrvärmesystemet. Det betyder att själva fjärrvärmevattnet aldrig 
kommer i kontakt med kundernas separata system. (Arnell et al. 2004). Figur 1 visar hur ett 
principiellt fjärrvärmesystem är uppbyggt. 

 
Figur 1. Beskriver ett principiellt fjärrvärmenät (Fortum 2014). 

I många fjärrvärmenät finns det två olika typer av värmeproducenter, de kallas antingen 
spetslast- eller baslastanläggning. Värmebehovet är inte konstant hos brukarna utan varierar 
från dygn till dygn, det betyder att värmeproduktionen också behöver variera. För att kunna 
tillgodose alla brukare året om kan ibland en spetslastanläggning behövas, den producerar 
värme då baslastanläggningen inte klarar att leverera det totala behovet. En 
spetslastanläggning eldas vanligen med ett snabbantändligt bränsle som t.ex. naturgas, olja 
eller bioolja eftersom anläggningen kan behöva startas/stoppas några gånger per dygn (Berg 
& Kårhammer 2013). Innan Varberg Energi byggde sitt värmeverk använde de i stort sett bara 
fossilt bränsle (utöver Spill från Södra Cell). De fossila bränslena används istället idag i 
spetsanläggningar på vintern när temperaturen är som kallast och värmebehovet som störst. 

2.2 Fjärrvärmereturens	  påverkan	  
Fjärrvärmereturen ligger ofta på en temperatur kring 50 °C. I ett önskvärt scenario skulle 
denna returtemperatur vara lägre på ett bioeldat värmeverk eftersom rökgaskondensorn då kan 
kondensera mer vatten och utvinna mer energi tack vare den lägre temperaturen. Hur en 
rökgaskondensor fungerar förklaras senare i rapporten. När vattnet kondenserar utvinns 
förångningsenergi och det gör att ju lägre temperatur returvattnet har innan 
rökgaskondensorn, desto mer energi kan utvinnas ur rökgaserna. Returtemperaturen är en av 
de parametrar som har stor inverkan på rökgaskondensorns verkningsgrad (Arnell et al. 2004). 
Om returtemperaturen är lägre betyder det att den utvunna energin ur rökgaserna ökar. I och 
med att mer energi utvinns i rökgaskondensorn höjs anläggningens totalverkningsgrad. 

Värmeproducent 

Brukare 
(kund) 
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2.3 Pannor	  
När det gäller att producera hetvatten/ånga finns det många olika pannor, angående värmeverk 
som enbart producerar värme används oftast ett hetvattensystem med en hetvattenpanna. I ett 
sådant system produceras det heta vattnet av en hetvattenpanna som eftersträvar att få upp 
vattnet nära mättnadstillståndet utan att någon förångning sker. Om pannan har en ångdom 
kan vattnet komma betydligt närmare mättnadstillståndet än om den inte haft ångdomen 
(Norin & Gyllenhammar 2007). I dessa anläggningar är pannan ofta konstruerad för högt 
arbetstryck som ligger på 16 bar. Dock körs många pannor på lägre tryck, ungefär 6 bar, 
vilket gör att vattentemperaturen inte behöver ligga på mer än runt 140°C. Varberg Energi kör 
sina pannor på 5 bars tryck och en hetvattentemperatur som ligger på ungefär 150 °C. De 
använder som tidigare nämnt sig av två st. hetvattenpannor och båda pannorna har varsin 
ångdom. En hetvattenpanna ser ut ungefär som en vattenrörspanna, där rökgaser strömmar 
runtom vattenrör som i sin tur värmer vattnet till den temperatur man önskar, se figur 2. 
(Alvarez 2006). 

 
Figur 2. Beskriver en principiell hetvattenpannas utformning inklusive dess 
förugn och värmeöverföringsyta. Det är i förugnen förbränningen sker och i 
värmeöverföringsytan som hetvattnet får sin energi (Yoshimine 2014). 

2.3.1 Rostar	  
När förbränning med fasta bränslen sker används en fastugnseldad panna och det görs på 
Varberg Energi eftersom flis är ett fastbränsle. En fastugnseldad panna använder en så kallad 
roster och det finns många olika sorter, fast rost, kedjerost, vanderrost, trapprost med flera. 
Varberg Energi använder sig av en trapproster som fungerar genom att bränslet skjuts in 
längst upp på ”trapporna”, för att sedan röra sig nedåt och genomgå en del olika faser. De 

Förugn 

Värmeöverföringsyta 
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olika faserna är torkning, pyrolysering och fastfasförbränning. Med torkning menas att 
bränslets fukt övergår till ånga genom förångning, pyrolys betyder att bränslet förgasas och 
övergår till gasfas. Fastfasförbränningen sker av de brännbara delar som finns kvar på rosten 
och gasfasförbränningen menas att allt det som har förgasats förbränns. (Alvarez 2006). Se 
figur 3 för att se vart de olika processerna sker.  

 
Figur 3. Visar vart diverse process sker, torkning, pyrolys, fastfasförbränning samt 
gasfasförbränning på rosten (KMW 2012). 

2.3.2 Fördelning	  av	  Primär-‐	  och	  sekundärluft	  
Det är stora mängder luft som behövs när man eldar med ett biobränsle och den största delen 
blåser in som sekundärluft. Innan luften blåses in i Varberg Energis eldstad sker en blandning 
med recirkulerande rökgaser till både primär- och sekundärluft. För att inte glödbädden som 
finns närmst rosten ska få allt för hög temperatur blandas rökgaserna in tillsammans med 
primärluften. Rökgaserna står normalt för 10-25 % av primärluftsflödet in till pannan. 
Rökgasåterföring gör att temperaturen inuti pannan är mer lättstyrd, just för att rökgaserna 
innehåller väldigt låg syrehalt, knappt 4 % och på så vis sker en utspädning av 
förbränningsluften. Inblandning av rökgaser gör då att en och samma mängd avgiven värme 
ska värma upp en större massa som då leder till att förbränningstemperaturen sjunker. När 
förbränningstemperaturen sjunker, sjunker även eldstadens temperatur. (KMW 2012). 
 
När det gäller sekundärluften blåses den in ovanför rosten i gasfasförbränningszonen, se figur 
3 ovan. Den blåses normalt in så långt ifrån bränsleinmatningen som möjligt, om man blåser 
in luften nära bränsleinmatningen sker vanligtvis en förhöjning av kolmonoxid, vilket leder 
till negativ miljöpåverkan (KMW 2012). 
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2.3.3 Bränslets	  påverkan	  beroende	  på	  fukthalt	  
När ett bränsle förbränns ingår en del olika substanser och de substanser som förbränns består 
för och främst av väte, kol och svavel. När förbränningen sker oxideras bränslets 
kolväteföreningar till vatten och koldioxid. Bränslet innehåller också en del vatten som 
kommer att förångas tack vare den värmen som frigörs under förbränningen. En liten del fukt 
kan göra gott för förbränningen, men om det är i större mängder har det en negativ effekt. När 
fukthalten i bränslet ökar sjunker värmevärdet i bränslet. Det leder till att den utvunna energin 
i pannan minskar eftersom det går åt mer energi till att förånga vattnet i bränslet. (Avelin et al. 
2008). Detta betyder att pannans verkningsgrad beror av fukthalten på bränslet. Fukten i 
bränslet påverkar även förbränningstemperaturen, som i sin tur påverkar temperaturen inuti 
eldstaden. Temperaturen i eldstaden är betydande sett till utsläpp av CO, NOx och askpåslag. 
Är det för låg temperatur, ner mot 800 °C, ökar andelen oförbränt från bränslet och åker med i 
rökgaserna (KMW 2012). Oförbränt kan t.ex. vara CO, kolväten, tjäror m.m. Eldstadens 
temperatur har ett börvärde på ungefär 1000 °C, dock får temperaturen heller inte bli för hög. 
Om förbränningstemperaturen överstiger 1500 °C finns det risk att termisk NOx bildas. Detta 
gör att temperaturen i eldstaden behöver hålla en stabil och säker temperatur och det 
säkerställs via recirkulering av rökgaser (KMW 2012). 

2.4 Rökgasrening	  
Rökgaserna som uppstår vid förbränning måste renas innan de får släppas ut i naturen, vilket 
vanligast görs genom ett elfilter, textilfilter eller en dynamisk avskiljare (cyklon, 
multicykloner etc.). Varberg Energi använder sig av ett elfilter som fungerar genom att 
uppsatta stålspiraler strömsätts. När stoftpartiklarna strömmar förbi blir de negativt laddade 
för att sedan fällas ut på de så kallade positiva utspänningsplåtarna. För att avlägsna stoftet 
används slagverk så stoftet faller ner för att sedan transporteras bort. Genom att använda ett 
elfilter samt rökgaskondensering renas det mesta stoftet bort vilket visas i figur 4 (Palmberger 
2005). Om ingen rökgasrening förekommit hade det skett utsläpp av kolväten, stoft och 
diverse oxider som är bundet i stoftet. Hur dessa påverkar miljön är olika, men de kan t.ex. 
leda till försurning eller övergödning. Hur dessa utsläpp sker beror på flera faktorer och kan 
vara utrustningen, kvalité på bränsle, fukthalt i bränslet, hur eldningen sker och hur 
anläggningen är utformad. Den största åtgärden mot utsläpp av föroreningar är rökgasrening, 
men det hjälper inte enbart med rening utan ovannämnda faktorer måste också tänkas på 
(Persson 2005). 
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Figur 4. Beskriver vilken stofthalt som kan förväntas uppnås för respektive 
reningsteknik (Palmberger 2005). 

2.5 Rökgaskondensering	  
För att kunna utvinna ”gratisenergi” som finns kvar i rökgaserna används 
rökgaskondensering. I en rökgaskondensor värmeväxlas fjärrvärmereturen mot de varma 
rökgaserna så vätskan i rökgaserna kondenseras och avger energi till fjärrvärmevattnet. 
Rökgaskondensering betyder med andra ord att rökgaserna kyls ner under sin daggpunkt, 
vattnet i rökgaserna kondenseras och då kan förångningsvärme utvinnas. Rökgaskondensering 
är mest lönsam på en bioanläggning eftersom biobränslen består av mycket fukt gentemot 
andra bränslen. Med hjälp av rökgaskondensering kan verkningsgrader uppgå emot 100 % 
och en effekthöjning på 15-30 % av pannans effekt kan utvinnas beroende på den ingående 
fukthalten (Naturvårdsverket 2005). Med hjälp av rökgaskondensering kan anläggningen 
använda en fukthalt uppemot 50 % vilket är högre än om rökgaskondensering inte finns enligt 
Andersson 1. Genom att använda rökgaskondensering kan miljön gynnas eftersom bränslet 
slipper torkas lika mycket vilket kan spara energi. 3 

2.5.1 Hur	  sker	  värmeöverföringen	  
En rökgaskondensor består ofta av ett antal kylare, som utformas beroende på drift, bränsle, 
miljökrav osv. Kylningen kan ske på två olika sätt, direkt- eller indirekt värmeväxling. Direkt 
värmeväxling betyder att köldmediet står i kontakt med rökgaserna och föroreningarna 
överförs från gasen till mediet, detta sker i en så kallad skrubber (Naturvårdsverket 2005). 
Köldmediumet värmeväxlas mot returvattnet för att sedan åka tillbaka till skrubbern. Med 
indirekt värmeväxling menas att kondenseringen av rökgaserna sker på en sida, medan 
uppvärmningen av fjärrvärmevattnet sker på andra sidan av en ”vägg” (Naturvårdsverket 
2005). Indirekt värmeväxling är det vanligaste när det gäller värmeverk och sker vanligen 
med hjälp av antingen en tub- eller plattvärmeväxlare. En tubvärmeväxlare fungerar genom 
att värmeväxlarytan består av rör där rökgaserna strömmar igenom och på utsidan strömmar 
fjärrvärmevattnet, se figur 5 (Axby et al. 2001). 

                                                
1 Joachim Andersson, Värmechef på Varberg Energi, intervju den 20 februari 2015 
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Figur 5. Figuren visar en genomskärning av tubkondensorn, sett från sidan och ovan (Axby et al. 2001). 

Varberg Energi använder sig av en plattvärmeväxlare där värmeväxlarytan består av plattor 
som skiljer medierna åt. Rökgaserna passerar själva plattorna utvändigt, medan 
fjärrvärmevattnet fördelas inuti plattan, se figur 6 (Axby et al. 2001).  

 
Figur 6. Visar de olika flödena in och ut ur en plattvärmeväxlare, från sidan och ovan (Axby et al. 2001). 

2.5.2 Fuktinnehåll	  i	  rökgaserna	  
Det vatten som finns i rökgaserna i form av vattenånga härstammar från fukt som förångas 
från bränslet och vätet i bränslet som bildar vattenånga när det förbränns. Detta gör att 
tekniken är användbar vid både väterika och/eller fuktiga bränslen (Naturvårdsverket 2005). 
När det gäller biobränslen varierar vattenånghalten starkt beroende på fukthalten i bränslet, 
vilket gör det mer eller mindre effektivt. Temperaturerna efter rökgasreningen ligger ungefär 
runt 200 °C, vilket betyder att det även finns energi att hämta i temperatursänkningen 
(Naturvårdsverket 2005). För att vattenångan i rökgaserna ska kondensera krävs det att 
temperaturen sjunker relativt mycket eftersom temperaturen måste under rökgasens 
daggpunkt. Indirekt betyder detta att ju lägre temperatur på returvattnet desto mer energi är 
möjligt att utvinna ur rökgaserna (Naturvårdsverket 2005).  
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2.5.3 Föravskiljare	  
Rökgaskondensorn har alltid någon slags föravskiljare som hjälper till att minska de 
beläggningar som annars kan bildas i kondensorn. Om föravskiljaren är ett textilfilter eller 
elektrofilter är risken för igensättningar minimal. Vattenreningsbehovet för kondensatet är 
mindre eftersom rökgaserna är betydligt renare. Om rökgaskondensorn behöver stoppas eller 
rengöras kan den även bypassas utan att stoftutsläppen blir förhöjda med hjälp av den höga 
rökgasreningen i föravskiljaren. Efter föravskiljare återförs en del av rökgaserna och blandas 
med förbränningsluften efter att de har renats. (Palmberger 2005). 
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3 Genomförande	  

3.1 Systemanalys	  och	  indata	  
Genom att skaffa en överblick över värmeverket blir det lättare att se vilka parametrar som 
ska användas och utifrån detta bygga upp en tanke över hur studien ska genomföras. En 
litteraturundersökning görs för att få mer information och kunskap om delar som behöver 
fördjupas. För att behandla problemet med att undersöka hur bränslets fukthalt påverkar 
anläggningens verkningsgrad används programmet Microsoft Excel som utför de beräkningar 
som behövs. Beräkningarna är gjorda genom att sätta upp olika delsystem och göra 
energibalanser över de olika systemen. Parametrarna som ingår i energibalanserna är indata 
som mätts t.ex. fukthalt på bränsle, olika temperaturer, flöden osv. Indata kommer från en 
anläggning som är i drift, i detta fall Varberg Energis värmeverk.  
I figur 7 nedan syns en principiell skiss över hur Varberg Energis värmeverk är uppbyggt och 
vad som är intressant för denna studie. 
 

 
Figur 7. Beskriver värmeverkets största och relevantaste delar. Blå linje visar fjärrvärmenätet, röd 
visar hetvattenkretsen och svart visar hur rökgaserna strömmar. 

De olika delsystemen skissas upp som visar hur och vart diverse energiflöde sker. Som 
tidigare nämnt är det pannan och rökgaskondensorn som är av störst betydelse och hur dessa 
påverkas av varierande indata. Det leder till att tre olika delsystem sätts upp, dessa system är: 
Rökgaskondensorn, fjärrvärmeväxlaren samt själva pannan. Fjärrvärmeväxlaren ges ett 
delsystem för att flödet i pannkretsen är okänt och för att få fram detta flöde krävs det ett 
delsystem över fjärrvärmeväxlaren. Delsystemen ses i figur 7 ovan och nedan syns tabell 1 
som visar medelvärdet för det uppmätta indatat.  
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Tabell 1. Förklarar vad för indata som uppmätts, samt medelvärde för varje parameter. 

Storhet Enhet Värde 
Totaleffekt MW 5 
Panneffekt MW 4 
Rökgaskondensoreffekt MW 1 
Vattentemperatur, från panna i pannkrets °C 151 
Vattentemperatur, tillbaka till panna i pannkrets °C 140 
Fjärrvärmevatten, in i rökgaskondensor °C 44 
Fjärrvärmevatten, ut ur rökgaskondensor (in i VVX) °C 55 
Fjärrvärmevatten, ut ur värmeväxlare °C 99 
Fjärrvärmevatten, flöde i fjärrvärmekretsen m3/h 80 
Rökgastemperatur, gashals i panna °C 1009 
Rökgastemperatur, ut ur panna (in i RGK) °C 211 
Rökgastemperatur, ut ur rökgaskondensor °C 46 
Bränsleflöde, i våtvikt kg/s 0,5 
Bränsleanalys, fukthalt % 38 
Shuntventilsläge % 77 
Primärluftsflöde m3/h 1288 
Sekundärluftsflöde m3/h 3764 
Syrehalt i torra rökgaser % 3,6 
 
 
Vissa fasta värden och antaganden som beräkningsmodellen är kalibrerad mot. 
Nyttiga effekten är konstant 5 MW. 
Fjärrvärmereturen ligger på drygt 44 °C. 
 Framledningstemperaturen ligger på 98 °C. 
Temperaturen på utgående hetvatten är 151 °C. 
Pannvattenflödet är konstant och ligger på 84 kg/s. 
Trycket i pannkrets samt fjärrvärmekrets ligger konstant på 5 respektive 10 bar. 
Fjärrvärmeväxlaren har en verkningsgrad på 100 %.  
Värmeförluster från panna, kanaler osv. ligger konstant på 2 % av uttagen effekt. 
Luft består av 21 % syre och 79 % kväve.  
Luftöverskottet med beteckning n ligger konstant på 22 %. Beräknas via värmeforsk genom 
att använda sig av syrehalten i de torra rökgaserna som syns i tabell 1 ovan (Strömberg 2005). 
 
Dessa värden används för att kunna bygga modellen som avbildar det verkliga värmeverket. 
De fasta värdena förändras och testas senare i rapporten i form av en känslighetsanalys. 
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3.2 Beräkningar och modellbeskrivning 
Tabell 2. Förklarar förkortningar på olika energiflöden som förekommer i rapporten. 

Förkortning Beteckning Beskrivning 
𝑸𝒑𝒌 𝑄!"##$%&'( Värmeöverföring från pannkretsen i 

fjärrvärmeväxlaren 
𝑸𝑭𝒋𝒗,𝑽𝑽𝑿 𝑄!"ä!!"ä!"#$!#%&,!ä!"#ä!"#$% Värmeöverföring till fjärrvärmevattnet i 

fjärrvärmeväxlaren 
𝑸𝑭𝒋𝒗,𝒓𝒈𝒌 𝑄!"ä!!"ä!"#$!#%&,!ö!"#$!%&'(&$%) Värmeöverföring till fjärrvärmevattnet i 

rökgaskondensorn 
𝑸𝒓𝒈𝒌 𝑄!ö!"#$%& Värmeöverföring från rökgaser i rökgaskondensorn 

𝑸𝑩𝒓ä𝒏𝒔𝒍𝒆 𝑄!"ä!"#$ Tillförd effekt (Värmetillförsel från bränsle till 
pannkrets) 

𝑸𝒖𝒑𝒑𝒕𝒂𝒈𝒆𝒏 𝑄!""#$%&' Nyttig effekt (Rökgaskondensering + 
Fjärrvärmeväxlare) 

𝑸𝒗𝒇	   𝑄!ä!"#$ö!"#$%&! Värmeförluster ut från panna, rökgasledningar osv. 

𝑸𝒓𝒈,𝒔𝒔	   𝑄!ö!"#$%&,!"#$!%&'	   Värmeförluster i form av rökgaser ut genom 
skorstenen 

𝑸	   𝑄!"#$"%&/!""#$%&' Upptagen/avgiven effekt i värmeväxlarna, används 
vid beräkning med NTU-metoden 

𝑸𝒈𝒓𝒂𝒕𝒊𝒔	   𝑄!"#$%&'('"!%	   ”Gratisenergi” som utvinns i rökgaskondensorn, 
gäller när beräkning av totalverkningsgraden sker 
på sätt nummer två. 

 
Förkortningar som förekommer vid ekvationerna förklaras i tabell 3 som finns under bilagor. 
Där förklaras storheter, beteckningar, enheter samt dess värde. 
 
Modellberäkningarna börjas genom att ta fram vad för indata som behövs för att kunna bygga 
upp en riktig modell. Genom att göra blockscheman för respektive systemgräns är det lättare 
att se vad för indata som behövs. Dessa blockscheman görs dels utifrån tidigare erfarenhet och 
dels från Varberg Energis riktiga driftscheman som fungerar som ett facit så ingenting missas. 
Via de framtagna blockschemana sätts det upp energi- och massbalanser för varje delsystem. 
Blockschemana visar vilka parametrar (temperaturer, flöden, effekter, tryck m.m.) som 
behövs för balanserna. Beräkningsmodellen i Excel byggs upp med hjälp av energi- och 
massbalanserna som använder det framtagna indatat. 
 
Beräkning av Ekv. 1, 2, 3, 4 och 5 beskriver de olika energibalanserna och hur de sätts upp. 
För att få ihop en energibalans sätts två av dessa energiflöden lika med varandra beroende på 
system. För pannans systemgräns blir det 𝑄!"ä!"#$= 𝑄!", värmeväxlarens energibalans blir 
𝑄!"= 𝑄!"#,!!" och till sist blir rökgaskondensorns energibalans 𝑄!"#,!"#= 𝑄!"#. För att kunna 
använda Ekv. 5 beräknas först Ekv. 6. I Ekv. 6 görs det effektiva värmevärdet om från 
kWh/kg till MJ/kg vilket är mer tillämpningsbart för beräkningarna. 
 
𝑄!" = 𝑚!" ∗ 𝛥𝐻!" = 𝑚!"# ∗ 𝛥𝐻!"# = 𝑚!"# ∗ (𝐻!",!" − 𝐻!"#,!")  (1) 
𝑄!"#,!!" = 𝑚!"# ∗ 𝛥𝐻!"#,!!" = 𝑚!"# ∗ (𝐻!"#,!!",!" − 𝐻!"#,!!",!")  (2) 
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𝑄!"#,!"# = 𝑚!"# ∗ 𝛥𝐻!"#,!"# = 𝑚!"# ∗ (𝐻!"#,!!",!" − 𝐻!"!,!"#,!")  (3) 
𝑄!"# = 𝑚!" ∗ 𝛥𝐻!" = 𝑚!" ∗ (𝐻!",!" − 𝐻!",!")   (4) 
𝑄!"ä!"#$ =𝑊!"" ∗𝑚!"ä!"#$    (5) 
𝑊!"" = 5,34− 0,06 ∗ 𝑓 ∗ 3,6    (6) 

3.2.1 Vattenentalpi	  
Innan energibalanserna sätts samman måste en del olika värden beräknas. Genom 
mätningarna fås inte t.ex. entalpier, värmevärde och vissa flöden fram utan dessa parametrar 
beräknas istället. Entalpi för vatten fås genom att studera tabeller för att sedan använda sig av 
Ekv. 7 som kallas för interpolering. Interpoleringen sätts in i beräkningsmodellen och 
beräknas då för varje specifik indata. T1 och T2 står för den övre respektive undre 
temperaturen, Tx är den uppmätta och ligger mellan T1 och T2. Detsamma gäller H1 och H2, 
det är entalpierna över respektive under den entalpi som söks. 
 
𝐻𝑖𝑛𝑡.𝑝𝑜𝑙 = 𝐻1 −

𝑇1−𝑇𝑥 ∗(𝐻1−𝐻2)
𝑇1−𝑇2

    (7) 

3.2.2 Rökgasentalpi	  innan	  rökgaskondensorn	  
När det gäller entalpin för rökgaserna beräknas den annorlunda eftersom det sker förångning 
av den vattenånga som finns i bränslet. Hur mycket rökgaser som bildas teoretiskt för varje 
kilo bränsle som förs in beskrivs i Ekv. 8, vilket behövs för att kunna beräkna entalpin för 
rökgaserna. Den teoretiska luftmängden fås genom Ekv. 9 och beskriver hur mycket luft som 
behövs för fullständig förbränning. Den teoretiska luftmängden används sedan för att beräkna 
den verkliga rökgasmängden som syns i Ekv. 10. Det lilla n:et i Ekv. 10 står för luftfaktorn 
och bestämmer hur mycket extra luft som blåser in.  
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𝑙𝑡 = !,!"∗!!,!
!""

∗ !
!"
+ !

!
+ !

!"
− !

!"
    (9) 

𝑔𝑣 = 𝑔𝑡 + 𝑛 − 1 ∗ 𝑙𝑡     (10) 
 
Hur mycket av varje ämne som bildas varierar beroende på sammansättningen på bränslet. 
Sammansättningen beräknas på nytt för varje förändring som sker på bränslet, t.ex. om 
fukthalten förändras i bränslet förändras även de andra ämnenas halter. Innan rökgasernas 
entalpi är möjlig att beräkna behöver det för varje ämne räknas fram hur stor andel av 
rökgaserna som varje specifikt ämne utgör. Detta görs i stort sett på samma sätt för 
vattenånga, koldioxid, svaveldioxid, syre och kväve som syns i Ekv. 11, 12, 13, 14 och 15. lö 
står för luftöverskottet och fås genom att använda Ekv. 16. 
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𝑉!! = 𝑙ö ∗ 0,21     (14) 

𝑉!! =
!!,!
!""

∗ !
!"
+ 3,76 ∗ !

!"
+ !

!
+ !

!"
− !

!"
+ 𝑙ö ∗ 0,79  (15) 

𝑙ö = 𝑙! ∗ (𝑛 − 1)     (16) 
 
Entalpin kan sen bestämmas genom Ekv. 17 som syns nedan. De olika volymerna i 
ekvationen står för rökgasens innehåll och hur mycket som bildas per kilo bränsle. Genom att 
multiplicera varje entalpi med den mängd av ämnet som bildas för att sen dividera med total 
rökgasmängd fås rökgasernas entalpi. 
 
𝐻!" =

!!"!∗!!"!!!!!!∗!!!!!!!"!∗!!"!!!!!∗!!!!!!!∗!!!
!"

  (17) 

3.2.3 Rökgasentalpi	  efter	  rökgaskondensorn	  
Inuti rökgaskondensorn kondenserar en del vattenånga. För att kunna beräkna hur mycket 
vattenånga som kondenserar behandlas rökgaserna som luft eftersom kväveandelen i 
rökgaserna är såpass hög att rökgaserna beter sig ungefär som luft. Nu kan den kondenserade 
mängden tas fram och ger då en ny mängd vattenånga, den nya vattenånghalten beräknas 
genom Ekv. 18 och 19.  T står för temperaturen på rökgaserna efter rökgaskondenseringen, 
Pmättnad står för mättnadstrycket för den specifika temperaturen. 𝜑 i Ekv. 19 står för den 
relativa fuktigheten som är 100 % i detta fall eftersom det är mättnadsfukthalten som söks för 
en specifik temperatur på rökgaserna. 
 

𝑃!ä!!"#$ = 1000𝑒(!",!"!
!"#$
!!!"!)    (18) 

𝑋 = 622 ∗ !∗!!ä!!"#$
!"!#!!∗!!ä!!"#$

     (19) 

 
Efter att fukthalten är beräknad förändras den mängd rökgaser som åker ut genom skorstenen. 
Den kondenserade vattenångan försvinner från rökgaserna, vilket gör att den totala mängd 
rökgaser som åker ut genom skorstenen blir lite lägre än vad som bildas vid förbränningen. 
Den nya entalpin beräknas via Ekv. 17 där mängden vattenånga samt total rökgasmängd har 
sänkts och de nya värdena används. Total rökgasmängd ur genom rökgaskondensorn fås fram 
genom beräkning med Ekv. 8, 9 och 10 igen, där det nya framräknade vatteninnehållet 
används. 

3.2.4 Flödesberäkning	  
Massbalanser behöver göras för att få fram vissa vattenflöden som inte kan mätas manuellt 
utan behöver räknas istället. Flödena som saknas är pannkretsflödet och delpannkretsflödet 
som fås genom att beräkna Ekv. 20 samt 21. 
 

𝑚!" =
!!"#∗ !!"#,!!",!"!!!"#,!!",!"

(!!",!"!!!",!")
    (20)  

𝑚𝑝𝑘 ∗ 𝑠ℎ𝑣𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑇𝑝𝑘,𝑖𝑛 +𝑚𝑑𝑝𝑘 ∗ 𝑇𝑑𝑝𝑘,𝑢𝑡 = 𝑚𝑝𝑘 ∗ 𝑇𝑝𝑘,𝑏𝑙𝑎   (21) 
I Ekv. 21 ovan saknas delpannkretsflödet, 𝑚!"# , som är ett varierande flöde. Flödet varierar 
beroende på hur mycket effekt som plockas ut i fjärrvärmeväxlaren och den effekt som 
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plockas ut i värmeväxlaren styr i sin tur en shuntventil. Ökar uttaget i värmeväxlaren så stängs 
shuntventilen mer och ökar då delpannkretsflödet som färdas igenom värmeväxlaren.  
 
Det sista som behövs innan energibalanserna kan sättas samman är bränslets våta massflöde. 
När beräkningar sker angående bränslets massflöde så används inte torrvikt, utan bränslet 
beräknas i våtvikt. Det beror på att det effektiva värmevärdet används, vilket är samma sak 
som det undre värmevärdet. Bränslets massflöde beräknas genom 𝑄!"!#$ som består av 
uttagen effekt, värmeförluster samt rökgasförluster. Uttagen effekt är den effekt som ska 
levereras ut på fjärrvärmenätet och sätts till 5 MW. Beräkning av massflödet görs genom att 
använda Ekv. 22, 23 samt 24 nedan. I Ekv. 23 används de antagna värmeförlusterna på 2 % av 
den uttagna effekten. 
 

𝑚!"ä!"#$ =
!!"!#$
!!""

= !!""#$%&!!!"!!!",!!
!!""

    (22) 

𝑄!" = 𝑄!""#$%& ∗ 2%     (23) 
𝑄!",!! = 𝑚!" ∗ (𝐻!",!" − 𝐻!",!!)    (24) 

3.3 Optimering	  av	  beräkningsmodell	  
Efter att beräknat de ekvationer ovan sätts energibalanserna samman, vilket gör att själva 
beräkningsmodellen är klar och börjar då optimeras för att ge ett bredare resultat. Indatat är 
mätt under en stabil och säker körning, T.ex. så ligger mätningarnas fukthalt mellan 30-40 %, 
vilket är relativt litet spann. Modellen ska beskriva vad som händer vid större variationer av 
de ingående parametrarna, den ska ge svar på vad som händer med ett bränsle som innehåller 
uppemot 60 % fukt. 
 
När fukthalten i bränslet förändras, förändras bränslesammansättningen. En bränsleanalys 
visar hur bränslets sammansättning ser ut vid fukthalterna 35 % samt 0 %. 
Bränslets sammansättning antas variera linjärt och genom bränsleanalysen kan ett samband 
tas fram som beskriver hur de olika halterna varierar. De halter som varierar nämnvärt utöver 
fukten är kol-, syre- och vätehalt. När det gäller de resterande halter (svavel, kväve, klor) sker 
en såpass liten förändring att de anses vara konstanta. 

3.3.1 Pannberäkning	  
Rökgasernas entalpi varierar som tidigare nämnt beroende på bränslets sammansättning. 
Genom att tillämpa den så kallade NTU-metoden beräknas rökgasernas entalpi ut ur pannan, 
även vad det inkommande hetvattnet har för temperatur (entalpi). För att NTU ska vara 
tillämpningsbart ses pannan som en värmeväxlare där det sker mestadels konvektion och 
strålning.  Vid beräkning av NTU i Ekv. 25 behövs det både ett UA samt ett Cmin värde. Cmin 
beräknas genom Ekv. 26 och är det lägre talet av de två olika medierna som strömmar igenom 
värmeväxlaren. För UA-värdet används Ekv. 27 och i detta fall bakas strålningen in i UA-
värdet tillsammans med konvektion och ledning som då får en gemensam 
värmeövergångskoefficient. Ett UA-värde är ett konstant värde som inte förändras trots 
variationer i indatat och beräknas utifrån faktisk indata som är tagen från de manuella 
mätningarna. 
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𝑁𝑇𝑈 = !"

!!"#
      (25) 

𝐶!"# = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝     (26) 
𝑄 = 𝑈𝐴 ∗ 𝛥𝑇!"     (27) 
 
UA-värdet kan först beräknas när en logaritmisk medeltemperatur har tagits fram vilket fås 
genom beräkning av Ekv. 28 nedan. I Ekv. 28 står ΔT1 för differensen mellan de ingående 
mediernas temperaturer och ΔT2 för de utgående temperaturerna.  
 
𝛥𝑇𝑙𝑚 =

𝛥𝑇1−𝛥𝑇2
ln 𝛥𝑇1

𝛥𝑇2

     (28) 

 
När den logaritmiska temperaturen beräknats via det fasta indatat beräknas NTU fram. Både 
NTU och logaritmiska medeltemperaturen är beräknat via fast indata och beräknar på så vis 
UA-värdet. När UA-värdet väl är beräknat varierar sedan både logaritmiska 
medeltemperaturen och NTU med varierat indata. Ett effektivitetsvärde behövs och är en 
funktion som beskrivs av förhållandet mellan den verkliga värmetransporten dividerat med 
den maximalt möjliga. Effektivitetsvärdet är ett dimensionslöst tal och för att det ska kunna 
beräknas antas pannan alltid leverera vatten med 151 °C. Ekv. 29 nedan beskriver hur 
effektivitetsvärdet beräknas med hjälp av NTU. Ekvationen gäller för 
manteltubsvärmeväxlare där medierna inte mixas utan enbart kommer i kontakt med en 
mellanvägg. I ekvationen finns ett litet c, som beskrivs av förhållandet mellan Cmin och Cmax. 
 

ԑ!!!"" = 2 ∗ 1+ 𝑐 + 1+ 𝑐! ∗ !!!
!!"#∗ !!!!

!!!!!"#∗ !!!!

!!

   (29) 

 
När effektivitetsvärdet är beräknat kan det inkommande vattnets entalpi (Hk1) i Ekv. 30 
beräknas, det leder också till att entalpin på rökgaserna ut ur pannan beräknas. Rökgasernas 
entalpi beräknas genom Ekv. 30, då bryts HV2 ut istället. 𝑚!"# fås genom att kolla tillbaka på 
Ekv. 26 och välja det massflöde som används för att få Cmin. 𝑚!"#, 𝑚!"## och 𝑚!"#$ varierar 
beroende på vilket delsystem (panna, fjärrvärmeväxlare och rökgaskondensor) i systemet som 
undersöks.  
 

ԑ = !!"#$∗(!!!!!!!)
!!"#∗(!!!!!!!)

= !!"##∗(!!!!!!!)
!!"#∗(!!!!!!!)

= !
!!"#

   (30) 

3.3.2 Fjärrvärmeväxlar-‐	  och	  rökgaskondesorberäkning	  
Detta tillvägagångsätt gäller inte bara för själva pannan, utan gäller också för både 
fjärrvärmeväxlaren och rökgaskondenseringen. Samma ekvationer används från och med Ekv. 
25 till Ekv. 28 samt Ekv. 30, det som varierar är indatat. I Ekv. 30 är det inte rökgaser och 
hetvatten längre utan istället används de medier som går in i antingen rökgaskondenseringen 
eller fjärrvärmeväxlaren. En annan ekvation används för att få fram effektivitetsvärdet, 
fjärrvärmeväxlaren är en motströmsvärmeväxlare och då gäller istället Ekv. 31. 
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ԑ!"#$#%ö! = !!!!!"#∗(!!!)

!!!∗!!!"#∗(!!!)
    (31) 

 
För rökgaskondenseringen gäller inte heller Ekv. 29, utan där används också Ekv. 31. Inuti 
rökgaskondensorn sitter plattor, som medierna strömmar om på var sin sida, vilket ger 
utformning som en motströmsvärmeväxlare. 

3.3.3 Verkningsgradsberäkning	  
När modellen är optimerad går det att beräkna totalverkningsgraden som söks på två olika 
sätt. Verkningsgraden beräknas genom att dividera den nyttiga energin med den tillförda. Den 
nyttiga energin är den som tas upp av fjärrvärmenätet och den tillförda energin är då 
bränsleenergin. För att beräkna totalverkningsgraden på första sättet används Ekv. 32 nedan. 
 

𝜂!"!#$ =
!!"#,!!"!!!"#,!"#

!!"ä!"#$
     (32) 

 
Varberg Energis verkningsgrad räknas av deras leverantörer och beräknas lite annorlunda. 
Beräkningen sker istället genom att sätta pannan och rökgaskondensorn som två separata 
system där rökgaskondensorn ger ren ”gratisenergi”. Pannan levererar då sin energi utan att ta 
hänsyn till vad för energi som finns i rökgaserna. Hur mycket energi som fukten i bränslet 
innehåller är svår att bedöma, istället beräknas rökgaskondenseringens verkningsgrad genom 
en framtagen kurva som syns i figur 8. Kurvan beskriver hur många procent av pannans effekt 
som kan utvinnas i rökgaskondensorn vid en specifik fukthalt och bestämd fjärrvärmeretur. 
Genom ett diagram från Opcons produktbeskrivning tas denna kurva fram som visar hur 
mycket effekt rökgaskondensorn levererar (Opcon AB 2014) 

 
Figur 8. Beskriver den procenthalt som fås ur ut rökgaskondensorn vid bestämd returtemperatur 
som ligger på 45 °C. Procenthalten multipliceras med panneffekten och får då fram hur stor effekt 
som rökgaskondensorn avger. 
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Pannans och rökgaskondenseringens verkningsgrad beräknas via Ekv. 34 och 35 nedan. 
Totalverkningsgraden fås genom att addera dessa två verkningsgrader. 
 
𝑄!"#$%& =   𝑄!" ∗ 𝑅𝐺𝐾%     (33) 

𝜂!"##" =
!!"

!!"ä!"#$
     (34) 

𝜂!"# =
!!"#$%&
!!"ä!"#$

     (35) 

3.4 Känslighetsanalys 
Efter att pannan, fjärrvärmeväxlaren och rökgaskondenseringen optimerats gäller det att ta 
hänsyn till vad för slags  antaganden som gjorts och huruvida dessa är rimliga eller inte. Dessa 
antagningar testas genom en så kallad känslighetsanalys som analyserar förändringarna. 

3.4.1 Effektförändringar	  
Under uppbyggnad av beräkningsmodellen sattes ett konstant effektuttag på 5 MW per panna, 
detta används dessutom när modellen optimeras. Effektuttaget är större på vintern och därför 
måste modellen klara av att öka uttaget. Modellen testas med ett varierat effektuttag för att se 
om någon förändring sker. Maximal effekt som vardera panna kan leverera är 10 MW och 
minimal sätts till 4 MW. 

3.4.2 Fjärrvärmeretur	  
Fjärrvärmereturens temperatur som antagits till 44,2 °C är ett medelvärde på vad 
temperaturen hade under mätperioden och den testas genom att både höjas och sänkas. 
Temperaturerna som testas uppgår emot 50 °C och ner mot 40 °C, vilket ger en förändring på 
plus/minus 5 °C.  

3.4.3 Framledningstemperatur	  
Framledningstemperaturen testas genom att höja den antagna temperaturen som antagits till 
98 °C, vilket är ett medelvärde under mätperioden. Temperaturen höjs här till 115 °C, lägre än 
98 °C testas inte då framledningstemperaturen bör hållas såpass hög för att kunna leverera 
tillräcklig temperatur till alla brukare. 

3.4.4 Temperatur	  på	  utgående	  hetvatten	  
Temperaturen på hetvattnet ut från pannan antogs till 151 °C och testas även det genom att 
höja respektive sänka temperaturen ungefär 10°C. Den utgående temperaturen ligger då 
mellan 160-140°C. När den höjs till 160 °C ökar även trycket i hetvattenkretsen till 6 bar. 

3.4.5 Förändrade	  värmeförluster	  
Under en stor del av den tid som mätningar gjorts skedde en omisolering av rökgaskanalerna.  
Därför testas lite olika antagningar och hur värmeförlusterna påverkar totalverkningsgraden. 
Genom att öka värmeförlusterna tas ett diagram fram som visar hur verkningsgraden ser ut 
om värmeförlusterna varierar. Förlusterna testas från det antagna 2 % uppemot 10 %. 
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3.4.6 Varierat	  luftöverskott	  
Luftfaktorn sätts till konstant 1,22. Luftfaktorn beräknas via värmeforsks beräkningsmall, där 
syrehalten i rökgaserna stoppas in i mallen som då räknar fram hur stor luftfaktorn blir. 
Luftfaktorn varierar i verkligheten och testas genom att både höjas och sänkas i modellen. 
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4 Resultat	  	  	  
Genom att utveckla beräkningsmodellen som beskriver hur förloppet ser ut runt 40 % fukthalt 
till att beskriva 25-60 % fukt kan modellen användas för varje specifik fukthalt. Ju högre 
fukthalt i bränslet, desto lägre värmevärde är det och mer bränsle behövs för att leverera 
samma effekt. Bränsleflödets ökning syns nedan i figur 9. 
 

 
Figur 9. Visar hur mycket det fuktiga bränsleflödet ökar beroende på fukthalten i instoppat bränsle. 

Ökar bränsleflödet så ökas rökgasförlusterna också, det leder till att den tillförda effekten 
behöver höjas. Nedan i figur 10 syns det hur stor ökningen av tillförd effekt blir beroende på 
instoppad fukthalt, vid konstant nyttig effekt på 5 MW. Årsbehovet för anläggningen blir 45,5 
GWh, förutsatt att anläggningen körs 6 månader om året och har ett konstant effektuttag på 
knappt halveffekt, mer exakt 7 MW. 
 

 
Figur 10. Beskriver den ökning i tillförd effekt som behövs när fukthalten i bränslet ökar. 
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Hur mycket energi som kan utvinnas ur rökgaserna beror på rökgasflödet, entalpin på 
rökgaserna samt returtemperaturen på fjärrvärmevattnet. Rökgasernas entalpi varierar lite 
trots ökad fukthalt i bränslet vilket syns i figur 11.  
 

 
Figur 11. Visar hur rökgasernas entalpi förändras beroende på fukthalt på bränslet. 

Rökgasernas entalpi och rökgasflödet är de två parametrar som styr hur mycket energi som 
kan utvinnas i rökgaskondenseringen. Bränsle med högre fukthalt ger högre bränsleflöde som 
tidigare nämnt, när bränsleflödet ökar kan mer energi utvinnas ur rökgaskondensorn. Stora 
delar av den energi som krävs vid förångningen fås tillbaka i rökgaskondenseringen, som 
annars hade försvunnit ut genom skorstenen. Hur mycket effekt som överförs i 
rökgaskondenseringen samt pannan fås genom figur 12. Det totala effektuttaget är konstant 5 
MW, figuren visar att pannans leverans minskar med ökat fuktinnehåll i bränslet.  
 

 
Figur 12. Beskriver den effekt som överförs beroende på vilken fukthalt. 
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4.1 Verkningsgrader	  
Rökgasförlusterna ökar med ökad fukthalt, detta gör att totalverkningsgraden sjunker med 
några procent när fukthalten förändras från 25 % till 60 %. Totalverkningsgraden påverkas 
med mindre marginal, det är endast rökgasförlusternas ökning som sänker anläggningens 
totalverkningsgrad och den sjunker från 97 till 92 %. Pannans verkningsgrad sjunker från 82 
till 61 % och rökgaskondenseringens ökar från 15 till 31 %. Figur 13 visar verkningsgraderna 
för varje specifik fukthalt. 
 

 
Figur 13. Visar total-, pann- och rökgaskondenseringsverkningsgrader och deras förändring 
med fukthalten.  

Som diagrammet ovan i figur 13 visar, blir totalverkningsgraden som bäst vid 25 % fukthalt.  
Vid denna fukthalt är rökgasflödet som lägst och anläggningen har minimala förluster. Pannan 
har också sin bästa verkningsgrad vid 25 %, däremot har rökgaskondensorn sin bästa 
verkningsgrad vid 60 % fukthalt. I diagrammet syns det en liten dipp i totalverkningsgraden 
som sker vid 48 % fukt. För fukthalter under 48 % sker knappt någon förändring i 
totalverkningsgrad, medan pannverkningsgraden sjunker desto mer. Skulle ett bränsle med 48 
% användas istället för 25 % skulle det öka årsbehovet med 241 MWh bränsle, samtidigt 
alstras det knappt 14 ton mindre koldioxid. Koldioxidalstringen minskar med ökad fukthalt 
och en fukthalt på 25 % alstrar 0,72 kgCO2/kgbränsle. Fukthalten 48 % alstrar mindre, där alstras 
istället 0,51 kgCO2/kgbränsle. Ett bränsle med 48 % fukthalt är dessutom billigare tack vare det 
lägre värmevärdet. 
 
Totalverkningsgraden beräknas som tidigare nämnt på två olika sätt. Varberg Energi beräknar 
verkningsgraderna genom att ha två separata system. Genom att beräkningarna utförs via detta 
sätt finns det möjlighet att jämföra mot Varberg Energis beräknade verkningsgrad. Högsta 
verkningsgrad för anläggningen fås vid en fukthalt på 48 % och ger då en totalverkningsgrad 
på 105 % enligt figur 14. 
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Figur 14. Redovisar hur totalverkningsgraden varierar med instoppat bränsle, beräknat genom två 
helt olika system. Där bortses den energi som finns bunden i fukten i bränslet. Oberoende av 
fukthalt, är den nyttiga effekten konstant 5 MW. 

Om anläggningen skulle köras med en fukthalt på 48 % istället för dagens 40 % besvaras 
målet om det går att spara flis eller inte. Ökas fukthalten till optimala 48 % görs inga direkta 
besparingar görs angående bränslet. Istället behöver värmeverket använda mer bränsle, 
närmare exakt 110 MWh bränsle. Denna ökning beräknas utifrån att anläggningen körs på 
knappt halveffekt (7 MW) i 6 månader. Flis med 48 % fukthalt har ett värmevärde på 2,5 
kWh/kgbränsle, det ger att 110 MWh bränsle motsvarar 46 ton flis. Koldioxidalstringen 
påverkas dessutom positivt eftersom flis med fukthalt 40 % alstrar mer koldioxid. Fukthalt på 
40 % alstrar 0,57 kgCO2/kgbränsle. Det gör att alstringen minskar med 4 ton koldioxid per år. 

4.2 Känslighetsanalys	  

4.2.1 Effektförändringar	  
När effektuttaget ökar förändras verkningsgraderna. Tas 10 MW ut istället för 5 så höjs 
pannverkningsgraden något och sänker då rökgaskondenseringens verkningsgrad. Figur 15 
visar hur verkningsgraderna ser ut vid 40 % fukthalt, dock spelar fukthalten mindre roll då 
samma princip gäller för alla fukthalter. Ju högre effektuttag ur anläggningen, desto högre 
verkningsgrad för pannan. 
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Figur 15. Redovisar hur verkningsgraderna är beroende av effektuttaget vid 
 en fukthalt på 40 %. 

4.2.2 Fjärrvärmeretur	  
När fjärrvärmereturen sjunker/höjs förändras verkningsgraderna avsevärt. Om 
returtemperaturen höjs med 5 °C ökar pannans verkningsgrad och sänker 
rökgaskondenseringens. Skulle returtemperaturen istället kunna sänkas med 5 °C skulle 
rökgaskondenseringen utnyttjas mer och på så vis få ut mer ”gratisenergi” eftersom 
rökgaskondenseringens verkningsgrad ökar. Fjärrvärmenätet ska fortfarande bli 98 °C varmt, 
då ökas effektbehovet med 400 kW eftersom temperaturdifferensen ökar. Figuren 16 nedan 
får ett effektbehov på 5,4 MW istället för de vanliga 5 MW. Verkningsgraderna varierar mer 
ju fuktigare bränsle som används. 

 
Figur 16. Beskriver hur returtemperaturen påverkar pannverkningsgraden. Figuren visar som 
sagt pannans verkningsgrad och för att beräkna rökgaskondenseringens gäller det att ta 100 % 
minus pannans verkningsgrad som fås ur diagrammet. 
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4.2.3 Framledningstemperatur	   	  
När temperaturen höjs till 115° förändras inte den nyttiga effekten. Fjärrvärmeflödet minskar 
istället och rökgaskondenseringen höjer då . fjärrvärmenätets temperatur mellan 
rökgaskondensor och värmeväxlare ytterligare. Fjärrvärmetemperaturen höjs upp till ungefär 
62 °C efter rökgaskondenseringen vilket är knappt 6 °C högre än den normala temperaturen. 
Pannan höjer sedan de resterande 50 graderna upp till 115°C, detta är en lika stor ökning i 
procent som rökgaskondenseringen höjer med. 

4.2.4 Varierad	  temperatur	  på	  utgående	  hetvatten	  
Höjs utgående hetvatten med 10 °C sker det inga stora förändringar utan rökgaskondensorn 
ger av i stort sett lika mycket energi. Skillnaden som händer är att efter rökgaskondensorn har 
fjärrvärmenätets temperatur höjts med knappt 1 °C. Den ökade hetvattentemperaturen kräver 
mer bränsle och skapar då mer rökgaser vilket utvinns i rökgaskondensorn. Fjärrvärmenätet 
får en något högre temperatur, som leder till att pannans delkretsflöde sänks i och med den 
högre temperaturdifferensen. Fjärrvärmevattnet ska inte höjas till mer än 98 °C och 
verkningsgraderna blir då annorlunda, detta syns i figur 17 nedan. 
 
Det sker heller inga stora förändringar om temperaturen sänks med 10 °C. 
Hetvattentemperaturen är då inte lika hög och använder mindre bränsle. Det minskade 
bränsleflödet ger mindre rökgaser och fjärrvärmevattnet sänks istället med drygt 1 °C. 
Verkningsgraderna blir lite annorlunda just för att fjärrvärmevattnet inte kommer upp i riktigt 
samma temperatur och istället står pannan för de resterande grader som rökgaskondenseringen 
vanligtvis klarar av. Som figur 17 visar är det bra att ha hög temperatur på det utgående 
hetvattnet för då står pannan för lite lägre del av den nyttiga effekten. 

 
Figur 17. Visar hur verkningsgraderna förändras vid normal, höjd respektive sänkt 
hetvattentemperatur ur ut pannan med hänsyn till fukthalten. Figuren visar pannans verkningsgrad, 
för att få rökgaskondenseringens verkningsgrad gäller det att ta 100 % minus pannans.  Den röda 
linjen, 151 °C är originalet som modellen utgår ifrån. 
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4.2.5 Förändring	  av	  värmeförluster	  
Om värmeförlusterna är större än 2 % av den nyttiga effekten behöver den tillförda effekten 
ökas, vilket sänker totalverkningsgraden för anläggningen. Verkningsgraden sjunker i stort 
sett linjärt med värmeförlusterna. Verkningsgraden sjunker med drygt en procentenhet för 
varje procent som värmeförlusterna ökas med vilket syns i figur 18. Figuren visar enbart hur 
det ser ut för 40 % fukthalt, men är applicerbar för varje specifik fukthalt. 

 
Figur 18. Figuren beskriver hur totalverkningsgraden sjunker med ökade värmeförluster, figuren 
visar bränsle med 40 % fukthalt. 

4.2.6 Varierat	  luftöverskott	  
Ett varierat luftöverskott gav ingen speciell förändring. Rökgaserna fick en liten skillnad i 
entalpi, men såpass liten att de temperaturer som berörs inte förändras. När luftöverskottet 
ökas, sänks rökgasernas entalpi och när luftöverskottet minskas så ökar entalpierna. 
Entalpiernas förändring blev knappt ±0,5 %. Det är inte bara entalpierna som förändras utan 
även rökgasflödet förändras. Ett högre luftöverskott ger högre rökgasflöde och tvärtom, så om 
rökgasflödet ökar minskar entalpin. Det gör att effekten inte förändras något märkvärt, vilket 
ses i figur 19.  

 
Figur 19. Figuren visar hur luftöverskottet påverkar effektvariationer ur pannan. Röd är modellens original 
linje och har då ett luftflöde på 122 %, alltså 22 % luftöverskott. 
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5 Diskussion	  
När beräkningsmodellen är klar beskriver den hur och vad som händer för varje specifik 
fukthalt inom intervallet 25-60 %. Detta intervall har valts på grund av två anledningar. Om 
fukthalten skulle sjunka lägre än 25 % skulle förbränningstemperaturen och i sin tur 
eldstadens temperatur bli såpass hög att pannan skulle behöva specialbyggas. Eldstaden som 
nämnts i början på rapporten har ett börvärde på ungefär 1000°C. Skulle 
förbränningstemperaturen överstiga 1500 °C finns risken att termisk NOx kan bildas. Skulle 
fukthalten istället överstiga 60 % skulle det vara så mycket vatten som behöver förångas att 
förbränningstemperaturen sjunker för mycket. Det finns då risk att rökgasfläkten inte orkar ha 
tillräckligt högt flöde och pannan/rökgaskanaler sätts igen. När bränslet består av mer än 60 % 
fukt börjar det dessutom likna en ”gegga” som varken är lätt att hantera eller lämplig som 
bränsle.  
 
Som precis nämnt styr förbränningstemperaturen eldstadens temperatur. Eldstaden bestämmer 
i sin tur sedan vilken temperatur rökgaserna kommer få och hur mycket energi som kan 
överföras till hetvattnet. Rökgasernas temperatur är av stor betydelse när det gäller 
rökgasernas entalpi, speciellt in och ut ur rökgaskondenseringen då det finns energi att hämta i 
temperatursänkningen. Entalpin på rökgaserna är som högst runt en fukthalt på drygt 40 %, 
när fukthalten ökar mer sjunker framförallt temperaturen på rökgaserna. Det beror till störst 
del på att det finns så mycket vattenånga som måste förångas innan själva temperaturen på 
rökgaserna kan höjas. När fukthalten ökar i bränslet förändras samtidigt bränslets 
sammansättning. När bränslesammansättningen förändras varierar även entalpin på 
rökgaserna eftersom rökgaserna får annorlunda halter av diverse gaser. Varför rökgasernas 
entalpiförändring inte är större än vad den är beror på att bränsle med lägre fukthalt har högre 
halt av kol och väte som bildar energirika gaser (CO2 och H2O). Vid högre fukthalter sjunker 
kol- och vätehalterna och ersätts med vatten som bildar mer vattenånga och mindre koldioxid. 
Fukthalten styr på så vis hur sammansättningen ser ut i bränslet vilket ses nedan i figur 20.  

 
Figur 20. Redovisar hur kol- och vätehalt varierar med fukthalten för det ingående bränslet. 
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Anledningen till att NTU används beror på att en vanlig energibalans inte har de olika 
parametrar som behövs. Det som behövs för en vanlig energibalans är bland annat minst tre 
temperaturer innan och efter pannan, värmeväxlaren eller rökgaskondenseringen. NTU 
behöver bara en temperatur på vardera medie vilket gör det mer lämpligt att använda. Genom 
att använda NTU kan ett säkrare resultat säkerställas. Istället för att behöva anta ytterligare en 
temperatur ut ur de olika systemen kan den beräknas fram istället. När det gäller själva 
pannan kan dock NTU göra att det fås ett felaktigt resultat. Om pannan ses som en 
värmeväxlare måste nämligen själva värmevärdet i bränslet göras om till dess specifika 
förbränningstemperatur, som i sin tur kan användas i NTU beräkningarna. Det kan medföra 
att det utvinns för lite eller för mycket energi ur pannan som leder till att verkningsgraderna 
inte stämmer. Beräkningsmodellen är dock kalibrerad mot det uppmätta indatat, vilket gör att 
beräkningarna inte har för allt stora felmarginaler. 
 
Teorin om att lägre returtemperatur på fjärrvärmen gör att mer energi kan utvinnas i 
rökgaskondensorn stämmer överens med studiens resultat. Det leder till att i ett önskvärt 
scenario skulle returtemperaturen kunna sänkas ytterligare. Under mätperioden låg 
temperaturen ungefär på 44 °C vilket redan är en låg returtemperatur. Finns det dock 
möjlighet att sänka den ytterligare skulle det gynna totalverkningsgraden för värmeverket. 
 
Om fukthalten skulle öka innebär det också att flisen behöver blandas lite olika för att få 48 % 
eller rent av torkas mindre. Torkning är en dyr process just för att det kräver mycket energi, 
detta gör att besparingar kan göras även här. Hur stor denna besparing kan bli är osäker då 
arbetet inte gått in på själva torkningsprocessen, utan det görs enbart ett konstaterande att 
energi kan sparas. 

5.1 Verkningsgrader	  
Ju fuktigare bränsle som används, desto mer bränsle behövs för att kunna kompensera för den 
förlust som försvinner genom det sänkta värmevärdet. När bränsleflödet ökar, ökas 
rökgasflödet vilket leder till att mer energi går att hämta ut i rökgaskondensorn. När mer 
energi hämtas ur rökgaskondenseringen höjs fjärrvärmevattnets temperatur ytterligare och 
höjer samtidigt rökgaskondenseringens verkningsgrad. När rökgaskondensorns verkningsgrad 
höjs, sjunker samtidigt pannverkningsgraden. Det beror på att pannan lägger mer energi på att 
förånga vattnet i bränslet och kan inte överföra lika mycket energi till hetvattnet. Den energi 
som krävs vid förångningen av vattnet kan istället hämtas ur rökgaskondenseringen. Det gör i 
sin tur att fjärrvärmevattnets temperatur höjs ytterligare en del innan det går in i pannan.  
 
Samtidigt som mer energi fås ut ur rökgaskondensorn tack vare det högre rökgasflödet, 
försvinner mer energi i form av rökgasförluster ut genom skorstenen. När rökgasförlusterna 
ökar måste också den tillförda effekten öka för att fortfarande kunna leverera samma nyttiga 
energi. När verkningsgraderna beräknas med hjälp av det övre värmevärdet ökar den tillförda 
energin desto mer bränsle som stoppas in vilket gör att totalverkningsgraden sjunker. 
Totalverkningsgraden sjunker inte mycket tills fukthalten kommer upp på 48 %, då sjunker 
den snabbt. Det beror på att vid 48 % fukthalt har bränsleflödet ökats såpass mycket att 
bildningen av rökgaser blir större och på så vis höjer rökgasförlusterna ut genom skorstenen. 
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Att bestämma optimal fukthalt är dock svårt då det beror ur vilket perspektiv som undersöks.  
Miljöns perspektiv har både för och nackdelar. Om fukthalten är 25 % används mindre 
resurser, dock alstras mer koldioxid. Bränslet behöver dessutom torkas mer vid 25 %, men 
görs det naturligt utan någon manuell torkning gynnar detta miljön. Detta gäller bara om 
biobränslen kan anses som koldioxidneutrala och inte räkna med den koldioxid som alstras. 
Är det istället ekonomin som bestämmer vilken fukthalt som är optimal blir det troligtvis en 
fukthalt på 48 %. Det beror på att ett fuktigare bränsle kostar mindre att köpa vilket gör att 
fuktigt bränsle används om möjligheten finns. Totalverkningsgraden förändras inte mycket 
mellan fukthalterna 25 % till 48 %. Trots liten förändring blir det ett ökat årsbehov med 241 
MWh bränsle. Denna lilla minskning i totalverkningsgraden gör stor skillnad när det gäller 
över en längre tid och denna anläggning förväntas dessutom vara i drift i många år till. Trots 
att mer bränsle behövs blir det troligtvis billigare i längden eftersom ett fuktigt bränsle kostar 
mindre per kilo köpt bränsle. 
 
Beräknas totalverkningsgraden på det andra sättet via de två separata systemen går det 
teoretiskt att få en verkningsgrad som ligger över 100 %. Det betyder alltså att den nyttiga 
effekten är större än den tillförda. Den högsta verkningsgraden för anläggningen blir 105 %, 
vilket är ett resultat som är vetenskapligt omöjligt. Den nyttiga energin kan i bästa möjliga fall 
vara lika med den tillförda, men aldrig överstiga. Om verkningsgraden beräknas som den görs 
av leverantörerna finns det en ”möjlighet” att få en verkningsgrad över 100 %. Om 
verkningsgraden ska beräknas vetenskapligt ska den beräknas genom det första sättet. Dock 
går det inte riktigt att urskilja vart den optimala fukthalten ligger i ett sådant diagram. För att 
studien ska kunna användas av Varberg Energi används ändå detta sätt att beräkna 
verkningsgraderna. 
 
Skulle Varberg Energi köpa bränsle med en fukthalt uppemot 48 % istället för de nuvarande 
40 % skulle de göra en stor ökning av sitt bränslebehov. Det betyder att målet inte riktigt 
uppfylls, de sparar med andra ord inget bränsle utan höjer bränslebehovet istället. Enligt figur 
14 har Varberg Energi idag en verkningsgrad på 103 %, alltså kan verkningsgraden ökas med 
enbart 2 %. Trots detta skulle de öka årsbehovet med totalt 110 MWh bränsle. 
Verkningsgraderna skiljer sig inte jättemycket emot varandra, men ändå ger det en såpass stor 
förändring i bränslebehov. För att få ett bättre perspektiv på hur mycket 110 MWh är, så delas 
det med värmevärdet och får då fram att det motsvarar 46 ton flis. Det är en stor mängd flis 
som kan sparas genom att köra med 40 % fukthalt på bränslet, dock är koldioxidalstringen 
högre. Ett bränsle med högre fukthalt innehåller lägre halt kol, vilket gör att mindre koldioxid 
alstras per kg bränsle. Skulle fukthalten ökas till 48 % skulle med andra ord en minskning av 
koldioxidalstringen ske. Trots ökat bränslebehov minskar koldioxidalstringen med knappt 4 
ton koldioxid per år. En övervägning får alltså göras om det är bra att använda mindre flis 
eller om det är bättre att elda lite mer flis och sänka utsläppen av koldioxid. Troligtvis torkas 
inte flisen om den är 40 %, men om den gör det behöver den inte torkas lika mycket om 48 % 
används, vilket kan spara energi eftersom det kostar mycket energi att torka flis. 
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5.2 Känslighetsanalys 

5.2.1 Effektförändringar	  
Biopannorna har en maxeffekt som de kan leverera vilket ligger på 10 MW vardera. Detta gör 
att förändringar angående pannans- och rökgaskondensorns verkningsgrad inte har så stor 
betydelse, då det rör sig om någon procent från max till minimal effekt. Om pannorna var 
större och skulle ha en högre maxeffekt skulle detta vara av intresse eftersom det skulle kunna 
vara av betydelse.  

5.2.2 Fjärrvärmeretur	  
Fjärrvärmereturens temperatur har stor inverkan på både pannans- och rökgaskondensorns 
verkningsgrad. En variation på 5 °C för fjärrvärmereturen är inte otänkbart med tanke på hur 
förhållandena varierar. Det beror på om det är sommarförhållande eller vinterförhållande. 
Utetemperaturen kan variera snabbt vilket också förändrar effektbehovet. Om det ser ut att bli 
riktigt kallt en period framöver är det inte ovanligt att fjärrvärmenätet laddas upp med energi. 
Då används vattnet i fjärrvärmenätet som värmelagring och laddas med mycket energi. Detta 
görs för att inte pannan ska behöva variera för mycket utan kunna köras på en stabilare drift. 
När uppladdningen av fjärrvärmenätet sker blir returtemperaturen högre än vanligt, vilket 
leder till att fjärrvärmevattnet har en högre temperatur än normalt efter rökgaskondenseringen. 
Här kan antingen fjärrvärmenätets temperatur höjas, vattenflödet sänkas eller så behöver 
pannan gå ner i effekt. Eftersom fjärrvärmenätet ska laddas upp känns det mest rimligt att 
köra på samma effekt i pannan och istället låta fjärrvärmenätets parametrar variera. För att 
inte få allt för hög returtemperatur borde temperaturen höjas ut från anläggningen.  

5.2.3 Framledningstemperatur	  
Om den nyttiga energin är oförändrad och framledningstemperaturen höjs, blir alltså 
temperaturskillnaden större. Det gör att fjärrvärmeflödet måste minska för att inte öka den 
nyttiga effekten. När fjärrvärmeflödet har minskat, betyder det att dess temperaturskillnad 
över rökgaskondenseringen samtidigt har ökat i och med att lika mycket effekt tas upp. Detta 
gör att fjärrvärmevattnet efter rökgaskondensorn blir knappt 6 °C högre än vanligtvis. Pannan 
höjer sedan de resterande 50 °C upp till 115 °C. Är det tänkt att ladda upp fjärrvärmenätet kan 
detta var användningsbart då framledningstemperaturen höjs utan att verkningsgraderna 
förändras. Vad som måste tas till hänsyn är att flödet måste ökas, görs inte det kommer 
fjärrvärmenätet inte att laddas upp eftersom effektuttaget ur fjärrvärmeväxlaren i så fall förblir 
detsamma. 

5.2.4 Varierad	  temperatur	  på	  utgående	  hetvatten	  
När utgående hetvatten önskas ha en högre temperatur krävs lite mer bränsle, tack vare det 
högre bränsleflödet bildas mer rökgaser. Delpannkretsflödet minskar även en aning eftersom 
temperaturdifferensen i hetvattenkretsen ökar. De ”nya” rökgaserna för med sig lite mer 
energi in i rökgaskondenseringen som sedan överförs till fjärrvärmevattnet. När rökgaserna 
har passerat rökgaskondenseringen är fjärrvärmenätet 1 °C varmare än vanligtvis, vilket i sin 
tur leder till att pannan inte behöver avge lika mycket energi. Det gör att delpannkretsflödet i 
pannan kan minska ytterligare lite. Tack vare att fjärrvärmenätets framledningstemperatur 
fortfarande ska bli 98 °C, höjs rökgaskondenseringens verkningsgrad. Detta är också något 
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som kan vara användningsbart när fjärrvärmenätet ska laddas upp. I och med att 
rökgaskondenseringens verkningsgrad höjs i fart med att det utgående hetvattnet höjs. Det gör 
att mer energi kan utvinnas till fjärrvärmenätet genom att höja framledningstemperatur. 
 
Om temperaturen istället sänks med 10 °C sker motsatt effekt till om den höjs. Det sker alltså 
en minskning av bränsleflödet som också sänker rökgasflödet. Det gör att lägre effekt fås ut ur 
rökgaskondenseringen och fjärrvärmevattnet är istället 1 °C kallare än vad det är vid normal 
temperatur på hetvattnet. Pannan behöver istället stå för den sista graden som inte 
rökgaskondenseringen klarar av och höjer då delpannkretsflödet. Samtidigt höjs även pannans 
verkningsgrad och sänker rökgaskondenseringens. 
 
En hög temperatur ut ur pannan är med andra ord gynnsamt för anläggningens olika 
verkningsgrader. För att kunna få en temperatur som är högre än 151 °C krävs dock att 
hetvattenkretsens tryck ökar så att ånga inte bildas. Kan trycket höjas utan problem skulle 
hetvattentemperaturen kunna vara högre, dock kan ett förändrat tryck leda till andra 
svårigheter med ventiler, rör och dylikt. 

5.2.5 Förändring	  av	  värmeförluster	  
I en verklig anläggning varierar värmeförlusterna beroende på temperaturer. En bra och 
välisolerad anläggning har inte jättestora variationer, medan en lite sämre isolerad kan ha 
märkbara variationer. I studien har det antagits att värmeförlusterna är konstanta oberoende på 
temperatur. Den konstanta värmeförlusten gör att anläggningens verkningsgrad sjunker linjärt 
med ökade värmeförluster. Skulle värmeförlusterna av någon anledning öka tvärt, skulle 
totalverkningsgraden kunna sjunka snabbt för anläggningen. 

5.2.6 Varierat	  luftöverskott	  
Ett varierat luftöverskott sker troligtvis när det gäller en verklig anläggning, i alla fall i mindre 
skala. Luftöverskottet styrs via en regulator som styr mot ett inställt börvärde, regulatorn 
försöker hålla luftöverskottet så nära börvärdet som möjligt. Det gör att små variationer 
förekommer i verkligheten. Sätta luftöverskottet som en konstant funkar så länge själva 
körningen på pannan är stabil och bränslet relativt homogent. När luftöverskottet testas och 
varieras sker inga direkta förändringar, rökgasernas flöde och entalpi är de parametrar som 
varierar. När luftöverskottet ökas leder det till att även rökgasflödet ökas i och med den extra 
tillsatta luften. När rökgasflödet ökar blir det kortare uppehållstid inuti pannan och rökgaserna 
hinner inte ”ta upp” lika mycket energi. Detsamma händer om luftöverskottet minskas, 
rökgasflödet minskar och uppehållstiden ökar. Då ökar entalpin för rökgaserna, men 
effektuttaget i rökgaskondensorn blir i stort sett oförändrad. Minskar luftöverskottet får 
rökgaserna högre entalpi och lägre flöde, dock förblir effektöverföringen näst intill 
oförändrad. 
 	  



 
  
 

32 
 

6 Slutsats	  
Slutsatsen som kan dras från denna studie är att Varberg Energi bör höja fukthalten på sitt 
bränsle med 8 %. Bränslet ska då få en fukthalt på 48 % för att värmeverket ska komma upp i 
högsta verkningsgraden som hamnar på 105 %. Genom att höja fukthalten kan besparingar 
gällande koldioxidalstring göras eftersom fuktigt bränsle alstrar mindre koldioxid. En höjning 
av fukthalten innebär att 46 ton extra flis kommer behövas årligen samtidigt som det skulle 
alstras knappt 4 ton mindre koldioxid.  
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8 Bilagor	  
Tabell 3. Redovisar parametrar som förekommer vid beräkning av de olika ekvationerna. 

Storhet Beteckning Enhet Värde 
Massflöde, pannkrets 𝑚!" kg/s 84 
Massflöde, delpannkrets 𝑚!"# kg/s 17-40 
Massflöde, Fjärrvärmekrets 𝑚!"# kg/s 20-45 
Massflöde, Rökgaser 𝑚!" kg/s 3-28 
Massflöde, för fuktigt Bränsle 𝑚!"ä!"#$ kg/s 0,3-3 
Massflöde för varmt medie, det som kyls i värmeväxlaren 𝑚!"#$ kg/s 3-20 
Massflöde för kallt medie, det som värms i värmeväxlaren 𝑚!"## kg/s 20-22 
Entalpi, hetvatten från pannan till värmeväxlaren  Hpk,in kJ/kg 637 
Entalpi, hetvatten ut från värmeväxlaren till pannan Hdpk,ut kJ/kg 420-440 
Entalpi, fjärrvärmevatten ur värmeväxlare (framledningstemp) HFjv,vvx,ut kJ/kg 411 
Entalpi, fjärrvärmevatten in i värmeväxlare (ut ur RGK) HFjv,vvx,in kJ/kg 220-245 
Entalpi, fjärrvärmereturen in i rökgaskondensorn HFjv,rgk,in kJ/kg 185 
Entalpi, rökgaser ut från pannan, in i RGK Hrg,in kJ/kg 670-720 
Entalpi, rökgaser ut från RGK (ut genom skorsten) Hrg,ut kJ/kg 219 
Entalpi, framräknad genom interpolering, gäller för vatten Hint.pol kJ/kg 180-640 
Entalpi för rökgaserna ut ur skorstenen Hrg,ss kJ/kg 44 
Ångbildningsentalpi vid 0 °C R0 kJ/kg 2500 
Effektivt värmevärde för bränslet Weff MJ/kg 3-18 
Fuktandel i rökgaserna inkl. luftöverskott, fukt/rökgas X kgH2O/kgrökgas 0,10–0,26 
Specifik värmekapacitet för luft Cpl kJ/kg*K 1–1,2 
Specifik värmekapacitet för ånga Cpå kJ/kg*K 1,86 
Specifik värmekapacitet för rökgaser Cprg kJ/kg*°C 1–2 
Temperatur på rökgasen Trg °C 46-1700 
Temperatur in i värmeväxlaren, från pannan Tpk,in °C 151 
Temperatur ut ur värmeväxlaren Tdpk,ut °C 95-105 
Temperatur efter blandningen av Tpk,in  & Tdpk,ut  Tkp,bla °C 125-142 
Logaritmisk medeltemperatur ΔTlm °C 30-500 
Vätehalt i instoppat fuktigt bränsle h % 7,6 
Fukthalt i instoppat fuktigt bränsle f % 25-80 
Kolhalt i instoppat fuktigt bränsle c % 33,8 
Svavelhalt i instoppat fuktigt bränsle s % 0,01 
Kvävehalt i instoppat fuktigt bränsle n % 0,1 
Syrehalt i instoppat fuktigt bränsle o % 10-37 
Rökgasmängd per kilo bränsle, teoretisk gt Nm3

rökgas/kgbränsle 3-5 
Teoretisk luftmängd per kilo bränsle lt Nm3

luft/kgbränsle 5–6 
Rökgasmängd per kilo bränsle, verklig gv Nm3

rökgas/kgbränsle 7–8 
Mättnadstrycket för en bestämd temperatur Pmättnad mbar 98 
Mättnadsfukthalt för en bestämd temperatur (46°C) X gH2O/kgrökgas 70 
Värmekapacitetsflöde Cmin kW/°C 3-80 
Värmekapacitetsflöde Cmax kW/°C 70-95 
Värmeövergångskoefficient UA kW/°C 8-130 
Shuntventil till värmeväxlaren Shnt % 70-90 
Effektivitetsvärde ԑ % 50-98 
Hur stor del av pannans effekt som utvinns som ”gratisenergi” i 
RGK 

𝑅𝐺𝐾% % 14-48 

 


