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Sammanfattning
På SCA Östrands massafabrik i Timrå produceras två olika typer av pappersmas-
sa, blekt sulfatmassa och kemitermomekanisk massa (CTMP). Idag produceras
ungefär 430 000 ton blekt sulfatmassa och 95 000 ton CTMP per år. Just nu pågår
en om- och nybyggnation av sulfatmassalinjen inom projektet Helios. Målet med
projektet är att under 2018 ta i drift en fabrik med en kapacitet att producera
900 000 ton blekt sulfatmassa per år. I och med utbyggnaden har fabriken fått en
ny miljödom (som ett resultat av verksamhetstillståndsansökan) med villkor att
förhålla sig till. I miljödomen presenteras ett antal olika villkor; utredningsvillkor,
utsläppsvillkor och riktvärden. Ett av villkoren är ett utredningsvillkor som gäller
utredning av rökgasreningstekniken SNCR (selektiv icke-katalytisk reduktion) för
att rena rökgaserna från fabrikens ångproducerande enheter, barkpannan (ÅP1)
och sodapannan (SP6), från NOx. Syftet med examensarbetet var att i ett första
steg i utredningen av utredningsvillkoret undersöka möjligheterna till att använda
SNCR som rökgasrening på ÅP1 för att rena rökgaserna från NOx.

För att utreda möjligheterna att använda SNCR på ÅP1 gjordes temperatur-
mätningar av rökgaserna i pannans övre del och en temperaturprofil över pan-
nan bestämdes. Vidare undersöktes olika metoder av SNCR och andra sekundära
rökgasreningsmetoder i en litteraturstudie och i en undersökning av marknaden
som bland annat innehöll referensbesök på anläggningar med olika SNCR-system.
En grov kostnadsmässig analys genomfördes också genom att beräkna teoretis-
ka utsläppsmängder för de nya förutsättningarna efter Helios, NOx-avgiften och
kemikalieförbrukningen i ett hypotetiskt fall där SNCR installeras.

Under de förutsättningar som temperaturmätningarna gjordes framkom det att det
inte är möjligt att använda sig av SNCR för att reducera NOx-utsläppen från ÅP1.
Mätningarna visade dock att det är möjligt att använda SNCR som reningsmetod
vid laster högre än 72 ton ånga/h om det finns ett linjärt samband mellan last
(ton ånga/h) och rökgastemperaturen.
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Abstract
SCA Östrand pulp mill in Timrå produces two different types of pulp, these are
bleached kraft pulp and chemical thermo-mechanical pulp (CTMP). Their pro-
duction capacity is 430 000 tonnes of bleached kraft pulp and 95 000 CTMP. In
a project called Helios they build a plant which will have a capacity to produce
900 000 tonnes of bleached kraft pulp. The new plant will start up during 2018.
Due to the new plant Östrand have got new environmental permits that include
compulsory restriction on how to reach even lower levels of air och water pollu-
tion. The investigations have to be evaluated within a number of months from the
start-up of the pulp mill. One of the compulsory restriction deal with the emission
of NOx from ÅP1. An evaluation of the NOx reducing technology SNCR (selective
non catalytic reduction) have to be done in order to lower the level of nitrogen
oxides in flue gases. The aim with the project was to evaluate the possibilities to
use SNCR to reduce NOx from ÅP1.

A serie of temperature measurements was performed to get an overview of the
temperature of the flue gases in the boiler; from this a temperature profile of
the boiler was performed. A literature study, study visit and an evaluation of the
market of SNCR ware done to get an overview of the different methods of SNCR
and other NOx reducing technics. Economical and emission calculations were done
for a hypothetical case were SNCR was installed.

The temperature measures showed that it is not possible to use SNCR in order
to reduce the NOx emissions from ÅP1. However, SNCR can be used if the boiler
produces more than 72 tonnes of steam per hour if flue gas temperature and power
output (tonnes of steam per hour) from the boiler have a linear relation.
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1 Introduktion
Alla förbränningsprocesser bidrar till utsläpp av partiklar och kemiska förening-
ar till luften. En av de vanligaste kemiska föreningarna som släpps ut till luften
från dessa processer är kväveoxider (NOx) [1]. De största källorna till utsläpp av
NOx är väg- och sjöfartstrafik, arbetsmaskiner samt el- och värmeproduktion. 1999
beslutade riksdagen om att anta 15 nationella miljökvalitetsmål (utökades till 16
stycken år 2005), vilka är långsiktiga mål för Sveriges miljöarbete [2]. Inom dessa
16 miljökvalitetsmål ryms mål som berör luftkvalitet och konsekvenser på miljön
som uppkommer på grund av förbränning, så som försurning [3]. Som ett led i att
minska NOx-utsläppen infördes år 1992 Kväveoxidavgiften [4]. Avgiften är ett eko-
nomiskt styrmedel med syfte att minska utsläppen från förbränningsanläggningar
som producerar energi och därigenom nå miljökvalitetsmålen gällande försurning,
övergödning och frisk luft [4][2].

SCA är ett globalt skogs- och hygienföretag som producerar och utvecklar hygien-
produkter, mjukpapper och sågade trävaror [5]. Företaget är idag uppdelat i två
divisioner, hygien och skog. På årsmötet 2017 togs ett beslut om att dela före-
taget i två börsnoterade företag där hygiendelen kommer att heta Essity medan
skogsdelen kommer ha kvar namnet SCA. Fortsättningsvis syftar SCA till det
nuvarande bolaget SCA om inget annat tydligt framgår. Skogsdivisionen, SCA
Forest Products, verkar från Medelpad i söder till Lappland i norr [6]. Till SCA
Forest Products hör SCA Östrands massafabrik (vidare kallat Östrand) som ligger
i Timrå, Medelpad [7]. På Östrand tillverkas två olika typer av pappersmassa,
blekt sulfatmassa och CTMP-massa. Massan används främst för produktion av
t.ex förpackningar, tryckpapper och torkpapper i SCAs egna fabriker men säljs
även till externa kunder runt om i världen [8]. Östrand har idag en kapacitet att
producera ungefär 430 000 ton blekt sulfatmassa per år men just nu pågår en ut-
byggnad av fabriken, under projekt namnet Helios, för att under 2018 ta i drift
en fabrik som har en kapacitet att producera 900 000 ton blekt sulfatmassa per år
[8].

Som ett resultat av det nya verksamhetstillståndet som Östrand sökt med anledning
av utbyggnaden av fabriken till en fördubblad produktionskapacitet av sulfat-
massa har en ny miljödom (M 11173-75) fallit på fabriken. I den nya miljödomen
finns, bland annat, ett utredningsvillkor för att minska kväveutsläppen från fabri-
kens ångpannor; sodapanna och barkpanna. Utredningen ska bland annat omfatta
förbränningstekniska och reningstekniska åtgärder. För barkpannan (och soda-
pannan) ska det i utredningen ingå tillämpning av rökgasreningstekniken SNCR,
där riktvärdet för barkpannan är att utsläppen av NOx inte får överstiga 40 mg/MJ
tillförd energi. Utredningen kring barkpannan ska vara slutförd ett år efter starten
av den nya fiberlinjen [9].
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1.1 Syfte och mål
Syftet med examensarbetet var att som ett första steg i utredningsvillkoret från
miljödomen utreda möjligheterna att använda SNCR som reningsteknik för att
reducera utsläpp av NOx från barkpannan på SCA Östrand. Målet var att med
hjälp av temperaturmätningar av rökgaserna i barkpannan och sammanställning
av litteratur kring SNCR som rökgasreningsteknik och undersökning av marknaden
ta fram ett underlag som kan användas i det fortsatta arbetet med reningstekniska
åtgärder för att minska utsläppen av NOx, enligt utredningsvillkoret i miljödomen
(M 11173-75). Utredningen skulle även innehålla beräkningar av NOx-avgiften och
kostnader för reduktionskemikalier.

1.2 Tillvägagångssätt och avgränsningar
För att utreda förutsättningarna till NOx-reduktion med SNCR gjordes tempera-
turmätningar i pannan för att ta upp en temperaturprofil över pannan vid olika
laster. Denna temperaturprofil utvärderades sedan utifrån last (ton ånga/h) på
pannan och det temperaturintervall i vilket SNCR ger effekt. Genom en undersök-
ning av marknaden för SNCR och i en litteraturstudie kring SNCR utvärderades
SNCR system från olika företag samt en annan typ av sekundära åtgärder för re-
duktion av NOx. I litteraturstudien redogjordes för både primära och sekundära
reningsmetoder. Då det inom tiden för examensarbetet inte fanns utrymme för
att djupgående undersöka både primära och sekundära NOx-reducerande åtgär-
der samt med åtanke på miljödomen utredde examensarbetet endast sekundära
reningstekniker. Primära åtgärder tas dock upp men de utvärderas inte. Med se-
kundära reningstekniker menas tekniker som verkar på redan bildat NOx i rökga-
serna.

Beräkningar av effekt och NOx-utsläpp användes för att beräkna kostnadsföränd-
ring i ett hypotetiskt fall där SNCR installerats på barkpannan. Dessa har alltså
gjorts med antagandet att SNCR går att installera på pannan, oavsett vad tempe-
raturmätningarna visade. I de ekonomiska beräkningarna togs endast hänsyn till
NOx-avgiften och löpande kostnader för reduktionskemikalie.

Temperaturmätningarna gjordes under normal drift, d.v.s ingen medveten varia-
tion i bränslemix skedde. Driften av panna styrdes inte heller medvetet mot hög-
re/lägre utsläpp. Försök med att tillsätta reduktionskemikalier i pannan ingick
inte i examensarbetet.
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2 Beskrivning av systemet
Den primära produktionen på Östrands massafabrik är olika typer av pappers-
massa; sulfatmassa och CTMP-massa. För att producera pappersmassa krävs stora
mängder ånga. Högtrycksånga produceras i en barkpanna (vidare även kallad ÅP1)
och en sodapanna (vidare kallad SP6) och kan sedan reduceras ner till olika typer
av mellan- och lågtrycksånga för att förse alla delprocesser med rätt typ av ånga.
ÅP1 är en bubblande fluidbäddspanna med bark som främsta bränsle och trä-
pulver och olja som stödbränslen vid barkbrist och uppstart. Pannan installerades
1972 men byggdes delvis om 2001 och är idag av typen självcirkulationspanna med
en murad eldstad och HYBEX-botten, vilken möjliggör en effektiv askutmatning.
För att fluidisera bädden och tillföra luft till förbränningen tillsätts primärluften
i botten av pannan. Tillsammans med primärluften kan även återcirkulerade rök-
gaser blandas in för att reglera temperaturen i bädden. Sekundär- och tertiärluft
matas in genom två luftfläktar i den mitten/övre delen av pannan. Som det går
att se i Figur 1 finns det i pannans övre del en så kallad näsa. Näsan gör så att
rökgaserna tvingas att ta en längre genom pannan och ger på så sätt en bättre
fördelning och omblandning av värmen/rökgaserna i pannan.

I toppen av pannan passerar rökgaserna en tvådelad överhettare (en motströms och
en medströms) innan de passerar en tubekonomiser. I överhettaren värmeväxlas
rökgaserna med mättad ånga från ångdomen vilket gör att rökgaserna kyls och
den mättade ångan övergår till överhettad ånga. Förbränningen sker vid en bädd-
temperatur på omkring 850◦C vilket genererar ett ångtryck efter överhettaren på 58
bar och en ångtemperatur, efter densamma, på 450◦C. Pannan har vid förbränning
av endast biomassa en ångeffekt på ca 78 MW (100 ton ånga/h). Vid förbränning
av olja kan den ge upp till 155 MW.

Kylningen av pannan sker genom värmeöverföring mellan de vatten/ångfyllda
panntuberna och pannans konvektionsdel. Eftersom pannan är av typen själv-
cirkulation drivs kylningen av de densitetsskillnader som uppstår mellan vatten
och ånga när vattnet förångas i tuberna. Det behövs alltså ingen pump för att
driva kylningen.

Pannans rökgasrening består idag endast av ett elfilter som skiljer stoft från rök-
gaserna med hjälp av elektrostatiska krafter (se avsnitt 2.1). Det finns alltså ingen
rökgasrening för reduktion av NOx. 2015 var utsläppen av NOx från ÅP1 66,7
mg/MJ tillförd energi. Vid ombyggnationen 2001 förbereddes pannan för att kun-
na installera ett SNCR-system med detta utnyttjas inte i nuläget.
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Figur 1 – Översiktlig ritning över tvärsnittet av barkpannan (ÅP1) på SCA
Östrand. En större och mer detaljerad ritning visas i Appendix A.

2.1 Elfilter
Principen för elfilter bygger på elektrostatiska krafter. Med ett elfilter kan mängden
stoft som finns i rökgaserna reduceras genom att först låta partiklarna passera
emissionselektroder som laddar partiklarna negativt [10]. Därefter passerar de
laddade partiklarna ett elektrostatiskt fält som genererats av två elektriskt jordade
plattor på varsin sida av rökgaskanalen vilket gör att partiklarna attraheras av
plattorna och på så sätt skiljs ur rökgaserna. Fördelarna med att använda elfilter
för att reducera stoft är bland annat att de klarar mycket höga temperaturer och
stoftkoncentrationer, har bra avskiljningsförmåga, lågt tryckfall och är tekniskt
enkla vilket underlättar och minimerar underhåll av filtren [10].

4



3 Miljö
I det här avsnittet behandlas förfarandet för en verksamhetstillståndsansökan och
de olika typer av villkor som en verksamhet kan åläggas. Slutligen presenteras ett
styrmedel som används för att minska utsläppen av NOx

3.1 Verksamhetstillstånd och miljödomar
Enligt miljöbalken måste all miljöfarlig verksamhet ansöka om verksamhetstillstånd
hos länsstyrelsen för att få bedriva sin verksamhet [11]. I 9 kap. 1 § miljöbalken
definieras tydligt vad som är miljöfarlig verksamhet och därmed vilka som är
skyldiga att ansöka om verksamhetstillstånd. Länsstyrelsen i Stockholm formu-
lerar miljöbalkens definition av miljöfarlig verksamhet enligt, all användning av
mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark el-
ler vatten eller medföra andra störningar för människors hälsa eller miljö [12].
Bland de tillståndspliktiga verksamheterna finns sågverk, vindkraftverk, värme-
verk, avloppsreningsanläggningar och massa- och pappersindustrin [13]. Beroende
på vilken typ av tillstånd som ska handläggas är det länsstyrelsen eller mark- och
miljödomstolen som prövar ansökan om verksamhetstillstånd [14]. I den ansökan
som lämnas till beslutande enhet ska verksamhetsutövaren beskriva verksamheten
och upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Efter att ansökan lämnats in
sker samråd mellan myndigheter, verksamhetsutövare och andra intresserade par-
ter. Efter samråd och eventuella kompletteringar till ansökan fattar länsstyrelsen
alternativt mark- och miljödomstolen ett beslut om verksamhetstillstånd. Beslu-
tet kan därefter överklagas till nästa beslutande instans om inte berörda parter är
överens. Om ansökan överklagas kan ytterligare samråd hållas [14][15].

Det är inte bara nya verksamheter som måste ansöka om verksamhetstillstånd utan
även befintlig verksamhet kan behöva ansöka om nytt tillstånd. Detta görs om en
verksamhet planerar att förändra verksamheten så att den inte längre innefattas
av det befintliga tillståndet [14]. Beslut i en verksamhetstillståndsprövning kallas
miljödom.

I de fall då miljödomen behandlar ett förändrat verksamhetstillstånd innehåller do-
men främst uppdaterade villkor för utsläpp till luft och vatten. De villkor som en
verksamhet kan få i en miljödom kan vara av typen; utredningsvillkor, utsläpps-
villkor samt riktvärden [9]. Om en verksamhetsutövare får ett utredningsvillkor
gäller det att de under en viss tidsperiod skall utreda om den i domen föreslagna
åtgärden är rimlig att utföra och om åtgärden skulle kunna ge det i domen förvän-
tade resultatet. Alltså, om åtgärden är tekniskt och ekonomiskt försvarbar. I vissa
fall kan det även vara specificerat hur denna utredning ska göras. Om verksamhe-
ten fått utsläppsvillkor så är de ofta uppdelade på verksamhetens olika enheter för
att möjliggöra specifika åtgärder och slutsatser på respektive enhet (t.ex barkpan-
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na respektive sodapanna). Istället för ett utsläppsvillkor kan verksamhetsutövaren
få ett riktvärde att följa. Riktvärdet gäller endasten begränsad period och där
företaget efter avslutad period måste påvisa vilka åtgärder de vidtagit för att nå
riktvärdet [9].

3.2 NOx-avgiften som styrmedel
NOx-avgiften infördes 1992 som ett led i att minska utsläppen av NOx från an-
läggningar som producerar energi [4]. Sedan 1992 har utsläppen av NOx, per MJ
tillförd energi, i Sverige halverats, vilket kan ses i Figur 2 [16]. 1992 var utsläppen
av NOx i Sverige 99 mg/MJ tillförd energi och 2015 var samma värde 46 mg/MJ
tillförd energi.

Figur 2 – NOx-utsläppen i Sverige från 1992 till 2015

De anläggningar som innefattas av avgiften regleras i lag 1990:613 och är i dags-
läget de som har pannor eller gasturbiner för el- och värmeproduktion och som
producerar mer än 25 GWh/år [17][18]. 2015 var antalet anläggningar berördes
401 stycken vilket är drygt dubbelt så många som vid införandet. En av orsa-
kerna till ökningen är att systemet har utvidgats två gånger under åren 1992 till
2015. 1996 blev alla produktionsenheter som producerar mer än 40 GWh/år in-
kluderade i systemet (från tidigare 50 GWh/år) och 1997 skedde den utökning av
systemet som gäller idag (25 GWh/år) [19]. Dessa anläggningar deklarerar varje
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år för mängden energi de producerat och hur mycket NOx de släppt ut. Anlägg-
ningarna betalar därefter en avgift som motsvarar den mängd NOx som de släppt
ut under året. När alla deklarationer kommit in beräknas Sveriges totala NOx-
utsläpp ut och avgifterna och mängden producerad energi från alla anläggningar
summeras. Från detta räknas ett återföringsbelopp [kr/MWh] fram och en återbä-
ring fördelas på alla anläggningar utifrån mängd producerad energi. Den slutliga
avgiften för varje anläggning, när återbäring inkluderats, kallas nettoavgift [17].
Nettoavgiften, Knetto, i kronor för respektive anläggning beräknas enligt

Knetto = (Pnyttig,tot · återföring)− (mNOx ·KNOx), (1)

där Pnyttig,tot är nyttig energi (exkl. egenanvändning) [MWh], återföring är återfö-
ringsbeloppet för det aktuella året [kr/MWh], mNOx är totala mängden NOx [kr]
som släpps ut under året och KNOx är avgiften [kr] för utsläpp av NOx [17].

Liksom antalet berörda anläggningar har avgiften för utsläpp av NOx ökat sedan
införandet av avgiften. Från 1992 till och med 2007 var avgiften 40 kr/kg utsläppt
NOx men i januari 2008 höjdes avgiften till 50 kr/kg utsläppt NOx [19].

Eftersom avgiften bygger på ett förhållande mellan producerad energi och utsläpps-
mängd är den till stor del självreglerande på så sätt att anläggningar med låga
utsläpp och stor energiproduktion i jämförelse med andra berörda anläggningar
kan tjäna pengar på systemet [17]. Det gör också att trots att en produktions-
enhet kan har minskat sina utsläpp så kan den ha en nettoavgift som är lika hög
eller högre än föregående år om det är så att övriga anläggning har effektiviserat
processen och/eller minskat utsläppen ännu mer.
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4 Bildning och reduktion av kväveoxider
I det är avsnittet redogörs det för den grundläggande principen för fluidbädds-
pannor samt fördelar och nackdelar med dessa. Vidare beskrivs hur NOx bildas
samt hur bildningen och utsläppen av densamma kan reduceras.

4.1 Förbränning i fluidbäddspannor
Principen för fluidbäddspannor (FB) bygger på fluidisering av ett fast bäddmate-
rial, ofta sand, som blandats med bränsle. Sanden är placerad i botten på pannan
där den hålls fluidiserad med hjälp av primärluft som sprutas in underifrån [20].
Sanden blandas med bränslet och de bildar tillsammans den bubblande fluidiseran-
de bädden. Ytterligare förbränningsluft (sekundär- och tertiärluft) tillsätts högre
upp i pannan för att erhålla fullständig förbränning. En av fördelarna med fluid-
bäddspannor är att fluidiseringen ger bra omblandning mellan sand och bränsle
vilket medför god värmeöverföring mellan materialen och en låg andel oförbränt
i askan. Detta gör också att det blir en mer homogen temperatur i bädden vilket
i sin tur gör att temperaturen kan hållas lägre än i andra typer av pannor, kring
900◦C [20][21]. Det finns flera fördelar med att hålla lägre temperatur i bädden,
bland annat leder det till att mindre mängd NOx bildas (se avsnitt 4.2) samt att
problem med agglomerering och korrosion på värmeöverförande ytor förhindras
[20]. Fluidbäddspannor är väldigt flexibla vad gäller bränsletyp (torra och fuktiga)
vilket gör att det går bra att förbränna biobränslen så som bark, grot och slam
från pappersmassaindustrier [20].

Det finns olika typer av fluidbäddspannor, de vanligaste är cirkulerande och bubb-
lande fluidbäddspannor (CFB och BFB). Den största skillnaden mellan dessa två
är att det är högre hastighet på primärluften i en CFB vilket gör att mer bränsle
kan förbrännas, detta är anledningen till att CFB ofta används på stora anlägg-
ningar [22]. En nackdel med högre hastighet på primärluften är att mer bäddma-
terial följer med rökgaserna, dessa partiklar återförs i en CFB via en cyklon till
bädden [20]. Även vid förbränning i BFB kan partiklar följa med rökgaserna om
lufthastigheten blir för hög men dessa återförs vanligen inte till pannan efter att
de separerats ur rökgaserna [20].

4.2 Bildning av NOx

Alla förbränningsanläggningar bidrar till utsläpp av partiklar till luft. En av de
vanligaste kemiska föreningarna som släpps ut i luften från dessa processer är
kväveoxider (NOx) [1]. I begreppet NOx inkluderas kväveoxiderna; NO och NO2

samt ibland även N2O [20]. Av dessa består utsläppen av NOx till den största delen
av NO [15][20]. Utsläpp av NOx ger effekter som till exempel smog och surt regn
samt bidrar till bildandet av marknära ozon [20]. Alla dessa ger både miljö och
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hälsoskadliga effekter. Surt regn ger i förlängningen det som kallas sura hav vilket
påverkar fiskarnas tillväxt och överlevnad samt kvalitén på det vatten vi använder
[23].

Det finns tre olika typer av NOx; bränsle NOx, termiskt NOx och prompt NOx och
alla typer är starkt kopplade till temperatur, syremängd och uppehållstid [24][20].
Gemensamt för alla typer av NOx är att det krävs höga temperaturer för att de
ska bildas [24]. Mahmoudi, Baeyens och Seville samt Khan et al. har i två studier
redogjort för hur dessa former av NOx uppkommer [24][20]. Bränsle NOx bildas
då kvävet som finns bundet i bränslet frigörs och reagerar med luftens syre. Vid
förbränning i BFB och förbränningstemperaturer på 815-925◦C är bränsle NOx

den vanligaste förekommande typen av NOx [20]. En stor del av den NOx som
bildas vid förbränning av fasta bränslen och avfall är bränsle NOx.

Då luftens kväve och syre reagerar med varandra bildas termiskt NOx, men för att
denna reaktion ska ske krävs förbränningstemperaturer på över 1500◦C. Denna typ
av NOx är därför inte så vanligt förekommande, speciellt inte vid förbränning i en
FB där förbränningstemperaturen är betydligt lägre än 1500◦C. Det är inte heller
särskilt vanligt med termiskt NOx i processer där det stökiometriska förhållandet,
förhållandet mellan mängd bränsle och syre, är lågt [20]. Den tredje typen av NOx

,prompt NOx bildas då kolväten i bränslet reagerar med kvävet i luften, föreningen
som bildas vid denna rektion oxiderar sedan till NOx [20]. Eftersom att det krävs
kolväten för att prompt NOx ska bildas så är det främst i kallare och bränslerika
områden i förbränningsrummet som detta sker [25].

4.3 Reduktion av NOx från förbränningsanläggningar
Åtgärder för att reducera utsläpp av NOx och även andra föreningar, vilka in-
te kommer behandlas här, kan delas in i två kategorier; primära och sekundära
åtgärder. Primär och sekundära åtgärder kan med fördel användas i kombination
med varandra, men även som enskilda åtgärder.

4.3.1 Primära åtgärder
Primära åtgärder för reduktion av NOx är sådan att de förhindrar bildningen av
NOx medan sekundära åtgärder är de åtgärder som renar rökgaserna från redan
bildat NOx [24]. Primära åtgärder är alltså åtgärder som på olika sätt påverkar
förbränningen. Exempel på åtgärder listas nedan [20][24][26].

• Val av bränsle

• Kontroll av lufttillförsel

• Rökgasåterföring

• Flerstegsförbränning
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Ett enkel sätt att kontrollera bildningen av NOx är att välja ett bränsle med lågt
kväveinnehåll. På så sätt begränsas utsläppen redan innan förbränning [26]. Syftet
med många av åtgärderna som listats ovan är att sänka temperaturen i bädden.
Detta är på grund av det starka temperaturberoende som bildningen av NOx har
[26]. Kontroll av lufttillförsel används för att reglera och minska syreöverskottet
under och efter förbränningen [24]. Genom att minska syreöverskottet begränsas
mängden syre som kan reagera med det kväve som frigörs vid förbränningen. En
risk som finns då syrehalten minskas är att inte fullständig förbränning uppnås
vilket i sin tur ger en ökad halt av oförbränt i bädden [24]. Att reglera lufttillförseln
kan även det leda till sänkt bäddtemperatur om lufttillförseln ökas istället för att
sänks [24].

Även rökgasåterföring kan användas för att sänka flamtemperaturen samt minska
syreöverskottet [24][27]. Vid rökgasåterföring tillsätts en delström av rökgaserna
till primärluften vilket minskar syrehalten i denna och därmed syreöverskottet
i bädden. Det gör även att flamtemperaturen sjunker vilket i sin tur ger sänkt
förbränningstemperatur [24].

Vid flerstegsförbränning sker förbränningen i två steg genom att förbränningsluften
tillsätts så att syreunder-/överskott uppstår i de respektive stegen [20][28][29].
I det första steget tillsätts luften så att ett nära nog stökiometrisk förhållande
uppnås, vilket ger en syrefattig och bränslerik miljö. Detta gör att bildningen av
bränsle NOx hämmas till förmån för bildningen av N2. Eftersom detta ger ett
syreunderskott kommer ingen fullständig förbränning att ske i det första steget. I
det andra steget tillsätts istället luft så att fullständig förbränning kan ske. Ofta
regleras förbränningsluften så att det är ett syreöverskott i andra steget. Eftersom
det är lägre temperatur i andra steget begränsas bildningen av termiskt NOx trots
överskottet på syre [20][28][29].

4.3.2 Sekundära åtgärder
Kunskapen om hur NOx bildas vid förbränning är väldigt bra, vilket även kunska-
pen om hur förbränningsanläggningar ska köras (primära åtgärder) för att minska
utsläppen är [27]. I och med att kraven för utsläpp från förbränningsanläggningar
skärps mer och mer blir det ett större behov av rökgasreningstekniker som komple-
ment till de primära åtgärderna. Två typer av rökgasreningstekniker som reducerar
NOx är selektiv katalytisk rening, SCR (selective catalytic reduction), och selektiv
icke katalytisk rening, SNCR (selective non-catalytic reduction). Dessa tekniker
och en kombination av båda beskrivs nedan, tillsammans med en tredje teknik för
reduktion av NOx som kallas LoTOx.
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SCR
SCR bygger på att en reduktionskemikalie tillsätts till rökgaser där den i närvaro
av en katalysator reagerar med NOx vilket gör att vatten och kvävgas bildas [26].
De reduktionskemikalier som används vid NOx-reduktion med SCR är ammoniak
eller urea [30]. Katalysatorn gör det möjligt för reduktionen att ske vid en tem-
peratur på omkring 350◦C vilket är betydligt lägre än vad som hade varit möjligt
utan katalysator [30]. Vid optimala förutsättningar kan reduktion med SCR ge
en minskning av NOx-halten i rökgaserna på upp till 95 % [30]. Katalysatorn i
ett SCR-system är väldigt känslig vilket gör att den lätt förstörs om den kommer
i kontakt med, för den, giftiga ämnen. Katalysatorn kan till exempel försämras
av korrosion, erosion (vilka kan bildas av olika typer av ammoniumsulfater) och
flygaska vilket gör att katalysatorn täpps igen. Alla dessa leder till minskad effek-
tivitet men det kan också leda till att katalysatorn i sig blir giftig. Om det är höga
halter av stoft i rökgaserna är ett vanligt problem att katalysatorn täpps igen. Det
leder till att katalysatorns effektivitet och livslängd sjunker avsevärt [31]. Eftersom
katalysatorn möjliggör reduktion vid låga temperaturer är det möjligt att placera
katalysatorn och kemikalieinsprutningen efter en stoftreduceringsåtgärd för att på
så sätt minska risken för att katalysatorn täpps igen [31]

En katalysator för SCR kräver mycket utrymme, det gör att det ofta krävs stora
ombyggnationer av rökgaskanalen om SCR ska installeras på en befintlig anlägg-
ning. Detta gör att SCR oftare installeras på nya anläggningar än befintliga [32].
Att installera ett SCR-system är relativt dyrt vilket till stor del beror på kostnaden
för katalysatorn. Eftersom katalysatorn måste bytas ut med jämna mellanrum gör
det också att driftskostnaden blir hög. För att systemet ska fungera optimalt är
kvalitén på reduktionskemikalien viktig. Det är för att minimera både utsläpp och
katalysatorgifter och på sätt få ut den maximala livslängen och effektiviteten av
katalysatorn [30]

SNCR
SNCR bygger reduktion av NOx genom att tillsätta en reduktionskemikalie i för-
bränningsrummet på en förbränningsanläggning. Reduktionskemikalien består av
en kväveförening som vid reaktion med NOx bildar vatten och kvävgas [24][26]. De
vanligaste reduktionskemikalierna är ammoniak och urea [33].

Ett SNCR system består av två stora delar; lagringstank och insprutningssystem.
Insprutningssystemet består bland annat av lansar med små distribution hål där
reduktionskemikalien sprutas in som en fin dimma. En av de viktigaste para-
metrarna för en effektiv reduktion är designen och prestandan på lansarna [34].

Reduktionskemikalien kan beroende på system tillsättas i både flytande form och
som gas; fördelar och nackdelar med de olika kemikalierna och aggregationsformerna
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beskrivs i avsnittet Reduktionskemikalier för SCR- och SNCR-system [34][35].
Mahmoudi, Baeyens och Seville beskriver i en studie från 2010 i detalj hur varje
delreaktion vid NOx-reduktion men ammoniak respektive urea sker [24]. Huvud-
reaktionen för reduktion med ammoniak är:

4NH3 + 4NO +O2 → 4N2 + 6H2O (i)

och densamma för urea är:

H2NCOH2 + 2NO + 1/2O2 → 2N2 + CO2 +H2O (ii)

Javed et al. redogör för att SNCR är en kostnadseffektiv metod för rening av
rökgaser som är lätt att kombinera med andra metoder. Ytterligare en fördel med
tekniken är att den inte påverkas av eventuell flygaska [36]. För att nå maximal re-
duktion av NOx med SNCR krävs att kemikalien sprutas in i förbränningsrummet
i rätt position eftersom reaktionen mellan kemikalien och kväveoxiderna är väldigt
temperaturkänslig och beror av uppehållstiden [24][37][38]. Att reduktionsreaktio-
nen är väldigt temperaturkänslig gör att metoden endast är effektiv i en smalt
temperaturintervall, vilket är en av nackdelarna med SNCR. Det temperaturinter-
vall som generellt rekommenderas är 850-1100◦C, beroende på driftförutsättningar
[24][36][34]. Vid för låg temperatur sker reaktionerna för långsamt vilket gör att det
inte sker någon reduktion samt att reduktionskemikalien passerar ut med rökga-
serna i form av så kallad ammoniak-slip [1][26]. En av de miljömässiga aspekterna
till att man vill undvika ammoniak-slip är att ammoniak är en kemikalie som i
hög grad bidrar till försurning och övergödning i naturen[39]. Om reduktionskemi-
kalien istället tillsätts i en position med för hög temperatur, över 1200◦C, kan det
ske en ökning av NOx i rökgaserna då NH3 (ammoniak) oxiderar till NO [1][26].
Tayyed Javed, Ifran och Gibbs redogör i en studie från 2007 tydligt för varför
dessa reaktioner är benägna att ske utanför det optimala temperaturintervallet
[26].

Genom att använda SNCR för att rena rökgaser kan en NOx-reduktion på mel-
lan 30-90 % uppnås. Det breda spannet tyder på att NOx-reduktion med SNCR-
teknik är väldigt komplex och starkt beroende av det förutsättningar som finns
på den specifika anläggningen [24]. Investeringskostnaden för ett SNCR-system är
betydligt lägre än ett SCR-system eftersom det inte krävs någon katalysator. En
nackdel med SNCR mot SCR är dock att det krävs mer reduktionskemikalie i ett
SNCR-system för att uppnå en liknande reduktion som med SCR, det ger i sin tur
att det krävs större lagringsutrymmen för kemikalier. Driftskostnaderna för båda
metoderna är därför ungefär samma [24].
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SNCR/SCR-hybridsystem
En relativt ny metod för reduktion av NOx är SNCR/SCR-hybridsystem vilket
är en reningsmetod som kombinerar SNCR och SCR [40]. I hybridsystemen renas
rökgaserna i två steg, först injiceras ammoniak för reduktion med SNCR-teknik och
därefter används SCR-tekniken för att reducera utsläppen ytterligare. Eftersom
rökgaserna renats till en viss del när de kommer till katalysatorn i SCR systemet
behövs inte en lika stor katalysator som hade används om reningen bara hade skett
med SCR. Detta gör att det inte behövs ett lika stort utrymme i rökgaskanalen.
Det gör att hybridsystemen ofta används i fall där SCR är intressant men där det
finns ett begränsat utrymme för installation av katalysatorn [40][41].

Hybridsystemen är ett resultat av strävan efter effektiv NOx-kontroll [40]. Med ett
hybridsystem kombineras fördelarna från både SNCR och SCR vilket resulterar
i en NOx-reduktion som är högre än vid bara SNCR och billigare sett till både
investeringskostnad och driftskostnad än SCR. Ett hybridsystem passar därför
anläggningar som kräver hög NOx-reduktion men till ett lägre pris än vad som
går att få med endast SCR, alternativt anläggningar som har mindre utrymme för
katalysatorenheten [40][41].

Reduktionskemikalier för SCR- och SNCR-system
När reduktionskemikalie (ammoniak eller urea) till ett SCR- eller SNCR-system
ska väljas måste det tas hänsyn till bland annat önskad reduktion av NOx samt
säkerhetsåtgärderna de olika kemikalierna kräver. En annan viktigt parameter är
rökgastemperaturen där kemikalien ska tillsättas. Detta eftersom urea ger opti-
mal reduktion i ett temperaturintervall som är ungefär 50◦C högre än ammoniak
[26].

Ammoniak, både i gas och i flytande form, ger den bästa reduktionen av NOx men
hanteringen av kemikalien är förenad med ett antal risker vilket gör att urea i vissa
fall är att föredra trots att den är mindre effektiv än ammoniak [42]. Ammoniak
måste lagras under tryck eller vid låga temperaturer för att vara stabil. Några av
farorna med ammoniak är att det kan vara brandfarligt, giftigt (för både människa,
djur och miljö), explosivt och frätande [43]. Beroende på i vilken form ammoniaken
hanteras kan vissa av dessa risker mildras alternativt helt försummas. Ammoniak
finns både som ammoniaklösning och som vattenfri ammoniak. Den vattenfria
ammoniaken kan användas både i gasfas och i flytande form. Gasformig ammo-
niak används mer sällan eftersom det är svårare att lagra gasformig ammoniak
än flytande [32]. Fördelen med vattenfri ammoniak är att den innehåller 100 %
reagens vilket minskar transporterna och ger den högsta effektiviteten [44]. Nack-
delen med vattenfri ammoniak är dock att den måste förvaras under ett tryck på
5-10 bar alternativ hållas kyld vid en temperatur på -33◦C [44]. Den är även före-
nad med samtliga faror listade ovan. Ammoniaklösning är även den förenad med
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risker men eftersom den är utspädd med vatten sänks ångtrycket på blandningen
vilket gör att den kan hanteras i normalt lufttryck och temperatur och fortfarande
vara stabil [45]. Båda typerna av ammoniak leder till färre sekundära reaktioner
som kan bilda NOx och CO än vad reduktion med urea gör [42]. Jämfört med urea
ger ammoniak även mindre risk för korrosion och kontaminering av utrustning
efter insprutningsplatsen [46][32].

Fördelarna med urea som reduktionskemikalie är att det inte krävs någon speciell
säkerhetsutbildning för att hantera den eftersom den är säkrare än ammoniak.
Nackdelen är dock att det inte går att reducera mängden NOx i rökgaserna lika
mycket som med ammoniak samt att reduktion med urea kan leda till fler sekun-
dära reaktioner som bildar NOx och CO [42]. Ytterligare en nackdel med urea är att
vid läckage bildas ett vitt fällningssalt som kan göra att utrustningen ser gammal
ut men den försämrar inte dess funktion. Det kan även bildas en fällning om urea
kommer i kontakt med hård vatten vilket riskerar då att täppa till utrustning,
detta är ett problem även vid användning av ammoniak [42][32]. Även urea måste
förvaras vid speciella tryck eller temperaturer men inte på grund av säkerhetsskäl
utan för att kemikalien inte ska kristallisera [42].

LoTOx
LoTOx är en NOx-reducerande metod från The Linde Group. Metoden är en låg-
temperatur oxidationsprocess där ozon (O3) används som oxidationsmedel för att
oxidera NOx (NO och NO2) till mer oxiderade kväveföreningar som N2O, utan att
gasformig föroreningar bildas [47]. Kväveföreningen som bildas har hög löslighet
och är reaktiv vilket gör att den kan renas ur rökgaserna med hjälp av en torr-
eller våtskrubber. Ozon som passerat utan att reagera med kväveoxiderna kan
också renas ur rökgaserna i skrubbern. Från reningen i skrubbern kan värdefulla
biprodukter så som salpetersyra (HNO3) och kalciumnitrat (Ca(NO3)2) utvinnas.
Den här typen av rökgasrening, LoTOx, påverkas inte av föroreningar vilket gör
att den även kan användas i processer med höga halter av stoft [47].

LoTOx kan användas både som enskild reningsmetod eller i kombination med
andra rökgasreningsmetoder, som till exempel SNCR [47]. Metoden är lätt att
installera på befintliga anläggningar, så väl som nybyggnationer, eftersom det inte
krävs någon ombyggnad av rökgaskanalen. Med LoTOx kan en NOx-reduktion på
mellan 35-95 % erhållas och driftskostnaden är direkt proportionell mot reduk-
tionsgraden [47].

Ozon (O3) är en reaktiv, oxidativ och instabil molekyl som under vissa förutsätt-
ningar är explosiv [48]. Eftersom gasen är instabil krävs det att ozonet produceras
nära konsumenten. Ozon kan bland annat produceras hjälp av el och syrgas i en
ozongenerator. När syrgas (O2) passerar en elektrisk urladdning uppstår så hög
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energi att syrgasmolekylerna sönderdelas till syreatomer. Dessa atomer reagerar
sedan med kvarvarande syrgas och bildar ozon [48].
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5 Projektspecifik teori
I detta avsnitt presenteras utrustningen som har använts i det praktiska momentet
av projektet. Den teori som har använts för beräkningar av utsläpp och kemikali-
eförbrukning presenteras också.

5.1 Sugpyrometer
En sugpyrometer är ett instrument som används vid temperaturmätningar av rök-
gaser med höga temperaturer [49]. Sugpyrometern består av ett termoelement som
omges av ett rör av stål eller keramik för att skydda mot yttre strålning. Termoe-
lementet går längsmed hela röret men det är endast i spetsen på termoelementet
som den har sin mätpunkt. Gasen sugs in i röret med hög hastighet för att få så
hög konvektiv värmeöverföring som möjligt och därigenom minimera mätfel [50].
Många sugpyrometrar har även en vattenkyld mantel utanför det skyddande rö-
ret där kallt vatten flödar för att skydda mätutrustningen från deformation när
det utsätts för höga temperaturer [49][50]. Det är viktigt att flödet av vatten ge-
nom sugpyrometern är så högt att kokning förhindras [49]. I Figur 3 visas den
sugpyrometer som användes vid mätningarna i det här projektet.

Figur 3 – Sugpyrometer från METLAB Miljö AB. Termoelementet som mä-
ter temperaturen är placerat precis innanför spetsen på lansen. Med tillstånd
hämtad från [49]

5.2 Effektberäkningar
För att beräkna effekten på ÅP1 efter drifttagandet av den nya fabriken beräknades
först den tillförda effekten, som består av bränsleeffekten, luftförvärmning relativt
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25◦C och eventuella hjälp- och driveffekter. Pannans tillförda effekt [kW] ges då
av

Pt = ṁTS ·

((
Hi,d −

[F ]

1− [F ]
· 2442

)
+ lTS · cpl · (tl − 25)

)
+ Phj, (2)

där ṁTS är massflödet av det torra bränslet [kg/s], Hi,d är bränslets effektiva vär-
mevärde [kJ/kg], [F ] är fukthalten på bränslet [%], lTS är det totala fuktiga luftbe-
hovet per kilogram torrt bränsle, cpl är luftens specifika värmekapacitet [kJ/kg◦C],
tl är temperaturen på tilluften [◦C] och Phj är hjälp- och driveffekter.

Vid antagandet att hjälp- och driveffekter försummas kan Ekv. 2 skrivas om
som

Pt = ṁTS ·

((
Hi,d −

[F ]

1− [F ]
· 2442

)
+ lTS · cpl · (tl − 25)

)
(3)

Den nyttiga effekten beräknas sedan genom att multiplicera en tillförda effekten
med pannans verkningsgrad

5.3 Utsläpp
Om en anläggning verkar under ett villkor (i enlighet med avsnitt 3.1) kan den
halt NOx som det är tillåtet att släppa ut vid en viss tillförd effekt beräknas med
hjälp av

mNOx,max = Pt · villkor (4)

Där mNOx,max är den mängd NOx [mg] som det är tillåtet att släppa ut och
villkor är det villkor [mg/MJ tillförd energi] som anläggningen har för utsläpp
av NOx.

5.4 Ekonomi
Kostnaden för ett SNCR-system i drift har i det här projektet beräknats utifrån
mängden kemikalie som krävs för att uppnå önskad reduktion samt kostnaden för
denna. Formeln för detta blir då

Ktot,kemikalie = ṁkemikalie · kkemikalie, (5)
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där Ktot,kemikalie är totala kostnaden för kemikalien [kr], ṁkemikalie är kemikalieför-
brukningen [ton] och kkemikalie är priset på kemikalien [kr/ton]. Mängden kemikalie
som krävs beräknas enligt Ekv. A1 - Ekv. A4 i Appendix B.

För en anläggning som installerar SNCR på en panna ges den totala kostnads-
förändringen mellan före och efter installation av skillnaden mellan nuvarande
nettoavgift (beräknad med Ekv. 1) och summan av den teoretisk nettoavgiften
med SNCR installerad och kostnaden för reduktionskemikalien, enligt Ekv. 6 ne-
dan.

∆K = Knetto,nu − (Knetto,SNCR + ·Ktot,kemikalie), (6)

där ∆K är kostnadsförändringen, Knetto,nu är nettoavgiften innan installationen av
SNCR och Knetto,SNCR är den teoretiska nettoavgiften efter installationen.
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6 Utförande
I det här avsnittet redogörs för hur projektets olika delar har utförts och hur beräk-
ningarna har gjorts. Antaganden som har används för beräkningar och jämförelser
redovisas också.

6.1 Temperaturmätning
Eftersom NOx-reduktion med SNCR bara är effektiv i ett smalt temperaturinter-
vall är det viktigt att veta hur temperaturprofilen i pannan ser ut. Utifrån detta
kan sedan slutsatser om förutsättningarna för SNCR i pannan dras. Om det finns
förutsättningar för SNCR i pannan går det att med hjälp av temperaturprofilen
bestämma vart i pannan som reduktionskemikalien ska tillsättas.

Mätning av rökgastemperaturen i pannan utfördes av METLAB Miljö AB under
två dagar, tidsschema för mätningarna bifogas i Appendix C. Mätningarna gjor-
des på två nivåer (två positioner per nivå) i pannans övre del vid två olika lastfall,
låg last och mellanlast. Lastfallen valdes utifrån vad som är minsta och maximalt
möjliga last vid förbränning av endast bark i ÅP1. På grund av problem med
barkmatningen gick det inte att komma upp i maximal last och därför kunde ing-
en mätning ske på denna last. Mätningarna på de båda nivåerna gjordes parallellt
för att lättare kunna identifiera störningar i mätningarna på grund av driftföränd-
ringar samt för att minimera felaktiga slutsatser orsakade av dessa.

Temperaturmätningarna utfördes med sugpyrometrar med termoelement av typ K
enligt metoden beskriven i Emissionsmäthandboken 2015 kap. 5.30 [51]. Specifika-
tioner för de sugpyrometrar som användes i dessa mätningar kan ses i Tabell 1. I
avsnitt 5.1 beskrivs utrustningen utförligare. För att kontrollera att rökgasflödet
genom pyrometrarna var konstant användes rotametrar, se Figur A4 i Appendix
D.

Tabell 1 – Specifikationer av sugpyrometern som användes i temperaturmät-
ningarna.

Utrustning Sugpyrometer

Effektiv längd [m] 3 resp. 4,5

Diameter [mm] 35

Typ av termoelement Typ K

Valet av mätpunkter gjordes utifrån flera parametrar. För att kunna göra en tem-
peraturprofil över pannan utan att teoretiskt beräkna temperaturerna mättes tem-
peraturen i flera positioner i höjdled i pannan. Stråkbildning är vanligt förekom-
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mande i förbränningspannor vilket gör att temperaturen i densamma troligen inte
är uniform över horisontalplanet. Därför mättes temperaturen i två positioner i
horisontalplanet på varje nivå. Antalet nivåer som det var möjligt att mäta i be-
gränsades av storleken på utrustningen och uttagen i pannan, vilket gjorde att
temperaturen endast mättes i två nivåer. I pannan finns förberedda positioner för
SNCR utrustning vilket gör att det är önskvärt att mäta i närheten av dessa,
detta var dock inte möjligt på grund av mätinstrumentens diameter. De uttag
som användes för mätningarna var inspektionsluckor ca 17 m från bädden (nivå 2)
samt tertiärluftsportar ca 9 m från bädden (nivå 1) eftersom de var de positioner
närmast de förberedda SNCR-positionerna som tillät diametern och längden på
instrumenten. I Figur 4 är uttagen som användes för mätningarna och mätpunk-
terna markerade, bilder på uttagen och utrustningen visas i Figur A2 - Figur A4 i
Appendix D. Uttaget på den nedre nivån (nivå 1) var ca 2,5 m från pannväggens
högra sida (sett framifrån), på nivå 2 var uttaget ca 3,8 m från pannväggens högra
sida. Anledningen till att sugpyrometrarna som användes inte hade samma längd
var för att utrymmet kring den nedre nivån inte tillät en så lång sugpyrometer
som 4,5 m. Det gör också att temperaturerna som mättes i den nivån inte mättes
mitt i pannan, men förmodligen är det inte någon avsevärd skillnad.
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Figur 4 – ÅP1 med uttag för mätutrustning och mätpunkter markerade.
Uttagen har markerats med cirklar och de två punkterna i samma nivå som
respektive uttag markerar mätpunkterna.

Under mätningarna förbrändes bara bark i pannan trots att högre laster kan upp-
nås om bark kombineras med pellets och/eller olja. Detta val gjordes eftersom
pannan bara kommer att köras på bark då den nya fabriken är i drift och det är
dessa förutsättningar som utredningsvillkoret i miljödomen avser.

Den första lasten som temperaturen mättes på var minimilast vilket motsvarar
ungefär 45 ton ånga/h, anledningen till det var att produktionen vid tidpunkten
för mätningarna låg närmast den lasten. För resultatet av mätningarna spelar det
ingen roll om mätningarna startar vid högre eller lägre last. När produktionen i
ÅP1 var stabil startade mätningarna och temperaturen mättes i båda nivåerna
parallellt. Den första positionen i varje nivå som mättes var den som från nu
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kommer benämnas som den inre positionen. Det motsvarar den position som var
närmast mitten av pannan i de båda nivåerna. För den övre nivå motsvarar det
3,5 m från pannväggen och för den nedre nivån är det 2 m från pannväggen. Efter
ungefär 30 minuter byttes position i båda nivåerna så att temperaturen mättes 1,5
m från väggen på pannan (kallad yttre positionen). Även i den yttre positionen
mättes temperaturen under 30 minuter. Mätningarna avslutades med lansarna
i den inre positionen, förutom för nivå 2 vid låg last. Samma tillvägagångssätt
användes för att mäta temperaturen vid den högre lasten men detta gjordes två
dagar senare då produktionen på fabriken inte tillät att mätningarna fortsatte
under första dagen. Skillnaden mellan mätningarna var att rökgastemperaturen i
den yttre positionen vid mellanlast mättes under 45-55 minuter.

Under hela tiden som mätningarna pågick sparades temperatur och tid till ett
datorprogram som loggar temperaturen som 5 sekunders medelvärde. De logga-
de temperaturerna exporterades sedan till Excel för vidare bearbetning och ana-
lys.

6.2 Antaganden
I alla beräkningar har 2015 använts som referensår då det var ett år med färre
oplanerade stopp och driftsstörningar än 2016. 2015 var inget skottår och därför
har alla beräkningar gjorts med antagandet att det är 28 dagar i februari.

Vid beräkning av reduktionsgrad och potentiella utsläpp har det antagits att re-
duktionen och utsläppen har varit sådana att gränsvärdet på 40 mg/MJ precis
har klarats. Alla beräkningar (utsläpp och kostnad) har gjorts med antagandet att
SNCR har installerats på ÅP1. Det har i dessa bortsetts från vad temperaturmät-
ningarna visade.

Utsläpp och kostnader efter utbyggnaden (Helios) har beräknats för två fall, ett
som benämns som det teoretiska fallet och ett som benämns som det verkliga fallet.
Massflödet av bark, sammansättningen på barken (se Appendix E) och gränsvär-
det för utsläpp har varit samma i båda fallen och baseras på energibalans från
Helios, analysresultat från 2016 och senaste miljödomen. Massflödet av bark är
607 ton/dygn och gränsvärdet 40 mg/MJ tillfört energi. Det teoretiska fallet base-
ras på garantier på den nya utrustningen, energibalans för Helios och tabellvärden.
För det verkliga fallet användes medelvärden från produktionen från år 2015. De
konstanta och varierande parametrarna som använts i de båda fallen visas i Tabell
2 respektive Tabell 3 nedan.
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Tabell 2 – Massflöde och gränsvärde för beräkningar av tillförd effekt och
utsläpp, konstanta för alla fall.

Massflöde, bark 607 ton/dygn

Villkor 40 mg/MJ tillförd energi

Tabell 3 – Parametrar som använts för beräkningar av effekt, utsläpp och
kostnader och som varierar mellan de fall som beräkningar skett för.

Teoretisk Verklig

Torrhalt (%) 40,2 41,0

Värmevärde (MJ/kgTS) 20,4 19,3

Drifttid (dygn) 355 327

Verkningsgrad (%) 88 85

För alla kostnadsberäkningar har det antagits att ett SNCR system redan är in-
stallerat på ÅP1. Kostnader för drift av pumpar etc. har inte inkluderas vilket gör
att det enda som ingår i driftskostnaderna är kemikalieförbrukningen vid 40 % re-
duktion av utsläppen från 2015 (158 mg/Nm3). För att beräkna drifttiden för det
potentiella SNCR systemet har drifttiden från 2015 för en last över 72 ton ånga/h
används, denna var 117,5 h.

Nettoavgiften för ÅP1 efter Helios har beräknats med antagandet att egenför-
brukningen, återföringsbeloppet och avgiften för utsläpp av NOx är samma som
år 2016. Egenförbrukningen var 1,2 %, återföringsbeloppet var 8,32 kr/MWh och
avgiften var 50 kr/kg.

6.3 NOx-reduktion
För att beräkna hur stor reduktion som skulle krävas om utredningsvillkoret på
40 mg/MJ tillförd energi skulle gälla idag användes statistik från 2015, enligt av-
snitt 6.2. Reduktionen beräknades genom att dividera utsläppsvillkoret (mg/MJ
tillförd energi) med den halt NOx (mg/MJ) som släppts ut under respektive må-
nad under 2015. På så sätt uppstod ett intervall på hur stor reduktionen måste
vara under året för att klara villkoret från miljödomen. Ett medelvärde för reduk-
tionen över året beräknades också. När detta var gjort utvärderades det om det är
teoretiskt möjligt att uppnå den beräknade reduktionen med hjälp av SNCR.
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6.4 Kostnadsförändring
När kostnadsförändringen kopplad till NOx beräknades antogs att SNCR redan
installerats på pannan och att det som inkluderas i kostnadsförändringen är NOx-
avgiften och kostnaden för reduktionskemikalien. Det pris som används i dessa
beräkningar är 1800 kr/ton inklusive transport till anläggningen, baserat på pris-
uppgift från Yara.

Enligt avsnitt 6.2 gjordes beräkningar av hur mycket NOx som släpps ut med an-
tagandet att anläggningen släpper ut precis så mycket som är tillåtet med villkoret
i miljödomen. Detta gjordes för de två fallen beskrivna ovan. Tillförd effekt beräk-
nades för båda fallen, med hjälp av Ekv. 3 och värdena presenterade i Tabell 2 och
Tabell 3. Därefter beräknades det maximala antalet kilo som är tillåtet att släppa
ut med hjälp av Ekv. 4. För att kunna beräkna nettoavgiften för NOx-utsläppen
beräknades även den nyttiga effekt för de båda fallen. Mängden utsläppt NOx (i
kg) och nyttig energi användes sedan i Ekv. 1 för att beräkna nettoavgiften.

För att beräkna mängden reduktionskemikalie som krävs för den önskade reduk-
tionen användes Ekv. A1 - Ekv. A4 i Appendix B. Den totala kostnaden med den
beräknade kemikalieförbrukningen beräknades med Ekv. 5. För dessa beräkningar
antogs, att reduktion var 40 %, vilket baseras på beräkningarna i avsnitt 6.3,

När både nettoavgift för de två fallen och kemikaliekostnaden var beräknade, be-
räknades kostnadsförändringen enligt Ekv. 6.

6.5 Undersökning av marknaden för SNCR-system
För att kunna sammanställa vilka olika typer av SNCR-system som finns på mark-
naden idag och ta upp referenser för dessa har en kombination av telefonintervjuer,
litteraturstudie och referensbesök genomförts.

I ett första steg undersökes olika leverantörer av förbränningsanläggning för att
kartlägga vilka av dessa som erbjuder SNCR-system. Därefter undersökes företag
som inte är pannförsäljare men som säljer SNCR. Utifrån vilka förutsättningar
som krävdes för att varje SNCR system valdes ett de mest lämpade för Östrands
typ av panna ut och dessa företag kontaktades för att få djupare information.
En viktig del i utvärderingen av olika typer av utrustningar är kontakter med
referenser. Två referensbesök gjordes på anläggningar som har SNCR. I det fall som
företaget inte installerat SNCR på en panna liknande Östrands besöktes annan
anläggning som förbränner biobränsle. Informationen från besöken tillsammans
med litteraturstudien sammanställdes och utvärderades löpande.
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7 Resultat
Resultaten från projektets praktiska moment och teoretiska beräkningar presente-
ras i de kommande avsnitten. Även en sammanställning av olika SNCR-system och
erfarenheter från referensbesök presenteras. I det här avsnitten kommer de olika
lastfallen som temperaturmätningarna skedde vid att benämnas fall 1 (låg last)
och fall 2 (mellanlast).

7.1 Temperaturprofil
Resultatet från mätningarna av rökgastemperaturen på låg last har sammanställts
i Figur 5. I figuren visas temperaturen under hela mätperioden, både inre och yttre
positionen på varje nivå. Den visar även hur lasten varierade under mätningarna,
medelvärdet på lasten under mätperioden var 48 ton ånga/h.

Figur 5 – Temperatur och last som funktion av tiden då pannan körs på låg
last. Den prickade linjen motsvarar lasten (ton ånga/h), den streckade linjen
motsvarar temperaturen i mätpunkten närmast bädden och den heldragna
linjen motsvarar temperaturen i mätpunkten längst ifrån bädden.

Från figuren syns det att temperaturen på den nedre nivån (nivå 1) påverkas
mer av förändringar i lasten än vad temperaturen i nivå 2 gör. Från tidpunkten
09:25 till 09:45 mättes temperaturen i den yttre positionen, all övrig tid mättes
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temperaturen i den inre positionen på nivå 1. I nivå 2 mättes temperaturen i
den inre positionen från start till tiden 09:32, all övrig tid mättes den i den yttre
positionen. I nivå 1 syns det tydligt, från Figur 4, att temperaturen inte är uniform
i horisontalled.

I varje position har ett medelvärde, och dess standardavvikelse, av temperaturen
beräknats. Medelvärdet på hela den nedre nivån (nivå 1) är 524◦C och motsva-
rande värde för den övre nivån (nivå 2) är 677◦C. I Tabell 4 visas medelvärde och
standardavvikelse för varje position. Under fall 1 var temperaturen i pannan aldrig
över den för SNCR lägsta temperaturen på 850◦C

Tabell 4 – Medelvärde och dess standardavvikelse av temperaturen i respek-
tive nivå och position vid låg last.

Temperatur [◦C] Standardavvikelse [◦C]

Nivå 1 Total 524 59

Inre 554 31

Yttre 457 49

Nivå 2 Total 677 31

Inre 685 19

Yttre 671 24

I Tabell 4 syns det att det är stor skillnad på temperaturerna mellan de olika
nivåerna och att temperaturen är jämnare på nivå 2 än nivå 1. Det går också att
se att det är mindre standardavvikelse på nivå 2 än nivå 1 vilket också visar på
att temperaturen är jämnare på den övre nivån.

I Figur 6 visas hur temperaturen och lasten varierade med tiden under mätningarna
på mellanlast (fall 2). Även under dessa mätningar syns det att temperaturen på
nivå 1 är något mer känslig för lastförändringar. På den nivån mättes temperaturen
i en yttre positionen från tiden 09:40 till 10:25. Motsvarande mätpunkt för nivå 2
är från tiden 09:35 till 10:30. Medelvärdet av lasten under dessa mätningar var 62
ton ånga/h. På denna last påverkas båda nivåerna ungefär lika mycket av vart i
horisontalled som mätningarna görs.
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Figur 6 – Temperatur och last som funktion av tiden då pannan körs på
medelhög last. Den prickade linjen motsvarar lasten, den streckade linjen
motsvarar temperaturen i mätpunkten närmast bädden och den heldragna
linjen motsvarar temperaturen i mätpunkten längst ifrån bädden.

I det här fallet, fall 2, är rökgastemperaturen över de för SNCR lägsta temperaturen
på 850◦C under korta stunder. På nivå 1 var temperaturen över 850◦C under 12 %
av tiden som mätningarna gjordes och på nivå 2 under 2 % av tiden.

I Tabell 5 visas medelvärde och standardavvikelsen av temperaturen för varje po-
sition och nivå. Medelvärdet på hela den nedre nivån (nivå 1) är 734◦C och mot-
svarande värde för den övre nivån (nivå 2) är 735◦C.
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Tabell 5 – Medelvärde och dess standardavvikelse av temperaturen i respek-
tive position vid mellanlast.

Temperatur [ ◦C ] Standardavvikelse [ ◦C ]

Nivå 1 Total 734 92

Inre 774 89

Yttre 669 49

Nivå 2 Total 735 60

Inre 769 47

Yttre 690 35

I Tabell 5 syns det att det inte är någon nämnvärd skillnad på temperaturerna
mellan de olika nivåerna. Tabellen visar däremot att det är en mindre standardav-
vikelse för temperaturerna på nivå 2 än nivå 1.

Om temperaturerna i Tabell 4 och Tabell 5 används och ett linjärt samband mel-
lan temperatur och last antags går det att approximera vid vilken last som tem-
peraturen överstiger den för SNCR lägsta temperaturen. Detta visas grafiskt för
respektive nivå i Figur 7 och Figur 8.
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Figur 7 – Temperaturförändring på nivå 1 vid antagandet om linjärt sam-
band mellan last och temperatur. Den heldragna linjen visar den lägsta
temperaturen för installation av SNCR.

På nivå 1 verkar förändringshastigheten i den inre och yttre positionen vara lika.
Temperaturen överstiger 850◦C i den inre positionen vid en last på 72 ton ånga/h
och i den yttre positionen vid en last på 82 ton ånga/h. Under 2015 var lasten
högre eller lika med 72 ton ånga/h under 36 % av drifttiden. För nivå 2 är det
från temperaturmätningar större skillnad i förändringshastighet mellan de olika
positionerna, se Figur 8.
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Figur 8 – Temperaturförändring på nivå 2 vid antagandet om linjärt sam-
band mellan last och temperatur. Den heldragna linjen visar den lägsta
temperaturen för installation av SNCR.

Enligt det linjära sambandet i Figur 8 överstiger temperaturen 850◦C i den inre
positionen vid en last på 84 ton ånga/h och i den yttre vid 233 ton ånga/h. Under
2015 var lasten högre eller lika med 84 ton ånga/h under 22 % av drifttiden.

I Figur 9 visas en temperaturprofil över pannan som visar hur temperaturen föränd-
ras med höjden vid de olika lastfallen som temperaturmätningarna skedde.
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Figur 9 – Temperaturprofil över ÅP1, temperaturförändring med höjden på
pannan.

Höjden 0-0,5 m motsvarar bädden i pannan och antogs ha uniform temperatur,
medelvärdet av maxtemperaturen i bädden under mätperioderna. Från toppen av
bädden till nivå 1 sjunker temperaturen avsevärt för båda lastfallen, för att sedan
öka till nivå 2.

7.2 Kostnadsförändring
Om utsläppen av NOx beräknas enligt det teoretiska fallet blir nettoavgiften för
NOx-utsläppen -34 748 kr, företaget tjänar drygt 34 000 kr. Om samma beräkning-
ar görs för det verkliga fallet under förutsättningarna för Helios blir nettoavgiften
8 684 kr. Detta visas Tabell 8 tillsammans med nettoavgiften för föregående år
(2016).

Tabell 6 – Nettoavgiften för utsläpp av NOx under 2016 samt för det teore-
tiska och verkliga fallet

2016 Teoretisk Verklig
Nettoavgift [kr] 3 100 721 - 34 748 8 684

Enligt beräkningarna av nettoavgiften för de två fallen, teoretiska och verkliga,
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kommer nettoavgiften för utsläpp av NOx att minska med drygt tre miljoner.

Kemikalieförbrukningen beräknades till mellan 49 ton och 81 ton per år, beroende
på reduktionsgrad, med antagandet att SNCR-systemet endast är i drift om pro-
duktionen är över 72 ton ånga/h vilket är det som krävs för att rökgastemperaturen
ska vara över 850◦C samt med utgångspunkt från NOx-utsläppen 2015. Kostnaden
och förbrukningen av reduktionskemikalier per år för olika reduktionsgrader visas
i Tabell 7.

Tabell 7 – Förbrukning och kostnad för reduktionskemikalie med ammoniak
som reduktionskemikalie.

NOx, in [mg/Nm3] 158

Reduktion [%] 30 40 50

NOx, ut [mg/Nm3] 110 95 79

Förbrukning,
reduktionskemikalie [kg/s]

0,0044 0,0059 0,0073

Drifttid [h] 3063

Förbrukning,
reduktionskemikalie [ton/år]

49 65 81

Pris [kr/ton] 1800

Kostnad [kr/år] 87 377 116 503 145 629

Beroende på reduktionsgrad skiljer det drygt 58 000 kr i kostnaden för reduktions-
kemikalien. Med en reduktion på 30 % är den totala kostnaden 87 377 kr, för en
reduktion på 40 % är den 116 503 kr och för en reduktion på 50 % är den 145 629
kr.

Om kostnaden för reduktionskemikalien läggs ihop med nettoavgiften fås den to-
tala kostnaden för utsläpp av NOx. Detta visas i Tabell 8 för en reduktion på 40
%, tillsammans med kostnadsförändringen jämfört med 2016 års nettoavgift för
NOx.
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Tabell 8 – Kostnadsförändringen jämfört med 2016 om SNCR installeras på
ÅP1 (40 % reduktion). Positivt värde på kostnadsförändringen indikerar att
företaget har en lägre kostnad än 2016.

Teoretisk Verklig
Nettoavgift [kr] - 34 748 8 684
Total kostnad [kr] 81 756 125 187
Kostnadsförändring [kr] 3 018 965 2 975 534

Den totala kostnaden kopplad till utsläpp av NOx med en reduktion på 40 % blir
81 756 - 125 187 kr/år. Skillnaden mellan nuvarande kostnad kopplad till NOx, en-
dast nettoavgiften, och kostnaden om SNCR installeras blir ungefär 3 000 000 kr.

7.3 Marknaden
De flesta företag som säljer SNCR-system har lösningar för system med både am-
moniak och urea som reduktionskemikalie. Det är idag inte så vanligt att anlägg-
ningar i Sverige installerar SNCR, marknaden ses som mättad av företag som är
verksamma i branschen, men det är desto vanligare utanför Sverige.

Yara erbjuder ett SNCR-system som vid optimala driftsförhållanden kan ge en
NOx-reduktion 80 %. Detta system kan användas med vattenfri ammoniak, am-
moniaklösning och urea och är utformat så att den valda reduktionskemikalien
sprutas in precis ovanför förbränningen. Yara rekommenderar att ammoniaklös-
ning används som reduktionskemikalie eftersom det medför färre risker än vattenfri
ammoniak samt att den ger högre effektivitet än urea.

Yara har installerat över 200 SNCR-system världen över och kunder är cementan-
läggningar, värmepannor, förbränningsanläggningar, glas och termiska processer.

Ett annat företag som erbjuder SNCR är Valmet. Deras SNCR-system ger en
reduktion på mellan 20 %-70 % beroende på pannans storlek och utformning. Val-
mets SNCR kan används med både ammoniak och urea som reduktionskemikalie
men ammoniaklösning är det som oftast rekommenderas. Systemet kan utformas
så att kemikalien antingen spruts in i pannan med hjälp av lansar i flera nivåer
eller via en cyklon för att sedan blandas med rökgaserna.

Valmets SNCR-system kan lätt installeras på både nya och befintliga pannor
och har installerats på pannor med varierande storlek, mellan 10 MW till 550
MW.

I Tabell 9 har anläggningar med SNCR från Yara eller Valmet sammanställts.
Två av anläggningarna besöktes för ett referensbesök och en sammanställning av
erfarenheterna från dessa redogörs i avsnitt 7.3.1.
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Tabell 9 – Anläggningar i Sverige med SNCR-system från Yara och Valmet.
Effekter med index t avser termisk effekt. Anläggningar markerade med (*)
har varierande bränslemix och denna presenteras mer noggrant i Appendix
F.

Företag/projekt Panna Effekt Bränsle Leverantör År

Nybro energi BFB 22 MWt Hushållsavfall Valmet 2016

YM1408 BFB 48 ton
ånga/h

Biobränsle Yara 2014

YM1325 BFB 27,8 MW Biobränsle Yara 2013

Bomhus Energi BFB 150 MW Biobränsle* Valmet 2013

YM1204 CFB 30 MW Biobränsle Yara 2012

Fiskeby Board Roster 45 MW,
53,6 ton
ånga/h

Avfall/biobränsle* Yara 2010

Övik energi AB BFB 130 MWt Biobränsle*/torv Valmet 2009

Kappa Kraftliner
AB, Piteå

BFB 132 MWt Restprodukter
från produktion*

Valmet 2007

NA8281 Roster 70 MW Avfall Yara 2007

NA8142 Roster 65 MW Bark/slam Yara 2003

7.3.1 Sammanställning och reflektioner från referensbesök
För att få referenser på olika SNCR-system gjordes två stycken referensbesök. De
företag som besöktes var Övik energi (Hörneborgsverket) och Fiskeby Board.

Övik Energi, Hörneborgsverket
På Hörneborgsverket förbränns främst biobränsle för att leverera energi till Övik
Energis fjärrvärmenät. Pannan är en bubblande fluidbäddspanna med HYBEX-
botten från Valmet, vilket är samma typ av panna som finns på Östrand. I pannan
förbränns bark, grot, torv, flis och en liten mängd rejekt från massaindustrin (så
som kvistmassa). Rökgaserna renas från NOx med SNCR som även den är från
Valmet. Hela anläggningen invigdes 2009.

Under studiebesöket på Övik energi träffade vi tre representanter från företaget;
Jonas Nordin (driftledare), My Rudsten (processingenjör) och Anna Rudsten (mil-
jöingenjör). Mycket av den information som framkom under besöket är personliga
åsikter och upplevelser.
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I SNCR systemet på Hörneborgsverket ingår 20 lansar för ammoniakinsprutning
fördelat på två nivåer. Den nedre nivå är placerad strax över sekundärluftsregistret,
ungefär 6 m ovanför bädden. Den övre insprutningsnivån är precis under pannans
näsa vilket är i nivå med tertiärluftsregistret, ungefär 12 m ovanför bädden. Den
övre nivån är den som oftast används då lasten på pannan oftast ligger på en jämn
och hög nivå. Reduktionskemikalien som används är 24,5 %-ig ammoniaklösning
som levereras till anläggningen som koncentrerad ammoniak och späds till rätt
koncentration innan den sprutas in i panna.

Enligt både My och Jonas är den allmänna uppfattningen om systemet att det har
fungerat bra samt kräver lite underhåll. Det enda problemet som de har haft som
kan kopplas direkt till SNCR-systemet är igensättning av lansarna, pga fällning av
kalk. Det här problemet uppstod i samband med att den koncentrerade ammonia-
ken blandades med vattnet. Det vatten som används är kemiskt rent vatten och för
att lösa problemet med att kalk fälls ut passerar vattnet idag ett avhärdningsfilter
för att rena vattnet ännu mer. Sedan denna åtgärd gjordes har de inte upplevt
några problem med lansarna.

Systemet kräver inte särskilt mycket underhåll, efter åtgärden med avhärdnings-
filtret. Lansarna behöver sällan eller aldrig (sedan 2009) bytas ut och kontakten
med leverantören är inte särskilt tät. De åtgärder Valmet gjort på systemet sedan
det installerades är att de under 2015 var på plats för att optimera styrningen av
systemet.

Representanterna från företaget har inte upplevt några andra problem, så som
korrosion, i pannan som kan kopplas till att ammoniak tillsätts. Miljöingenjören
Anna hade en teori om att en del i att de inte upplevt problem är för att de
förbränner torv vilket är ett bränsle som är känt för att minska risken för att
korrosionsproblem uppstår.

Temperaturen är viktig för att SNCR ska fungera, på Hörneborgsverket mäter de
temperaturen i den övre nivån med hjälp av fyra stycken temperaturgivare. Vid
en effekt på 75 MW har rökgaserna en temperatur på ungefär 950◦C.

Utsläppen av NOx från pannan är ungefär 40 mg/MJ och driftsledaren Jonas
uppskattar att de utan SNCR skulle släppa ut ungefär 80 mg/MJ, vilket gör att
de har en 50 %-ig reduktion av NOx. Systemet styrs mot att minska både NOx och
ammoniak-slip. De vill komma ner så låga nivåer av NOx som möjligt men med
ökad insprutning av reduktionskemikalien ökar också mängden ammoniak-slip. Det
här gör att styrningen indirekt blir en fråga om ekonomi. Anläggningen har inget
gränsvärde på ammoniak-slip men för att minska kemikalieförbrukningen vill man
hålla nere nivåerna.
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Fiskeby board
På Fiskeby boards fabrik i Fiskeby (nedan kallad Fiskeby) finns en fastbränsle-
panna (rosterpanna) från 2010 som förser kartongfabriken med ånga. Bränslet i
pannan är en blanding av rejekt från kartongtillverkningen, verksamhetsavfall och
RT-flis. Dennna bränsleblandning innehåller alltså både biomassa och ibland plast.
På Fiskeby används ett SNCR-system från Yara för att reducera NOx-halten i rök-
gaserna, denna utrustning togs i drift samtidigt som pannan år 2010. Pannan på
Fiskeby är inte av samma typ som ÅP1 men erfarenheterna från hur utrustningen
fungerar är ändå värdefull.

Under studiebesöket på Fiskeby träffade vi säljaren Eric Nordström från Yara och
en operatör som kör ångpannan på Fiskeby. All information som framkom från
operatören under besöket är personliga åsikter och upplevelser.

På Fiskeby finns en möjlighet att tillsätta ammoniaklösning i tre nivåer med sex
stycken lansar på varje nivå, den översta nivån är placerad nära toppen av pannan
vilket är möjligt då de har ett tomt drag innan överhettarna. Lansarna på de olika
nivåerna är placerade på olika pannväggar för att träffa så stor yta som möjligt.
Enligt leverantören är det vanligt att man använder två eller fler nivåer för tillsats
av reduktionskemikalien för att kunna få bra reduktion vid flera olika lastfall.
På Fiskeby används 24,5 %-ig ammoniaklösning som reduktionskemikalie. Enligt
Eric från leverantören Yara levererar de nästan uteslutande SNCR-system med
ammoniaklösning istället från urea eftersom ammoniaklösning ger mindre risk för
korrosion och inte kräver lika höga temperaturer som urean. Till Fiskeby levereras
reduktionskemikalien som 24,5 %-ig lösning till en dubbelmantlad tank på 40 m3

som är placerad utanför pannbyggnaden.

Enligt operatören på Fiskeby har man inte haft några problem med lansarna, vilket
kan förklaras med vattnet som används för av lättare kunna sprida den dimma av
kemikalie som sprutas in i pannan är avhärdat pannvatten. Detta gör att inte kalk
fälls ut och täpper igen lansarna, ett vanligt problem enligt representanten från
Yara. På Fiskeby har de, enligt operatören, inte kunnat koppla några problem i
pannan till användandet av ammoniaklösning.

Operatörsunderhållet av SNCR-systemet är litet. För att optimera systemet är
Yara på plats ungefär två gånger per år. Då kan även lansar bytas ut men det
är enligt Eric på Yara inte särskilt vanligt. Lansarna är tvådelade vilket gör att
om det t.ex. uppstår korrosion i spetsen på lansen så kan den utsatta delen lätt
bytas.

Temperaturen i pannan på Fiskeby mäts i toppen av densamma, där har de mellan
900-1000◦C. Temperaturen från denna givare är inget de använder för att styra
systemet med utan det styrs mot NOx-halt. Till viss del styrs även SNCR-sytemet

36



mot ammoniak-slip då Fiskeby har en gränsvärde på utsläpp av det. När Yara
optimerar systemet ställer de in så kallade recept som ska ge bra reduktion vid
olika lastfall. Det här är något som även operatörerna kan göra själva för att
optimera det ännu mer. Det var något som upplevdes som positivt från operatören
på plats. På Fiskeby har de med SNCR en NOx-reduktion på ungefär 60 % enligt
operatören. Enligt leverantörer ger SNCR med ammoniaklösning generellt 70 %
reduktion.

Det största problemet som operatörerna upplevde var att svarstiden (några minu-
ter) från mätutrustningen är så lång att det är omöjligt att styra mot ”optimal”
reduktion. Eftersom ammoniak-slip lagras i aska/beläggningar i pannan så kommer
det påverka reduktionen/slipen på så sätt att även om doseringen minskas så kom-
mer ammoniak lakas ut ur askan vilket gör att det finns risk för slipen fortsätter
öka tills det inte lakas ur mer. Samma fenomen kan uppkomma i mätutrustningen
som används för att mäta utsläppen från pannan. Detta är dock något som inte är
kopplat till SNCR-systemet i sig utan till mätutrustningen och förbränning.
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8 Framtida studier
Eftersom produktionen och barkblåsningen inte tillät temperaturmätningar på hög
last tappades mycket information om hur temperaturen påverkas av lasten. För
att på ett bättre sätt kunna utvärdera om SNCR en bra metod för att reducera
NOx från ÅP1 bör det göras fler temperaturmätningar på högre laster. Med anta-
gandet att förhållandet mellan temperatur och last är linjärt kommer rökgaserna
komma upp i rätt temperatur vid högre laster men detta bör verifieras. Då tempe-
raturmätningarna som gjordes bekräftade att temperaturen inte är uniform över
horisontalplanet kan det vara bra att mäta från olika håll i pannan. Det skulle
dock kräva att det tas upp nya öppningar i pannan. Den högsta nivån som mät-
ningarna gjordes vid i det här projektet var väldigt nära överhettarna, det gör
att det förmodligen inte är möjligt att dosera reduktionskemikalie där på grund
av risken för att ammoniak-slip orsakar korrosion på överhettartuberna och kort
uppehållstid. Det skulle därför vara intressant att mäta temperaturen på en nivå
till under näsan. Uppehållstiden är en viktig parameter som inte har beräknats i
projektet men det bör göras i en fortsatt utredning.

Från referensbesöken framkom det att det idag inte finns något generellt villkor
på utsläpp av ammoniak-slip utan att det är individuellt för varje anläggning om
det finns ett villkor eller inte. För Östrands del kan det få stor betydelse om det
blir villkor på ammoniak-slip eller inte eftersom ÅP1 vid lägre laster inte kan
utnyttja SNCR fullt ut. Om ammoniak skulle doseras vid laster nära gränsen
för vad som rekommenderas för SNCR finns en risk att en relativt stor mängd
ammoniak-slip släpps ut. Det gör att om anläggningen får ett gränsvärde kan
det behövas en utrustning för att rena rökgaserna från ammoniak-slip. Det skulle
därför vara intressant att utreda hur planerna för ett villkor ser ut idag och om
det skulle behövas ytterligare en reningsmetod på ÅP1 om det kommer villkor på
ammoniak-slip.

Om det finns ammoniak-slip i rökgaserna finns det en risk för att det binds in i
flygaskan. På Östrand används idag flygaskan som fyllnadsmaterial vid landbygg-
nader men om det finns ammoniak i askan skulle det kunna bli ett problem med
att använda askan till landbyggnationer [52]. En utredning kring hur reglerna för
detta ser ut skulle vara bra att göra för att kartlägga om askan kan fortsätta använ-
das som fyllnadsmaterial eller om den t.ex måste läggas på deponi. Detta kommer
förmodligen bero på halten ammoniak i aska så en studie kring hur mycket ammo-
niak som skulle kunna lagras i askan vid olika driftförhållanden skulle också vara
intressant.

Som en viktig del i den ekonomiska analysen kring SNCR behöver det tas in offerter
på olika typer av SNCR-system och övrig utrustning som behövs för ett sådant
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system för att på så sätt kunna utvärdera investerings- och underhållskostnader.
Detta var inget som gjordes fullständigt i det här arbetet vilket gör att det är
något som behöver utvärderas vidare.

Det har funnits diskussioner om att göra om NOx-avgiften till en skatt, vilket
innebär att återföringen skulle tas bort. Med anledning av detta skulle det vara
intressant att undersöka hur det skulle påverka kostnaden för NOx på Östrand.
Om det med en skatt på NOx blir viktigare för Östrand att minska utsläppen så
mycket det går.

Då det från mätningarna i det här arbetet visats att det under den större delen av
året inte är möjligt att dosera ammoniak i rökgaserna kan det vara intressant att
att undersöka andra metoder för NOx-reduktion, t.ex SCR eller LoTOx som över-
siktligt undersökts här. Försök att optimera förbränning ytterligare för att genom
primära åtgärder kunna minska utsläppen av NOx bör också undersökas.
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9 Diskussion och slutsats
Resultatet från temperaturmätningarna på låg och mellanlast (48 och 62 ton
ånga/h) visar att det, i de positioner som mätningarna gjordes, inte är möjligt
att reducera NOx-halten i rökgaserna med SNCR eftersom temperaturen på rök-
gaserna inte är tillräckligt hög. Vid den lägsta lasten kom temperaturen aldrig över
850◦C vilket är den lägsta temperatur som krävs för att SNCR ska kunna använ-
das. Vid den högre lasten 62 ton ånga/h var temperaturen under korta stunder
över 850◦C, 12 % respektive 2 % av tiden mätningarna gjordes för nivå 1 respektive
nivå 2. Eftersom rökgaserna dessutom inte har tillräckligt hög temperatur under
längre perioder utan bara under fåtal minuter åt gången tyder det på att det inte
är möjligt att använda SNCR vid de laster som dessa mätningar gjorts på.

Mätningarna i nivå 1 gjordes via spjällen för tertiärluften. Detta kan vara anled-
ningen till att temperaturen i denna nivå är lägre än nivå 2 för det lägre lastfallet.
Sugpyrometrarna bör däremot inte ha påverkats direkt av insprutningen av ter-
tiärluften eftersom dessa är utformade specifikt för att inte påverkas av yttre stör-
ningar och strålningsvärme genom att termoelementet är skyddat av ett stålrör.
Från Figur 5 är det tydligt att temperaturen i nivå 1 påverkas mer av lastföränd-
ringar än den övre nivån. Detta kan eventuellt bero på att flödet av tertiärluft
ändras när lasten ändras vilket gör att rökgaserna kring inloppet för tertiärluften
initialt påverkas mer av förändringarna. Det går också att se att det är större
skillnad på temperaturen i den inre och yttre positionen i nivå 1 än i nivå 2, även
detta skulle kunna beror på inloppet för tertiärluften. Detta visar också att det
inte är uniform temperatur i horisontalplanet. Detta är något som även visats i
tidigare examensarbeten [53][54]. Enligt Figur 5 och Tabell 4 (fall 1) är det inte
någon påtaglig skillnad på temperaturen mellan inre och yttre positionen på nivå
2. Detta kan bero på att det inte är lika turbulent i denna nivå som i den nedre
nivån vilket gör att det är en mer uniform temperatur.

Vid det högre lastfallet är det, enligt Figur 6 och Tabell 5 i princip ingen skillnad
i temperatur mellan nivåerna. Det går att se att även vid denna last så är nivå
1 känsligare för lastförändringar men det är inte lika påtagligt som för den lägre
lasten. Skillnaden mellan denna last och den lägre lasten är att det är tydligare
för båda nivåerna att temperaturerna inte är uniform i planet men temperaturen
genom pannan (i höjdled) är jämnare. Att temperaturen är lika på båda nivåer-
na vid den högre lasten visar på att mätutrustningen inte påverkas av inloppet
för tertiärluften vid jämn last utan att det är vid snabba lastförändringar som
rökgasernas temperatur initial påverkas mycket.

Om ett linjärt samband antags mellan last och temperatur ser det ut som att
lasten på pannan inte behöver vara så mycket högre än den som mätningarna
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skedde vid för att det ska vara möjligt att använda SNCR i båda nivåerna. I den
högre nivån krävs det enligt det linjära sambandet betydligt högre last (233 ton
ånga/h) för att det ska vara möjligt med insprutning i den yttre punkten. Denna
skillnad är dock så stor att det går att ifrågasätta om det är ett linjärt samband
mellan temperatur och last. Det som är nackdelen med den övre nivå är att den är
väldigt nära överhettarna vilket gör att det är stor risk för att uppehållstiden inte är
tillräckligt lång för att en fullständig reaktion ska kunna ske. Om inte en fullständig
reaktion sker är det risk att ammoniak-slip lägger sig på överhettartuberna och
korrosion blidas.

År 2015 var lasten på ÅP1 över 72 ton ånga/h under 36 % av drifttiden, vid denna
last är temperaturen (vid linjärt samband) över 850◦C i den inre positionen på
nivå 1. Det gör att om SNCR installeras i den nivån skulle det vara möjligt att
använda insprutningen under 36 % av drifttiden under ett år. Vid en last på över
82 ton ånga/h skulle det vara möjligt att ha spruta in reduktionskemikalie i båda
nivåerna under 22 % av drifttiden om driften är likvärdig med år 2015. Det bör
dock poängteras att 850◦C är den minsta möjliga temperaturen för att SNCR för
fungera på ett bra sätt.

På en konferens från 2013 presenterade J. Olofsson, Metso, att i en BFB stiger
oftast temperaturen med höjden från bädden till sekundärluftens inlopp där tem-
peraturen är som högst för att sedan sjunka högre upp i pannan [55]. Figur 9
visar temperaturprofilen för ÅP1 och denna figur visar ett beteende motsatt det
Olofsson presenterade. Detta kan eventuellt förklaras med att mätningarna i det
här projektet gjordes vid tertiärluftens inlopp och att detta påverkade mer än för-
väntat. Detta visar på att det bör undvikas att installera SNCR-utrustning i nivå
med tertiärluften på ÅP1. Det skulle dock vara intressant att mäta temperaturen
i de förberedda öppningarna som är placerad ca två meter nedanför nivå 1.

Om SNCR installeras på ÅP1 (trots vad temperaturmätningarna visar) och utsläp-
pen av NOx är sådana att anläggningen precis klarar villkoren (40 mg/MJ tillförd
energi) kommer anläggningen att gå jämt ut på NOx-avgiften för ÅP1. Dessa be-
räkningar är dock gjorda med antagandet att avgiften [kr/kg], egenförbrukningen
och återföringsbeloppet är samma som år 2016. Återföringsbeloppet har i princip
minskat varje år från 1997 vilket gör att det är troligt att den kommer fortsätta
göra det, men då minskningen inte skett linjärt är det svårt att uppskatta vad
återföringsbeloppet kommer bli. Dock går det att se att nettoavgiften påverkas
mycket om återföringsbeloppet minskar så det är viktigt att komma ihåg att dessa
beräkningar bara gäller under de antaganden som gjorts här.

Kostnads- och NOx-beräkningarna är gjorda utifrån två fall, ett helt teoretiskt
fall med värden från garantier, energibalanser för kommande fabriken och tabell-
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värden och ett verkligt fall där medelvärden från produktionen år 2015 användes.
Varken för nettoavgiften eller kemikaliekostnaden var det någon större skillnad
mellan fallen. Det tyder på att förutsättningarna för ångproduktionen efter Heli-
os är avslutat är likvärdig dagens ångproduktion. Kemikalieberäkningarna gjordes
med antagande att kemikalier sprutas in i pannan vad all last över 72 ton ånga/h.
Det antagande gör att man då får den maximala drifttiden för systemet.

Utifrån utsläppen från ÅP1 från 2015 skulle det krävas en reduktion på mellan
30-50 % för att klara villkoret från miljödomen på 40 mg/MJ. Utifrån littera-
turstudien, marknadsundersökningen och referensbesöken är det inga problem att
komma upp i den reduktionen med SNCR då en reduktion på upp till 90 % är möj-
lig att uppnå enligt litteraturen samt att reduktionen på referensanläggningarna
var minst 50 % [24].

Den vanligaste reduktionskemikalien som rekommenderas av leverantörer och an-
vänds på anläggningar med SNCR är 25%-ig ammoniaklösning. Anledningen till
det är främst att ammoniaklösning ger lägre risk för problem i pannan, så som
korrosion. För SNCR på ÅP1 skulle det också vara bättre med ammoniak som
reduktionskemikalie ur synvinkeln att reduktion med ammoniak kräver lägre rök-
gastemperatur för att fullständig reduktion ska kunna ske än vad urea gör. Detta
är även anledningarna till att alla beräkningar gjordes med ammoniaklösning som
reduktionskemikalie. En nackdel med ammoniak (vattenfri) är dock att den måste
hållas trycksatt eller kyld för att vara stabil. Det är dock något som personalen på
de anläggningar som referensbesöken gjordes på inte tyckte var något som orsaka-
de problem. De problem som båda anläggningarna anmärkte på att utrustningen
täpps igen om ammoniaken blandas med vatten som inte är avhärdat. Det visar
att det är viktigt att ha rätt typ av vatten anslutet till SNCR-systemet.

SCR/SNCR-hybridsystemen är en bra kompromiss för anläggningar som behöver
stor reduktion men till en lägre pris än SCR. För Östrands del där reduktionen
inte behöver vara så hög är därför inte ett hybridsystem aktuellt.

En annan alternativ metod som tagits upp i projektet är LoTOx. Den här metoden
använder ozon för att reducera utsläppen av NOx vilket är en förening som är insta-
bil och dyr att producera. För att kunna använda den här metoden för reduktion
krävs det att ozonet produceras nära ÅP1, vilket förmodligen skulle kräva omfat-
tande ombyggnationer. Det i kombination med att produktionen kräver mycket
elektricitet gör att det riskerar att bli höga investerings- och driftkostnader.

Något som kan vara ett problem för anläggningar med stor variation i last och som
installerar SNCR är att optimera insprutningen. Ett problem som framkom vid
referensbesöket på Fiskeby var att mätutrustningen som mäter halterna av NOx i
rökgaserna har en svarstid på flera minuter vilket gör att de har svårt att optimera
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systemet eftersom det endast är dessa mätningar som kan användas för att av-
göra om doseringen av reduktionskemikalie är rätt. Ingen av anläggningarna som
besöktes hade mer än en punkt för temperaturmätning i pannan och denna satt
nära pannväggen. Det gör att för att kunna optimera styrningen för en anläggning
med stor variation på lasten krävs det snabb svarstid från utrustningen som mäter
NOx eller bra, representativ temperaturmätning vid insprutningspunkterna.

Båda anläggningarna som besöktes upplevde att metoden fungerade bra och båda
hade fått en komplett system levererat. Från lagringstank till lansar för insprut-
ning av kemikalie och styrsystem. Båda anläggningarna hade insprutning i flera
nivåer vilket är något som både Yara och Valmet rekommenderar för att få bästa
resultat.

Enligt E. Nordström på Yara har marknaden för SNCR i Sverige varit mättad
under några år, men han märker att med hårdare restriktioner ökar efterfrågan på
SNCR-system i Sverige igen.

En skillnad mellan anläggningarna som besöktes var om de var ålagda med gräns-
värde för ammoniak-slip eller inte. Om det skulle installeras SNCR på ÅP1 och den
skulle få ett gränsvärde på ammoniak-slip blir det ännu viktigare att temperaturen
i pannan är 850◦C eller högre samt att uppehållstiden är tillräcklig.

Utifrån mätningarna som gjorts i detta projekt går det inte att med säkerhet säga
att rökgastemperaturen i pannan är tillräckligt hög för att SNCR skulle kunna
installeras. Det som dock talar för att det skulle vara möjligt att installera SNCR
är att med ett linjärt samband mellan temperatur och last kommer det vara möjligt
att installera SNCR i båda nivåerna om lasten är högre än 85 ton ånga/h.

Kostnadsmässigt är det, utifrån dessa beräkningar, en fördel med SNCR jämfört
med utan då kostnaderna kopplade till NOx-avgiften och kemikalieförbrukningen
gör att anläggningen sparar 3 000 000 kr per år om SNCR installeras, jämfört med
idag. Det bör poängteras att inga investeringskostnader eller drift- och underhålls-
kostnader (annat än kemikalien) är inkluderade i dessa beräkningar.
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Appendix A
Skalenlig ritning över ÅP1 och barkinmatning på Östrand visas i Figur A1.

Figur A1 – Skalenlig ritning över barkpannan inklusive plushöjder, barkin-
matning, startoljebrännare, askutmatning, överhettare och ekonomiser.
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Appendix B
Mängden reduktionskemikalie som krävs för att reducera NOx i rökgaser bestäms
av hur stor reduktion som efterfrågas. Här sker beräkningarna med ammoniak som
reduktionskemikalie.

Det teoretiska molförhållandet mellan NOx och ammoniak är 1:1, 1 mol NOx re-
duceras med 1 mol ammoniak. Då det i verkligheten krävs mer ammoniak för
att reducera NOx används termen NSR, vekligt molförhållande genom teoretiskt
molförhållande (SRT ).

NSR =
nNH3/nNOx

SRT

(A1)

där nNH3 är antalet mol ammoniak som tillsätts och nNOx är antalet mol NOx

i rökgaserna. I dessa beräkningar väljs NSR till 2, alltså att 2 mol ammoniak
tillsätts till 1 mol NOx.

För att beräkna mängden ammoniak som behöver tillsättas beräknas först molflö-
det av NOx (uttryckt som NO2 i rökgaserna och därefter mol flödet ammoniak.
Molflödet av NOx beräknas enligt

FNOx =
V̇torr,rg ·NOxin

MNO2

(A2)

där V̇torr,rg är volymflödet av torra rökgaser, NOxin
är halten NOx i rökgaser-

na innan ammoniakinblandning och MNO2 är molmassan för NO2. Molflödet av
reduktionskemikalien (ammoniak) bestäms med,

FNH3 = FNOx ·NSR · ηNOx (A3)

där ηNOx är den önskade reduktionsgraden. Från molflödet kan sedan massflödet
reduktionskemikalie (100 % ammoniak) beräknas med,

ṁNH3 = FNH3 ·MNH3 (A4)

Om ammoniaken är i vattenlösning divideras massflödet ren ammoniak med kon-
centrationen på lösningen för att få motsvarande massflöde för lösningen.
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Appendix C
Tabell A1 visar tidsschemat för när rökgastemperaturmätningarna, vid respektive
last, på ÅP1 gjordes.

Tabell A1 – Schema för temperaturmätning på ÅP1

Låg last Mellanlast

Börvärde [ton ånga/h] 45 65

Datum 170405 170407

Tid 09:00-10:00 09:05-10:50

Appendix D
Bilder på utrustningen och mätuttagen som användes för att mäta rökgastempe-
raturen i ÅP1. Figur A2 och Figur A3 visar hur uppställningen av utrustningen
såg ur på den nedre respektive övre nivån, bilda bilderna är med lansarna i sin
innersta position. Figur A4 visar rotametern som användes för att mäta flödet av
rökgaser genom lansarna.

Figur A2 – Uttag för temperaturmätningar på nivå 1. Lansen är placerad i
den inre positionen.
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Figur A3 – Uttag för temperaturmätningar på nivå 2. Lansen är placerad i
den inre positionen.

Figur A4 – Mätutrustningen som användes för att mäta flödet av rökgaser
genom lansarna

Appendix E
Resultat från barkanalys gjord 2016. Sammansättning från denna har använts för
att beräkna tillförd effekt.
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Appendix F
I Tabell A2 nedan listas anläggningar i Sverige som installerat SNCR mellan 2003
och 2016.

Tabell A2 – Anläggningar i Sverige med SNCR-system från Yara och Valmet,
installerade mellan 2003 och 2016. Effekter med index t avser termisk effekt.

Företag Panna Effekt Bränsle Leverantör År

Nybro energi BFB 22 MWt Hushållsavfall Valmet 2016

YM1408 BFB 48 ton
ånga/h

Biobränsle Yara 2014

YM1325 BFB 27,8 MW Biobränsle Yara 2013

Bomhus Energi BFB 150 MW Biobränsle
(bark,spån, biofiber
mm)

Valmet 2013

YM1204 CFB 30 MW Biobränsle Yara 2012

Fiskeby Board Roster 45 MW
53,6 ton
ånga/h

Returmaterial,
returträflis,
industriavfall

Yara 2010

Övik energi AB BFB 130 MWt Bark, grot, flis, torv,
kvistrejekt

Valmet 2009

Kappa Kraftli-
ner AB, Piteå

BFB 132 MWt Restprodukter från
prod. (bark, slam,
plastrekejt mm)

Valmet 2007

NA8281 Roster 70 MW Avfall Yara 2007

NA8142 Roster 65 MW Bark/slam Yara 2003
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