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SAMMANFATTNING
På uppdrag från Umeå Energi har en undersökning av anläggningen Bjurholm utförts, med
syfte att minska oljeförbrukningen. Bjurholm är en fjärrvärmeanläggning med en
pelletspanna och en oljepanna. Oljepannan är automatiskt behovsstyrd, vilket betyder att den
används när pelletspannan inte klarar av effektbehovet. Pelletspannan har en märkeffekt på
1500 kW, vilket är en effekt pannan klarade av 2013, men inte idag. Sedan en tid tillbaka har
pannan problem med för låg syrenivå vid ökad bränsletillförsel, vilket leder till att
förbränningsprocessen avbryts. Vad detta kan grunda sig i har undersökts inom föreliggande
arbete.
För att undersöka problemet med att klara av märkeffekten genomfördes en undersökning av
fyra olika parametrar: pellets, loggade mätvärden från sensorer i anläggningen,
pannverkningsgrad och lufttillförsel. Undersökningen av pelletsen visade att dessa är av hög
kvalitet och borde inte orsaka fukt- eller askrelaterade problem. En jämförelse mellan
sensormätvärden som till exempel temperatur i vattenledningarna, rökgastemperaturen, tryck
och syrenivån i pannan, loggade under februari 2013 gentemot februari 2019, visade bara
små skillnader. Pannverkningsgraden var i medel flera procentenheter högre 2013 än 2019,
men osäkerheten i beräkningarna är stor. Orsaken till denna osäkerhet är främst att Umeå
Energi endast loggar mätvärden två till tre gånger i veckan för hand. Detta gör att
beräkningarna inte går att lite på. Mätning av primär- och sekundärluft tillförsel utfördes
under ett tillfälle när pannans effekt låg på 1068 kW.
Det här arbetet har inte löst problemet med låg syrenivå vid ökad bränsletillförsel, men kan
användas som grund till vidare undersökning. Anläggningen behöver utvecklas, och en
förutsättning för att lösa problemet är kontinuerlig, digital loggning av fler mätvärden. Vidare
arbete bör fokusera på mätningar av lufttillförseln vid högre uteffekter.
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ABSTRACT
On behalf of Umeå Energi, an investigation of the Bjurholm district heating plant has been
performed, with the purpose to reduce its oil consumption. The Bjurholm plant consists with a
pellet boiler and an oil boiler. The oil boiler is automatically demand-controlled, which means
that it is used when the pellet boiler cannot manage the power requirements. The pellet boiler
has a nominal capacity of 1500 kW, which is a capacity the pellet boiler could manage 2013
but not today. Since a few years, the boiler experiences low oxygen levels whenever the fuel
supply rate is increased, which then terminates the combustion process. In this project, possible
reasons for this problem were investigated.
In order to investigate why the boiler cannot reach its nominal capacity, four different
parameters were scrutinized: the quality of the pellets, the logged measurement values from
the sensors in the plant, the boiler efficiency and the air supply. The investigation of the pellets
showed that the pellets are of high quality and are unlikely to cause moisture- or ash-related
problems. A comparison between the sensor measurement values, for example temperature in
the water lines, flue gas temperature, pressure and oxygen level in the boiler, logged February
2013 against February 2019, showed small differences. The boiler efficiency was on average
several percent higher 2013 than 2019, but the measurement uncertainty in the calculations is
high. The reason for this uncertainty is foremost that Umeå Energi only logs measurement
values two to three times per week by hand. This means that the calculations cannot be trusted.
Measurements of primary and secondary air supply were performed on one occasion, when the
effective boiler capacity was 1068 kW.
The results of this project do not fully explain, why the oxygen level in the boiler reaction zone
decreases with increased fuel supply but can be used as a basis for further investigations. It can
be concluded that, in order to solve the problem, the plant needs to be upgraded. In particular,
continues, digital logging of several critical boiler parameters should be enabled. Further work
should focus on accurately measuring the primary and secondary air supply rates during
operation at higher boiler capacities.
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KEMISKA BETECKNINGAR
O = Syre
O2 = Syrgas
A = Aska
H = Väte
H2O = Vatten
N = Kväve
NOx = Kväveoxider
C = Kol
CO = Kolmonoxid
CO2 = Koldioxid
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Examensarbetet avser 15 högskolepoäng och är det avslutande momentet i utbildningen
Högskoleingenjör i Energiteknik vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik på Umeå
Universitet.
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Måns Kjellander, uppdragsgivare Kristian
Ekholm och Leveransledare yttre Björn Lönnberg på Umeå Energi som genomgående hjälpt
mig igenom projektet med vägledning, information och diskussion. Det finns många fler på
Umeå Energi som varit högt hjälpsamma under projektet. Redan från dag ett visade alla ett
intresse för att vara hjälpsamma oavsett om det var som bollplank eller genom att bidra med
information, tack.
Slutligen vill jag tacka min handledare på Umeå universitet, Florian Schmidt. Florian har
bidragit med sin expertis både i rapporten samt under projektets arbete och varit ett
välbehövligt bollplank när det behövts.

III

Innehållsförteckning
SAMMANFATTNING............................................................................................................................ I
ABSTRACT ............................................................................................................................................ II
KEMISKA BETECKNINGAR ............................................................................................................. III
FÖRORD ............................................................................................................................................... III
1.

Inledning ......................................................................................................................................... 1
1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1
1.2 Umeå Energi ................................................................................................................................. 3
1.3 Syfte .............................................................................................................................................. 3
1.4 Mål ................................................................................................................................................ 4
1.5 Avgränsningar ............................................................................................................................... 4

2.

Teori ................................................................................................................................................ 5
2.1 Klimatförändring........................................................................................................................... 5
2.2

Fjärrvärme ............................................................................................................................... 5

2.3

Förbränning ............................................................................................................................. 7

2.4

Kriterier för fullständig förbränning ....................................................................................... 7

2.5

Olja.......................................................................................................................................... 8

2.6

Pellets ...................................................................................................................................... 9

2.7

Oljepanna .............................................................................................................................. 11

2.8

Pelletspanna .......................................................................................................................... 11

2.9

Askutmatning ........................................................................................................................ 12

2.10 Rökgasrening ............................................................................................................................ 13
2.10

Förbränningsluft .................................................................................................................... 14

2.11

Pannverkningsgrad ................................................................................................................ 15

2.11.1 Direkt metod ...................................................................................................................... 15
3.

4.

Metodik ......................................................................................................................................... 17
3.1

Arbetsmetod .......................................................................................................................... 17

3.2

Verktyg ................................................................................................................................. 17

3.3

Felkällor ................................................................................................................................ 18

Resultat ......................................................................................................................................... 19
4.1

Pellets .................................................................................................................................... 19

4.2 Jämförelse av mätvärden februari 2013 gentemot februari 2019 ................................................ 20
4.3 Pannverkningsgrad ...................................................................................................................... 23
4.4 Lufttillförsel ................................................................................................................................ 25

IV

5.

Diskussion och slutsats ................................................................................................................. 27
5.1 Diskussion ................................................................................................................................... 27
5.2 Slutsats ........................................................................................................................................ 29
5.3 Rekommenderade åtgärder ......................................................................................................... 30

Referenser ............................................................................................................................................. 31
Bilagor .................................................................................................................................................. 34

V

1. Inledning
Nedan följer inledningsavsnitt som går igenom grunden bakom projektet.

1.1 Bakgrund
Fjärrvärme används som uppvärmningskälla i mer än hälften av alla lokaler och bostäder i hela
Sverige. Ungefär 90 % av flerbostadshusen i Sverige använder sig utav fjärrvärme medan
andelen småhus och lokaler som använder fjärrvärme är mindre. Sverige är ledande inom
fjärrvärme till uppvärmning i jämförelse med resterande EU som i snitt endast har cirka sex %
av sin uppvärmning från fjärrvärme. Användning av fjärrvärme som uppvärmningskälla är en
miljövänlig, enkel och resurssnål metod som är en del i det globala arbetet mot ett mer hållbart
samhälle.1
Umeå Energi äger flera olika förbränningsanläggningar där de mindre anläggningarna som
exempelvis Bjurholm, Ålö, Leos och Hörnefors samtliga använder sig utav en pelletspanna och
en oljepanna. Oljepannan är automatiskt behovsstyrd, vilket betyder att oljepannan är inställd
att endast användas när pelletspannan inte klarar av effektbehovet. Umeå Energi vill att den
ska användas så lite som möjligt för att minska oljeförbrukningen från anläggningarna.
Minskad oljeförbrukning är inte bara en central del för Umeå Energi utan även ett centralt mål
för Sverige såväl som många andra länder i världen idag.
Vid FN:s klimatmöte COP21 som hölls i Paris 2015 enades världens länder om ett nytt
klimatavtal som ska börja gälla senast 2020. Kärnan i avtalet behandlade en global minskning
utav utsläpp av växthusgaser samt att stödja de områden i världen som blir speciellt påverkade
av effekterna från klimatförändringar. Avtalet var att den globala temperaturökningen inte ska
överstiga två grader och helst inte överstiga 1,5 grader från den temperaturnivån som var innan
industrialiseringen på 1700-talet.2 Skillnaden i konsekvenser från global uppvärmning mellan
1,5–2 °C är markant och visas nedan i figur 1. Där man bland annat kan se att två graders global
uppvärmning gentemot 1,5 graders skulle innebära att 2,6 gånger fler människor globalt skulle
bli utsatta för allvarlig värme minst en gång var femte år.
Att använda mer biobränsle som exempelvis pellets i förbränningsprocesser är en väg att gå för
att tillmötesgå målen från COP21. Biobränsle är ett koldioxidneutralt bränsle. Det betyder att
jorden i form av kolets naturliga kretslopp klarar av att absorbera den mängd koldioxid som
biobränslet släpper ut eftersom ett nytt likvärdigt biobränsle växer upp igen efter en viss tid.
Koldioxidhalten i atmosfären påverkas med andra ord generellt inte av användning av
biobränslen. 3
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Figur 1. Skillnad i konsekvenser mellan 1,5–2 °C i global uppvärmning. 4

På fjärrvärmeanläggningen Bjurholm används en pelletspanna på 1500 kW och en oljepanna
på 2500 kW. Oljepannan är automatiskt behovsstyrd och används idag mer än vad Umeå Energi
önskar, vilket resulterar i en ökad oljeförbrukning och således en dyrare drift av anläggningen
samt en högre miljöpåverkan. Pelletspannan i Bjurholm har sedan en tid tillbaka problem med
att få ut sin märkeffekt på 1500 kW i nyttig energi, det gör att speciellt under de kallare tiderna
på året är behovet av oljepannan högt. Pelletspannans märkeffekt är 1500 kW, men är idag
begränsad till endast cirka 1150 kW, vilket är 350 kW ifrån märkeffekt. Björn Lönnberg på
Umeå Energi som är ansvarig över Drift yttre förklarade cirka mitt i projektet vad problemet
grundar sig i. Effekten styrs av hur mycket bränsle som tillförs, men vid ökad bränsletillförsel
för att höja effekten sjunker halten av O2 drastiskt och pannan klarar tillslut inte att uppehålla
förbränningen. Den förhållandevis låga effekten pannan är begränsad till gör att behovet av
oljepannan är högre än vad Umeå Energi önskar idag, speciellt under vintermånaderna på året
då högre effekt från anläggningen krävs.
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1.2 Umeå Energi
Umeå Energi är ett kommunalt energi- och kommunikationsföretag som levererar el,
fjärrvärme, fjärrkyla, kabel-tv och bredband till stora delar av Umeå kommun. Umeå Energi
AB är ett dotterbolag i Umeå kommunföretag AB som ägs av Umeå kommun. Umeå Energi
grundades 1965 och har sedan dess arbetat hårt för att driva energin i Umeå. Företaget hade
2018 en omsättning på 1552 Mkr och 395 anställda.5
Umeå Energi är verksamma inom fyra olika affärsområden (AO): AO El, AO Elnät, AO
Bredband och AO Värme. Tillsammans levererar de olika AO el, värme och bredband till dess
kunder samt underhåller och bygger elnät. Det är AO El som säljer och köper in el till privatoch företagskunder i Sverige, elen som verksamheten producerar kommer från vindkraftverk,
solceller, vattenkraftverk och kraftvärmeverket Dåva. Målet är att vara klimatneutrala och elen
som köps in är 100 % förnybar och ursprungsmärkt. AO Elnät bygger och underhåller Umeås
elnät, elnätet sträcker sig 300 mil och 56 000 kunder är uppkopplade på det. AO Bredband
bygger, underhåller, och driftar bredband. Ett öppet stadsnät gör att kunden får många
alternativ på leverantör och olika möjligheter på vad varje enskild kund önskar. Det fjärde och
sista AO är AO Värme som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el till Umeå kommun. Värmen
produceras av avfall, biobränsle och olja vid anläggningarna Dåva 1, Dåva 2, Ålidhems
värmeverk, samt ett antal mindre anläggningar som Ålö, Hörnefors och anläggningen som detta
projekt behandlar Bjurholm.6
Fjärrvärmeanläggningen Bjurholm som Umeå Energi kontrollerar består utav en pelletspanna
med en märkeffekt på 1500 kW samt en oljepanna med märkeffekt på 2500 kW. Pelletspannans
effekt regleras efter behovet av uppvärmning av kunderna och oljepannan är automatiskt
behovsstyrd. Fjärrvärmeanläggningen Bjurholm förser bland annat skola, simhall, kommunhus
och äldreboende i centrala Bjurholm. Tillsyn över anläggningen görs av affärsområde Värme,
och specifikt av gruppen Produktion yttre två–tre gånger i veckan.

1.3 Syfte
Syftet med detta projekt är att ge Umeå Energi stöd med att minska oljeförbrukningen från en
av fjärrvärmeanläggningarna som Umeå Energi äger, Bjurholm.
Pelletspannan går idag en bra bit under sin märkeffekt, ett problem som medför en ökad
oljeanvändning från anläggningen. Ett problem som Umeå Energi vill åtgärda. Problemet är att
när man ökar bränsletillförseln för att kunna nå märkeffekt sjunker syrenivån drastiskt i
pelletspannan. Detta gör att pannan inte klarar av att uppehålla förbränningsprocessen,
eftersom förbränning kräver tillräcklig syrenivå.
För att ta fram möjliga lösningar till problemet med pelletspannan för att minska
oljeförbrukningen har en granskning utförts av pelletsen som används, en jämförelse utav
mätvärden från februari 2013 då pelletspannan klarade av att producera märkeffekt gentemot
februari 2019 då pannan inte gör det, beräkning och jämförelse av pannverkningsgraden 2013
3

gentemot 2019 och slutligen mätning och undersökning av primär- och sekundärluften under
drift.

1.4 Mål
De uppsatta målen som det här arbetet avser sammanfattas stegvis och presenteras nedan i
punktform.
•
•
•
•

Sammanställa och presentera fakta av anläggningen.
Identifiera möjliga orsaker som kan vara orsaker till problemet pelletspannan har
Sammanställa de möjliga problemen pelletspannan kan ha och granska parametrarna.
Ge förslag på teoretiskt möjliga lösningar till Umeå Energi för att lösa problemet med
syrenivån och således kunna minska oljeförbrukningen.

1.5 Avgränsningar
Under projektets gång har olika avgränsningar satts för att inte projektet ska ”spreta” för
mycket i olika riktningar. De avgränsningar som framkommit under projektet presenteras
nedan i punktform.
•
•
•

•

Andra rökgasreningsmetoder än cyklonen som används på anläggningen Bjurholm. Det
vill säga avgränsning på rökgasreningsmetoder som elfilter, spärrfilter och skrubber.
Avgränsning mot andra förbränningsbränslen har tagits.
För beräkning av pannverkningsgraden har direkt metod tillämpats som kan ses i
avsnittet 2.11.1 Direkt metod. Avgränsning har tagits från indirekt metod i projektet på
grund av bristfälligt med tid och information för den metoden.
Avgränsning mot systemet som skickar ut det uppvärmda vattnet på fjärrvärmesystemet
och undersökning av vattnet som används har tagits.
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2. Teori
Nedan följer teoriavsnittet, där teorin bakom olika delar av projektet samlats. Grunden som
projektet utgått ifrån kring de olika parametrarna.

2.1 Klimatförändring
Klimatet i världen är det genomsnittliga fysiska väderförhållandet i atmosfären under en längre
period på en bestämd plats. Klimat är ibland förväxlat med begreppet väder som beskriver hur
det är på en plats just nu. Väder är atmosfärens tillstånd eller växling i tillstånd under en kort
period. De olika parametrarna som ingår i klimatet är bland annat nederbörd, temperatur och
lufttryck. Jordens klimat förändras hela tiden av både mänsklig- och naturlig påverkan. Två
följder av klimatförändringar påverkade av människan är global uppvärmning och extremt
väder som extrema stormar och översvämningar.7 Det är effekter som kommer fortsätta att öka
om de mänskliga utsläppen inte minskar. Vid klimatmötet i Paris 2015 kom världens länder
överens om att hålla temperaturökningen i världen till under två grader. Ett mål som i nuläget
ser ut att bli svårt att hålla, vilket kan få stora följder. Med en temperaturökning på två grader
kan bland annat havsnivån komma att höjas med upp till 55 cm och 100 miljoner människor
beräknas hamna i fattigdom.3
Förbränningen av fossila bränslen som olja och kol leder till ökade halter växthusgaser i
atmosfären. Växthuseffekten är i sin naturliga form avgörande för livet på jorden. Den ökande
halten av växthusgaser innebär däremot att mer värme stannar kvar vid jordytan eftersom
koldioxiden inte kan absorberas av växtligheten på jorden, utan hamnar utanför det naturliga
kretsloppet. Den främsta orsaken till växthuseffektens förstärkning är ett ökat utsläpp av
koldioxid som frigörs när fossila bränslen används.

2.2 Fjärrvärme
Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion samt distribution av värme och är den
vanligaste formen av uppvärmning utav bostäder och lokaler i Sverige. Med fjärrvärmen
kopplar användaren upp sig på fjärrvärmenätet och får värmen från en central anläggning som
flera hushåll är uppkopplade på. 1 Användning av fjärrvärme är i många fall en miljövänlig
energikälla, men beror på vilket förbränningsbränsle som används vid förbränningen. I
huvudsak används idag avfall och rester från pappers, och skogsindustrin i Sverige, vilket är
positivt för miljön. Som visas i figur 2 nedan utgörs den största delen av bränslemixen till
fjärrvärmeanläggningar i Sverige 2018 utav biobränslen (42,4 %), följt av avfall (21,2 %). De
fossila bränslena står tillsammans för mindre än fem procent.
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Figur 2. Bränslemix som användes i fjärrvärmeanläggningar i Sverige 2017.8

Fjärrvärmen består utav tre delar. En produktionsanläggning, ett fjärrvärmenät, och en
fjärrvärmecentral som användaren har placerad i sin byggnad. Produktionsanläggningen är
vanligtvis ett kraftvärmeverk eller ett värmeverk. Värmeproduktion genomförs genom
förbränning av valt bränsle där man värmer upp ett medium där det vanligaste är vatten. Efter
produktionen av hetvattnet transporteras det i isolerade rör under marken, alternativt lagras i
en ackumulatortank. Lagring i ackumulatortank gör att man kan hålla en jämnare produktion.
Under marken finns två olika rör nedgrävda, ett med det nämnda hetvattnet och ett med kallare
vatten dessa rör kallas för framledning respektive returledning. Framledningen är den ledning
det uppvärmda hetvattnet transporteras från produktionsanläggningen till värmecentralen i och
returledningen är den ledning som transporterar vattnet tillbaka från värmecentralen till
produktionsanläggningen efter användning.9
I varje byggnad som är uppkopplad på fjärrvärmenätet har en fjärrvärmecentral som har en
värmeväxlare. Värmeväxlarens uppgift är att föra över värmen av hetvattnet från
fjärrvärmenätet till byggnadens värmesystem och tappvarmvatten. Fjärrvärmevattnet leds
6

sedan tillbaka till fjärrvärmeverket på returledningen för att kunna återanvändas till samma
process. Vattnet i returledningen fortfarande relativt varmt och kan användas på vägen tillbaka
genom att bland annat värma upp trottoarer och fotbollsplaner.1

2.3 Förbränning
Förbränning är snabba oxidationsreaktioner som sker under utveckling av värme. För att
förbränningsprocessen ska starta behövs extern värme och tillförsel av syre som är ett
oxidationsmedel. Värme frigörs från förbränningen, vilket medför att entalpin i systemet
minskar. Extern värme tillsätts för att nå bränslets andningstemperatur. Det är möjligt att en
förbränningsprocess startar av sig själv, men det är inget som vanligtvis händer. När
antändningstemperaturen uppnåtts genererar bränslet en större värmemängd än den värme som
är externt tillsatt. Syre tillsätts för att förbränningsprocessen ska kunna fortsätta. Vanligt i
förbränningsanläggningar är att luft används som syrebärare.
I Ekvation 1 nedan finns en typisk reaktionsformel för förbränning med stökiometriskt
förhållande av ett kolväte med syre som oxidationsmedel. Bränslet oxideras i luft för att bilda
koldioxid och vatten. Ekvation 1 nedan gäller endast fullständig förbränning. 10
𝛽

𝛾

𝛽

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

(1)

där CαHβOγ är ett typiskt bränsle innehållande kol, väte och syre, O2 är syrgas, CO2 är koldioxid
och H2O är vatten.

2.4 Kriterier för fullständig förbränning
För att uppnå en fullständig förbränning finns de tre parametrar som är viktiga för att lyckas
och det är tid, temperatur och turbulens. Det första kriteriet tid är relativ och beror på
processparametrarna. Tillräckligt med tid krävs för att bränslet och de brännbara gaserna som
bildas under förbränningsprocessen ska kunna oxideras. Längre tid behövs om bränslet och
oxidationsmedlet inte är förblandade. Det andra kriteriet Temperatur innebär att temperaturen
i eldstadens slutförbränningszon ska vara tillräckligt hög för fullständig förbränning i
processen.11 Temperaturen som krävs för fullständig förbränning i en typisk rosterpanna kan
variera, men vanligt riktvärde är cirka 850°C som nedre gräns och 1 200°C som övre gräns.
Under högre temperaturer kan kväveoxider bildas i processen, eftersom kvävet vid så höga
temperatur kan oxideras.12 Det tredje och sista kriteriet för fullständig förbränning turbulens
innebär att det ska vara god omblandning mellan luft och bränsle. Rätt mängd syre för den
mängd bränsle som används krävs för att uppnå en god omblandning och således en god
turbulens. Om något av dessa tre kriterier inte uppnås kommer inte fullständig förbränning
erhållas i pannan.
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Vid en ofullständig förbränning på grund av för låg turbulens innebär det att syrehalten är för
låg på vissa ställen i eldstaden under förbränningen. Det medför att kolmonoxid bildas i
processen. Om förbränningstemperaturen inte är tillräckligt hög kan det finnas brännbart
bränsle kvar i askan när förbränningsprocessen är klar, vilket betyder att bränslets
energiinnehåll inte utnyttjas till fullo. Om inte tillräcklig mängd tid ges till
förbränningsprocessen kan det precis som vid för låg förbränningstemperatur vara brännbart
bränsle kvar i askan och energiinnehållet i bränslet har då inte utnyttjats helt.13

2.5 Olja
Olja är ett fossilt bränsle, vilket innebär att det är en ändlig resurs som kan orsaka
luftföroreningar och miljöpåverkan. Fossila bränslen är den största källan till utsläpp av
växthusgaser som bidrar till klimatförändringar. Oljan har sitt ursprung från små vattendjur och
växter som dött och blivit liggandes på bottnen av hav och insjöar. Efter en tid på miljontals år
har dessa organiska rester täckts av allt tjockare sedimentlager och utsatts för ökande tryck och
temperatur, då bildas oljan. Fossila bränslen som olja, kol och naturgas bildas med andra ord
fortfarande, men under mycket långsam takt.14
Olja samlas i fickor i berggrunden på jorden och utvinns genom att borra ner i marken på ett
oljefält. Ett oljefält är ett område som geologer och prospektörer utsatt ha optimala geografiska
förutsättningarna för att olja ska kunna finnas där. Borrning sker sedan tills en oljeficka hittas
där oljan kan pumpas upp ifrån. Processen är enklare och billigare att utföra på land än ute i
vattnet. Utvecklingen av oljeindustrin sedan industrialiseringen innebär att oljetillgångarna på
jorden minskar för varje dag. Mer ”desperata” metoder används och bland annat ”fracking” är
idag en vanlig metod för att utvinna olja. Processen med ”fracking” innebär att man i borrhålet
under högt tryck injicerar stora mängder vatten blandat med kemikalier. Syftet är att skapa
sprickor i skifferlagren långt under markens yta och därigenom frigöra olja och naturgas.
Metoden kritiseras ur miljöhänsyn eftersom markytan förstörs, grundvattnet kan förorenas,
höga mängder vatten krävs och på grund av diverse hälsorisker som kemikalierna kan innebära
för människan såväl naturen.15
Under början av 1970-talet startades ett energipolitiskt mål att minska oljeberoendet i svenska
energisystem. Målet startades ursprungligen som en följd av oljekrisen som var aktuell då, men
under tid har miljöfrågor kommit mer i fokus och till följd av det stannade målet kvar.
Samhället är fortsatt beroende av olja trots att oljeanvändningen i samhället minskat väsentligt
och stod som figur 3 nedan visar för 121,56 TWh av Sveriges energitillförsel 2017, vilket
motsvarar cirka 21 % av den totala energitillförseln i Sverige 2017.
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Figur 3. Sveriges energitillförsel 2017.16

2.6 Pellets
En bränslepellet är enligt definition ett ”kort cylindriskt stycke” avsett för eldning.
Bränslepellets är ett biobränsle som tillverkas ur olika biprodukter från skogs- och
träförädlingsindustrin. Majoriteten av pellets är tillverkade av sågspån, flis och andra
biprodukter från stamved. Råmaterialet kommer från skogsbruksindustrin, främst sågverk.
Pelletsen framställs genom att komprimera restprodukter från skogsindustrin under högt tryck.
Komprimeringen bildar friktionsvärme som leder till att ligninet som är en av trädets
beståndsdelar smälter samman och binder ihop pelletsen, det bildar ett bränsle med högt
energiinnehåll som inte kräver andra tillsatser för att binda ihop det. Tillverkningen av pellets
kan ses som ett sätt att ”förädla sågspån” till ett lagringsbart och transporteffektivt bränsle som
kan flytta stora mängder energi från skogen till slutanvändarna. Storleken på pelletsen varierar
där pellets på den svenska marknaden ligger på en diameter mellan 5–12 mm där åtta mm är
storleken som är vanligast. Åtta mm i diameter är också storleken som Umeå Energi använder
på sina anläggningar.17
Pelletsen är inte bara viktig ur miljösynpunkt då det är ett biobränsle som är koldioxidneutralt
utan att värdering av att plantera träd ökar också när pelletsanvändning ökar. Landskap har
enklare att bli utvalda för industrialisering när träden inte beräknas ha värde, värde för
pelletsproduktion kan konkurrera med industrialisering av landskap.18
Matningen av pelletsen till panna sker med hjälp av skruvtransportör som är monterad i stupet
från silon. Skruvtransportören matar pelletsen vidare till inmatningsskruven vid pannan.
9

Skruven från silon regleras med tid och den doserar mängden pellets som behövs för att pannan
ska kunna uppnå den önskade effekten.
I samtliga anläggningar Umeå Energi äger så används pellets från en och samma leverantör,
Klintpellets AB. Detta gäller då även anläggningen Bjurholm. Klintpellets AB är en av de
äldsta pelletstillverkarna i hela Sverige och startade upp sin verksamhet 1994. Klintpellets har
sin verksamhet i Robertsfors som ligger sex mil norr om Umeå. Pelletsen som produceras
utgörs av 95 % kutterspån, resten av materialet i pelletsen kommer från slipdamm och
klyvspån. På grund av den höga mängden kutterspån som används i tillverkningen av pelletsen
så är risken väldigt liten att bark blir inblandat i pelletsen eftersom kutterspån är en färdig
produkt. Klintpellets använder sig endast utav torra råvaror, vilket gör att ingen torkning
behövs, vilket inte bara gör att pelletsen är ljus till färgen utan även gör att den får en behaglig
doft gentemot den mörkare pelletsen. Pelletsen som Klintpellets AB distribuerar till de
anläggningar som Umeå Energi äger har en diameter på åtta mm och varierande längder mellan
8–35 mm.19
Figur 4 nedan visar klassificering av pellets enligt svensk standard SS 18 71 20, standarden
klassificerar pellets inom tre olika grupper där bland annat värden som askmängd och
värmevärde utvärderas. Se bilaga 1 och 2 för bränsleanalys av pellets som används på
anläggningen Bjurholm. ¨

Figur 4. Klassificering av pellets enligt SS 18 71 20.20
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2.7 Oljepanna
En oljepanna är en komponent i en kraftproducerande anläggning. En oljepanna använder olja
som bränsle för att producera hetvatten alternativt ånga beroende på typ av kraftanläggning.
Oljan som används förvaras vanligtvis i en cistern. Användning av olja som värmekälla är en
av de mest använda genom tiderna av människan och används än idag i samhället. 60 000
oljepannor var i drift 2017 i Sverige.21
En oljeanläggning består framför allt av en cistern, en mindre dagtank, brännare samt en
varmvattenberedare. Cistern är lagringstank för oljan och kan liknas som ett bränsleförråd.
Dagtanken är den tank som eldningsoljan till brännaren tas ifrån, en högre driftsäkerhet erhålls
genom användning av dagtanken som källa för eldningsolja till brännare gentemot användning
av cistern. Brännaren sprutar in oljan i eldstaden där den förbränns och är anpassad efter
bränslekvaliteten. Värmen som bildas av förbränningen värmer upp vattnet i
varmvattenberedaren. När vattnet är tillräckligt varmt kan det användas till uppvärmning, i
exempelvis en fjärrvärmeanläggning pumpas vattnet ut på fjärrvärmenätet.22

2.8 Pelletspanna
Pelletspannan som används på anläggningen Bjurholm är en så kallad rosterpanna.
Rosterpannor har använts i Sverige under en lång tid inom både industrin och i kommunala
energiverk. En rosterpanna är en panna där bränslet förbränns på en roster, vilket är ett sorts
galler längst ner i pannan.23 Pelletsen förvaras i lagringtank och kommer in i rosterpannan från
ena sidan via skruvtransportör där mängden som matas in regleras med hjälp av hydraul
aggregat, som ”knuffar” in nytt bränsle med ett jämnt intervall. När bränslet är på rostret förs
det framåt genom att dess individuella delar rör sig i förhållande till varandra och får på det
sättet bränslet att röra på sig och spridas ut över gallret. Under tiden detta sker så torkas
bränslet, efter torkning sker pyrolys och sista delen i processen är förbränning. Stegen sker i de
olika zonerna som finns i pannan. I uppvärmningszonen så värms bränslet upp, i
avgasningszonen sker pyrolys och i slutförbränningszonen förbränns bränslet. Det är inte bara
bränslet som förbränns utan även de brännbara gaser som bildas under processens gång. Askan
som bildas förs undan allteftersom, mer om askan i avsnitt 2.9 Askutmatning.
Primärluft tillförs underifrån gallret, vilket gör att gallrets mellanrum måste vara så stort att
luften kan komma upp mellan för att kunna kyla stavarna, men så litet att bränslet som används
inte kan åka igenom gallret. Rostertekniken är en bränsleflexibel förbränningsteknik där
förbränningen styrs av sekundärluftflödet som kommer in ovanför rostret, primärluftlödet som
kommer in under rostret, inmatningen av bränslet och rörelsen i bädden. Det finns lite olika
tekniker som används inom rosterpannor där gallret kan vara lutat, fixerat eller rörligt.24 Rosten
som används på anläggningarna Hörnefors samt Bjurholm är en rörlig rost typ SR-TC. Den
rosten är beräknad för förbränning av biobränsle med hög askhalt. Rosten är dessutom speciellt
utvecklad för pannor med öppen botten. Bränslet matas in efter effektbehov under sex
inställbara effektsteg, 11, 12, 21, 22, 31 och 32 där 11 är lägst och 32 är högst.
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Figur 5 nedan visar hur en typ av rosterpanna fungerar och ser ut. Rosterpannan på Bjurholm
är liknande som nedanstående figur. Bränslet matas in och fördelas över rosten och går igenom
processen tills de utgår i aska i askutmatningen.

Figur 5. Liknande rosterpanna som i anläggningen Bjurholm. 25

2.9 Askutmatning
Aska är en restprodukt som består av fasta oorganiska ämnen som inte är volatila och avgår
således inte vid förbränning av bränslets organiska ämnen. Efter bränslet har förbränts på rosten
åker restprodukterna (askan) ner till en askskruv som automatiskt matar ut askan ur pannan till
rökgasreningen. I rökgasreningen avskiljs stoft- och sotpartiklar sedan förs de renade
sotpartiklarna ut genom skorstenen medan stoftpartiklarna leds via skruvtransportör och sluss
ut till askcontainern. Kylning av askan sker i ett vätskefyllt tråg under användning av kallt
vatten, kylningen genomförs för att eliminera risken att någon brand skall startas i
askutmatningen. Beroende på var i processen som askan matas ut så benämns den olika, askan
som berörs här går under namnet bottenaska, men kan även kallas för slagg. Andra
benämningar på askan är flygaska och elfilteraska. Flygaska är den askan som följer med
rökgaserna från eldstaden. Den kan innehålla en stor del tungmetaller och gifter som bränslet
innehåller innan förbränning samt ämnen som kan bildas under förbränningen. Därför måste
även den renas med hjälp av rökgasrening. Flygaska kan användas till betongtillverkning om
den behandlats tills användning är ofarlig. Elfilteraska är den aska som renas i det
elektrostatiska filtret, vilket är en rökgasreningsmetod man kan använda sig av.26
På anläggningen Bjurholm töms askcontainern vid behov och askan transporteras sedan till
Dåva deponi.
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2.10 Rökgasrening
Rökgasrening är utvecklad för att avskilja partiklar och gaser från rökgasen som bildas i
förbränningsprocessen. Idag finns det flera olika metoder för att rena rökgaserna där de
vanligaste metoderna man kan använda är dynamisk avskiljare, elektrofilter och spärrfilter.
Cyklon är den vanligaste dynamiska avskiljaren. När rökgaserna kommer in i cyklonen skapas
virvlar på grund av den hastighet rökgaserna kommer in med gentemot inloppet som är
placerad med hjälp av ledskenor, det fenomenet kallas för centrifugalkraft. Virvlarna som
skapas ”slungar” runt rökgaserna, vilket gör att sot- och askpartiklarna separeras från
rökgaserna. För att en cyklon ska kunna arbeta optimalt bör stoftet vara torrt och inte
vidhäftande eller klibbande. Stoftet leds via en sluss samt skruvtransportör ut till
askcontainer.27 De renade rökgaserna leds via rökgasfläkt ut till skorstenen. Cyklonens
effektivitet på avskiljningen beror på hur tryckfallet är, när tryckfallet i cyklonen ökar så ökar
även avskiljningsgraden. Användning av cyklon som rökgasrenare är den billigaste metoden,
däremot är cyklonen en så kallad grovavskiljare. Det innebär att cyklonen avskiljer medel/stora
partiklarna effektivt från rökgaserna, men har däremot sämre avskiljningsgrad på mindre
partiklar som visas i Figur 5. Det går att kombinera andra rökgasreningsmetoder med cyklonen,
om man vill rena de mindre partiklarna effektivare. Figur 5 nedan visar hur verkningsgraden
för olika rökgasreningsmetoder ändras beroende på vilken partikelstorlek som ska renas.

Figur 6. Verkningsgrad för rökgasreningsmetoder beroende på partikelstorlek.28
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2.10

Förbränningsluft

Det finns olika sorters förbränningslufter där de vanligaste och mest använda är primär- och
sekundärluft. Primärluftens tillför syre under förbränningsprocessen och skapar turbulens i
eldstaden för att få till en fullständig förbränning enligt de tre T: na tid, temperatur och
turbulens. Primärluften tillförs via spjäll underifrån till pannan under stökiometriskt
luftunderskott eftersom de flyktiga beståndsdelarna ska kunna förgasas. Primärluften tillförs i
samtliga zoner i pannan och går att reglera individuellt i varje zon till önskat flöde för att kunna
åstadkomma fullständig förbränning.28 Den andra förbränningsluften, sekundärluft tillförs
högre upp på sidan av pannan och tillförs via dysor i slutförbränningszonen. Sekundärluften
erhåller ett stökiometriskt luftöverskott eftersom den tillsätts högre upp i pannan och har
fullständig förbränning på de gaser som bildats i förbränningsprocessen. Tertiärluft tillförs i
slutförbränningszonen och används för att slutförbränna de sista gaserna. Tertiärluft är inte
nödvändigt i alla anläggningar och användningen är beroende av eldstadens utformning.30
Figur 6 nedan visar var primär- och sekundärluft inmatning är på pelletspannan på
anläggningen Bjurholm. Primärluften går in i rören som går under pannan medan
sekundärluften går in via spjällen som syns i mitten på figuren.

Figur 7. Inmatning av primär- och sekundärluft för pelletspannan på anläggningen Bjurholm.
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Viktigt att tillförseln av luft är tillräckligt hög för att klara av förbränningen, men också viktigt
att det inte är för hög tillförsel. Optimal förbränning är stökiometrisk förbränning, vilket
innebär att bränslet fullständigt förbränns utan luftöverskott. Teoretiskt kan det vara bra med
överskott av syre under förbränningen för att undvika sot och oförbrända ämnen som
exempelvis kolmonoxid eller väte. Mängden syre i förbränningsprocessen ändras inte bara
genom ökad tillförsel av luft utan kan även påverkas av förändring av förbränningstemperatur,
tryck och relativ fuktighet.

2.11

Pannverkningsgrad

För att få en bättre insyn på pannans effektivitet beräknas pannverkningsgraden.
Pannverkningsgraden är värmeutbytet i pannan, den anger hur stor del av bränslets kemiska
energi som omvandlas till nyttig energi, alltså användbar energi. Pannverkningsgraden ger ett
procentuellt mått mellan 0–100 där 100 % skulle innebära att all energi ifrån bränslet
omvandlas till nyttig energi. Pannverkningsgraden beräknas utifrån förhållandet mellan
producerad energi och tillförd energi där det finns lite olika beräkningsmetoder för att
bestämma pannverkningsgraden på en förbränningsanläggning. De två mest använda
beräkningsmetoderna är direkt- och indirekt metod. De två metoderna har lite olika för- och
nackdelar och lämpar sig olika bra beroende på noggrannheten som krävs i beräkningen.
För beräkning av pannverkningsgraden i det här projektet kommer den direkta metoden att
användas. Den indirekta metoden är tids- och resurskrävande samt komplicerad med många
mätvärden och parametrar som dessutom kan vara svåra att definiera alternativt inte loggas
tillräckligt på anläggningen.31 Nedanstående avsnittet 2.11.1 Direkt metod går igenom hur
pannverkningsgraden beräknas med hjälp av den direkta metoden.

2.11.1 Direkt metod
Den vanligaste beräkningsmetoden av pannverkningsgrad är med den direkta metoden som
beräknas utifrån avgiven effekt och användningen av bränsle. Den kräver få parametrar och
mätvärden, vilket medför att metoden är enkel att utföra och större undersökning med hjälp av
analyser och avancerad mätutrustning på pannan inte är nödvändig. Däremot medför färre
parametrar att högre noggrannhet på mätvärden såväl parametrarna krävs för att inte ge
osäkerhet på uträkningen av pannverkningsgraden. Nedan presenteras ekvationerna för
uträkning av pannverkningsgrad med hjälp av den direkta metoden.32 Pannverkningsgraden
[%] kan skrivas som

𝑄̇

𝜂𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 = 100 ∙ 𝑄̇ 𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔

(2)

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑
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𝑄̇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 är tillförd bränsleeffekt vid förbränning [MW] och 𝑄̇𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 är pannans nyttiga effekt
[MW]. Den tillförda bränsleeffekten beräknas enligt

𝑄̇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 = 𝑚̇𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 ∙ 𝐻𝑖 [MW]

(3)

där 𝑚̇𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 är bränslets massflöde in i pannan [kg/s] och 𝐻𝑖 är bränslets effektiva värmevärde
[MJ/kg bränsle]. Bränslets massflöde bestäms med

𝑚∙1000

𝑚̇𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 = 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟∙24∙3600 [Kg/s]

(4)

där 𝑚 är massan av pelletsen som tillfördes under månaden i ton och 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟 är hur många
dagar som månaden består av som beräkning utfördes över.
𝑄̇𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 Beräknas enligt

𝑄̇𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 = 𝑚̇ℎ𝑒𝑡𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∙ 𝐶𝑝 ∙ ( 𝑇𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛 ) [MW]

(5)

där 𝑚̇ℎ𝑒𝑡𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 är massflödet på hetvattnet genom pannan [kg/s], 𝐶𝑝 är specifika
värmekapaciteten på det heta vattnet [MJ/ (kg ∙ K)], 𝑇𝑢𝑡 är temperaturen på hetvattnet som går
ut ur pannan [°C] och 𝑇𝑖𝑛 är temperaturen på matarvattnet som går in i pannan [°C].

Resultat för pannverkningsgrad beräknad med hjälp av ekvationerna 2, 3, 4 ,5 redovisas i
avsnitt 4 Resultat under 4.3 Pannverkningsgrad.
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3. Metodik
Nedan följer metodikavsnittet, en kortare sammanställning över hur arbetet sett ut i projektet
och vilka verktyg som använts.

3.1 Arbetsmetod
I starten av projektet tillämpades inläsning och samling av teori kring ämnet för att kunna få
grunden att stå på i projektet. Vidare samlades mätvärden samt mekaniska delar av pannan från
journaler och interna dokument av Umeå Energi. Mätvärden från pannan hämtades på plats i
Bjurholm eftersom de endast finns i skriftlig form i en mätvärdesjournal. Mätvärden från
pannan loggas av Drift yttre två till tre gånger i veckan. Loggningen utförs på måndagar,
onsdagar och fredagar med undantag för helgdagar och liknande. En inspektion och
genomgång av pannan gjordes även under första vistelsen av anläggningen Bjurholm.
Två olika beräkningar utfördes under projektet. Beräkning av Pannverkningsgrad och
beräkning av volymflöde från hastighet. Pannverkningsgraden beräknades med den direkta
metoden. Beräkningen utfördes med hjälp av mätvärden från journal som hämtades på plats
samt bränsleanalys och dokument för pelletsförbrukning från anläggningen som erhölls digitalt
av medarbetare på Umeå Energi. Beräkningarna utfördes både för hand och i Excel.
Luftflödesmätningar utfördes på pelletspannan i anläggningen Bjurholm där primär- och
sekundärluftlödet uppmättes med hjälp utav medarbetare Rickard Lindgren på avdelningen
Energi. Mätningarna gjorde på insuget. Primär- och sekundärluften uppmättes i hastighet och
behövdes således omräknas till volymflöde. Volymflöde beräknas enligt
𝑉̇ = 𝑣 ∙ 𝐴

(6)

där v är luftens hastighet, A är arean på röret luften går i och beräknas enligt
𝐴 = 𝑑2 ∙

𝜋

(7)

4

där d är diametern på röret.

3.2 Verktyg
De tabeller som finns i rapporten har skapats i Excel, både sammanställning av beräkningar
och mätvärden som granskats. Enda tabellen som inte gjorts i Excel är tabell 1 som behandlar
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pelletsklassificering, den konstruerades i Word. Beräkningarna har utförts i Excel samt för
hand på papper.
För att mäta luftflödena från pelletspann på anläggningen Bjurholm användes en helt ny
vinghjulsanemometer som avdelningen Energi på Umeå Energi tillhandahöll.
Vinghjulsanemometer var en Testo 435–2 med vinghjulsgivare.

3.3 Felkällor
Under projektet har mätvärden, beräkningar och mätningar sammanställts. Där en del möjliga
felkällor har uppkommit under projektets gång.
Mätvärden som användes i projektet kommer från en handskriven journal där Umeå Energi
loggar mätvärden från anläggningen två till tre gånger i veckan med vissa undantag för
helgdagar och liknande. För att få fram mätvärden från anläggningen med lägre mätosäkerhet
behövs digital loggning som fortlöpande loggar värden från anläggningen.
De beräkningar som förekommit under projektet utfördes framför allt för beräkning av
pannverkningsgraden på pelletspannan. Under tre tillfällen av de beräknade tillfällena uppgår
pannverkningsgraden till över 100 %, vilket inte är teoretiskt möjligt. Felkälla kan grunda sig
i osäkerhet på mängd pellets som förbrukades och användning av mätvärden som inte är digitalt
loggade. Många dagar under den beräknade månaden februari går bort när loggning endast sker
nio gånger 2013 och åtta gånger 2019.
Mätning som utfördes var luftflödesmätning av primär- och sekundärluftflödet.
Vinghjulsanemometer som användes har en mätosäkerhet på ±0,015 x mätvärdet + 0,1 m/s.
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4. Resultat
Nedan följer resultatavsnittet, vad som framkommit från granskning samt jämförelse av de
olika parametrarna för att undersöka problemet med pannan.

4.1 Pellets
För att bestämma om kvaliteten på pelletsen kan vara en orsak till problemen med
pelletspannan i Bjurholm så jämfördes en bränsleanalys av pelletsen med klassifikation av
pellets enligt SS 18 71 20. Klassificeringen som jämförts med finns under avsnitt 2.6 Pellets
figur 4. Med hjälp av tabell 1 nedan kan man se att pelletsen som Umeå Energi använder sig
av från Klintpellets AB placeras in i ”Grupp 1” på samtliga parametrar utom en. ”Tålighet från
leverantör”, som inte erhållits från leverantören, vilket gör dess värde okänt i nuläget. Den
parametern anses däremot inte vara av högsta vikt för bedömning om bränslet är orsaken till
problemen med att komma upp i effekt pelletspannan har.

Tabell 1. Klassificering av pellets enligt SS 18 71 20. Värden för pellets som används är från
bränsleanalys, se bilaga 1.

Egenskap

Enhet

Diameter och
längd hos
tillverkaren

mm

Volymvikt
Tålighet från
leverantör

kg/m3
Vikt av
finmaterial
i%
MJ/kg

Kalorimetriskt
värmevärde
Kalorimetriskt
värmevärde
Askhalt
Fukthalt
Svavelhalt
Klorhalt

Pellets som
används
Åtta mm
diameter,
varierande
längd 8–35
mm
669
-

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

-

-

-

≥ 600
≤ 0,8

≥ 500
≤ 1,5

≥ 500
≤ 1,5

19,294

≥ 16,9

≥ 16,9

≥ 15,1

kWh/kg

5,358

≥ 4,7

≥ 4,7

≥ 4,7

%
%
%
%

0,19
5,9
<0,01
<0,01

≤ 0,7
≤ 10
≤ 0,08
≤ 0,03

≤ 1,5
≤ 10
≤ 0,08
≤ 0,03

≤ 1,5
≤ 12
≤≤-

19

”Grupp 1” är den högst rankade gruppen av pellets enligt SS 18 71 20. Exempelvis kan man
se att det kalorimetriska värmevärdet för pelletsen som används är 19,294 MJ/kg där ”Grupp
1” kräver ett kalorimetriskt värmevärde på minst 16,9 MJ/kg. De värden på pelletsen som
används kommer från en bränsleanalys som utfördes 2019-01-28 av pelletstillverkaren
Klintpellets AB, se bilaga 1 och 2. Antagande att andra bränsleanalyser av pelletsen ger
liknande värden vid andra tillfällen på året har tagits med stöd av medarbetare från avdelningen
Bränsle på Umeå Energi.
Tabell 1 ovan visar att pelletsen som används klassas högst möjligt enligt SS 18 71 20. Samma
pellets används på de andra anläggningarna Umeå Energi äger, exempelvis Hörnefors och Ålö.
Pelletspannan på anläggningen Ålö har inga problem med att komma upp till märkeffekt. Med
dessa två parametrar i beaktning kan antas att pelletsen som används inte direkt är orsaken till
problemet att klara av märkeffekten som anläggningen Bjurholm har.

4.2 Jämförelse av mätvärden februari 2013 gentemot februari 2019
År 2013 fungerade pelletspannan i Bjurholm. Effekten låg runt märkeffekt när behovet krävde
det, vilket pelletspannan inte klarar idag. Tabell 2 och 3 nedan visar de kända mätvärdena över
pelletspannan från februari 2013 samt februari 2019. Anledningen till att just februari
jämfördes mellan 2013 och 2019 var för att ungefär lika många loggningar utfördes samt att
effekten var relativt konstant genom månaden båda åren. Umeå Energi utför inte loggningar av
mätvärden varje dag, men man kan se på ett ungefär att 2013 var den nyttiga effekten över
februari cirka 1478 kW medan i februari 2019 var den cirka 1161 kW. Under februari 2019 var
det en oljeförbrukning på 51 m3, vilket innebär att behovet av högre effekt fanns, men
pelletspannans medeleffekt var 1 161,3 kW, vilket är 338,7 kW under märkeffekt.

Tabell 2. Mätvärden från februari 2013 över pelletspannan på anläggningen Bjurholm, hämtat från
mätvärdesjournal.

2013
Enhet
01-Feb
04-Feb
05-Feb
08-Feb
13-Feb
15-Feb
18-Feb
19-Feb
21-Feb
Medel

Uteffekt
kW
1488
1436
1406
1411
1550
1501
1432
1536
1545
1478,3

T,ut
°C
94
84
88
90
90
98
90
90
90
90,4

T,in
°C
79
68
76
75
73
82
74
74
73
74,9

T,rök
°C
121
113
110
113
122
126
119
119
117
117,8

P,u
mmvp
13
12
12
11
15
12
13
14
12
12,7
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Drift
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32,0

O2
%
7,8
7,6
7,6
7,6
7,8
7,7
7,5
7,8
7,5
7,7

F,prim
Hz
30,1
30,1
30
30,1
30
39
30
30
30
31,0

F,sek
Hz
35,6
36,1
37
31,9
39
38
37
37
36
36,4

F,rök
Hz
41,2
48,6
35
34,7
39
30
40
40
40
38,7

Uteffekt är den nyttiga effekten från pannan, T,in är temperaturen på returledningen, T,ut är
temperaturen på framledningen, T,rök är rökgastemperaturen, P,u är undertrycket, Drift är de
olika driftstegen som pannan har, O2 är syrenivån, F,prim är frekvensen på primärluftfläkten,
F,sek är frekvensen på sekundärluftfläkten och F,rök är frekvensen på rökgasfläkten.

Tabell 3. Mätvärden från februari 2019 över pelletspannan på anläggningen Bjurholm, hämtat från
journal.

2019
Enhet
04-Feb
06-Feb
08-Feb
11-Feb
15-Feb
19-Feb
22-Feb
25-Feb
Medel

Uteffekt
kW
1184
1134
1139
1172
1189
1231
1188
1053
1161,3

T,ut
°C
98
98
97
97
96
97
98
99
97,5

T,in
°C
86
87
85
85
85
85
87
88
86,0

T,rök
°C
121
130
132
132
128
140
125
125
129,1

P,u
mmvp
10
9
11
10
12
7
10
9
9,8

Drift
32
32
32
32
32
32
32
31
31,9

O2
%
8,1
7,7
8,2
8
8,3
8,2
8,3
9,1
8,2

F,prim
Hz
29
29
29
29
29
29
29
25
28,5

F,sek
Hz
39
37
42
41
48
44
37
37
40,6

F,rök
Hz
41
41
44
44
45
50
40
38,2
42,9

I tabell 2 och 3 ovan kan man se en lägre temperatur på framledning, returledning samt rökgaser
under 2013. Vid andra tillfällen under 2013 där effekten är nära märkeffekt visar dock
mätvärdesjournalen likvärdiga temperaturvärden gentemot 2019. Dessa värden kan därför
antas inte direkt vara orsaken till att pelletspannan inte klarar av att uppnå märkeffekt. Februari
2013 var de olika temperaturerna lägre än vad som vanligtvis förekommer i
mätvärdesjournalen. Antagande att temperaturerna inte är direkt orsak till problemet att klara
märkeffekt kan tas.
Med tabell 2 och 3 ovan kan man som tidigare nämnt se mätvärden över pelletspannan från
februari 2013 och februari 2019. Det finns andra mätvärden kring pelletspannan som loggas av
Umeå Energi, mätvärden över ackumulatortank, nätet, utetemperatur samt temperatur på framoch returledning. De mätvärdena vid samma tillfällen redovisas nedan i tabell 4 och 5.
T,vvx är temperaturen på värmeväxlare, T,ute är utomhustemperaturen, Diff,Pnät är differential
trycket på nätet, T,innät är temperaturen på nätet in, T,utnät är temperaturen på nätet ut, F,dist.pump
är frekvensen på distributionspumpen och F,ack.pump är frekvensen på ackumulatorpumpen.
Vid jämförelse av mätvärden från tabell 4 och 5 ovan kan man se att mätvärdena för februari
2013 gentemot februari 2019 är likvärdiga på de flesta parametrarna. ”F,ack.pump” är enda
mätvärdet som direkt skiljer, men anses vara tillfälligt på grund av stor skillnad i de olika
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värdena som utgör medel och kan antas inte vara direkta orsaken till problemet att klara av
märkeffekt.
Efter jämförelse av mätvärden från tabell 2, 3, 4 och 5 kan man se att utav de mätvärdena som
loggas av Umeå Energi är det den nyttiga effekten som direkt skiljer 2013 och 2019 åt. Den
nyttiga effekten styrs av pannverkningsgrad samt hur mycket bränsle som tillförs. Under
februari 2013 tillfördes 256 ton pellets medan under februari 2019 tillfördes 135,26 ton. En
skillnad på 120,74 ton pellets, med ett värmevärde på 19294 kJ/kg. Med hjälp av ekvation 3
och 4 beräknades minskningen av tillförd energi till cirka 963 kW över februari 2019 gentemot
februari 2013. Mätvärdena för 2019 är på en effekt som inte problemet med syrenivån
uppkommer, de kända mätvärdena kan se annorlunda ut när problemet uppkommer.

Tabell 4. Mätvärden från februari 2013 över ackumulatortanken och nätet på anläggningen Bjurholm.

T,vvx
°C
88
83
82
86
89
92
85
85
85
86,1

T,ute
°C
-9,2
-2,1
-3
-14,8
-2
0
-4
-3
0
-4,2

Diff,Pnät
kPa
112
104
110
111
112
118
111
108
108
110,4

T,innät
°C
98
91
98
92
91
95
92
90
90
93,0

T,utnät
°C
48
44
48
58
45
46
46
46
42
47,0

F,dist.pump
Hz
25,2
25,4
26
38,3
24,7
23,1
28,2
28
24,5
27,0

F,ack.pump
Hz
34
11,3
6,8
10,3
10,1
34
9,1
10
9,1
15,0

Tabell 5. Mätvärden från februari 2019 över ackumulatortanken och nätet på anläggningen Bjurholm.

T,vvx
°C
-

T,ute
°C
-14
-16,5
-4
-2
3
0,5
-5
-5
-5,4

Diff,Pnät
kPa
112
110
110
113
113
115
112
112
112,1

T,innät
°C
94
98
95
93
93
98
93
95
94,9

T,utnät
°C
52
60
48
48
40
43
51
40
47,8
22

F,dist.pump
Hz
34
39
26,7
27
24
25
30,3
23
28,6

F,ack.pump
Hz
22,6
26,9
20
21
17
20
23
33
22,9

4.3 Pannverkningsgrad
För att avgöra om pannverkningsgraden på pelletspannan i Bjurholm är en möjlig orsak till
effektproblemet så beräknades och jämfördes pannverkningsgraden mellan januari-augusti
2013 och 2019. Beräkning av pannverkningsgrad utfördes med direkt metod som förklarades i
avsnitt 2.11.1 Direkt metod. Med hjälp utav ekvation 2, 3, 4 och 5 samt värden från journal,
pelletsförbrukning från bilaga 3 och 4 samt värmevärde för pellets från bilaga 2 beräknades
pannverkningsgraden för pelletspannan. Som kan ses i tabell 6 och 7 nedan så var
pannverkningsgraden över 100 % under totalt tre tillfällen, vilket inte är teoretiskt möjligt.
Man kan också se vissa skillnader på de olika värdena där bränslets värmevärde (H,i) sticker
ut. Värmevärdet 2013 var 17250 kJ/kg medan 2019 erhölls ett värmevärde på 19294 kJ/kg. Ett
ökat värmevärde på bränslet ger möjlighet för ökad energiproduktionen från anläggningen.
Ökningen i värmevärde härstammar från byte av pelletsleverantör.
Dagar är antalet dagar i månaden, H,i är bränslets effektiva värmevärde, m̊,b är bränslets
massflöde, Q̊n,medel är medel nyttig effekt, Q̊t,medel är medel tillförd effekt och η är
verkningsgraden.

Tabell 6. Sammanställning över beräkning av pannverkningsgrad januari-augusti 2013.

2013

Dagar

Enhet

H,i

m̊,b

Q̇n,medel

Q̇t,medel

η

kJ/kg

kg/s

kW

kW

%

Jan

31

17250

0,0507

772,08

874,87

88,251

Feb

28

17250

0,1058

1 478,33

1825,54

80,981

Mar

31

17250

0,0774

1 468,25

1334,58

110,016

Apr

30

17250

0,0506

1 037,67

873,68

118,770

Maj

31

17250

0,0328

521,0

565,47

92,136

Jun

30

17250

0,0190

277,40

327,56

84,686

Jul

31

17250

0,0151

240,83

260,13

92,583

Aug

31

17250

0,0204

328,38

352,74

93,092

Medel

30,38

17250

0,0465

765,49

801,82

95,06

Tabell 6 och 7 syfte är att framställa beräkning av pannverkningsgraden (η) ett värde som avser
effektivitet i förbränningen av inmatat bränsle. Pannverkningsgraden skiljer mellan januariaugusti 2013 och 2019 där medel 2013 var 95,06 % medan 2019 erhölls en
medelpannverkningsgrad på 87,58 %. Mätosäkerhet i resultatet finns, mätosäkerhet som är
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svåruppskattad och gör att beräkningarna inte kan litas på. Exempelvis är det två
verkningsgrader 2013 och en 2019 som beräknades till över 100 % och det är inte teoretisk
möjligt. De andra värdena ovan erhåller samma osäkerhet även fast det i många fall blivit
rimliga värden på beräkningarna. Mätosäkerheten kan grundas i att loggning av mätvärden
utförs två till tre gånger i veckan, vilket ger osäkerhet på den nyttiga effekten från pannan.
Osäkerhet på den mängd bränsle som förbrukas kan också vara en bidragande faktor. Förbrukat
bränsle mäts månadsvis, vilket ger en osäkerhet när man beräknar med ett medelvärde av nyttig
effekt. En skillnad på 7,48 % i pannverkningsgrad mellan 2013 och 2019 är en stor skillnad,
men i nuläget kan inte beräkningarna anses som trovärdiga värden. För att få en mer exakt
pannverkningsgrad kan uträkning med indirekt metod tillämpas, men då behövs bland annat
diverse förluster från olika delar av förbränningsprocessen som inte finns dokumenterat idag.

Tabell 7. Sammanställning över beräkning av pannverkningsgrad januari-augusti 2019.

2019

Dagar

Enhet

H,i

m̊,b

Q̇n,medel

Q̇t,medel

η

kJ/kg

kg/s

kW

kW

%

Jan

31

19294

0,08186

1 240,18

1 579,45

78,520

Feb

28

19294

0,05591

1 172,70

1 078,75

108,709

Mar

31

19294

0,07468

1 144,64

1 440,85

79,441

Apr

30

19294

0,05323

850

1 027,00

82,765

Maj

31

19294

0,03742

639,09

722,01

88,515

Jun

30

19294

0,02265

391,44

437,09

89,556

Jul

31

19294

0,01912

317,77

368,89

86,141

Aug

31

19294

0,01991

334,13

384,09

86,991

Medel

30,38

19294

0,04560

761,24

879,77

87,58

Oförbränt bränsle i form av klumpar förekommer inte på anläggningen, oförbränt kan
förekomma i rökgaserna samt i askan, men dokumenteras inte idag tillräckligt för att dra
slutsatser ifrån. För att kunna få ut den verkliga pannverkningsgraden som anläggningen
erhåller behövs trovärdiga mätvärden med mindre mätosäkerhet.
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4.4 Lufttillförsel
Problemet med pelletspannan att klara märkeffekt härstammar som tidigare nämnt från att
syrenivån drastiskt sjunker vid ökad bränsletillförsel. Luftflödesmätning utfördes tillsammans
med medarbetare Rickard Lindgren och Stig Viil från Umeå Energi. Mätningarna utfördes med
en vinghjulsanemometer och effekten pannan erhöll under mätningarna var 1068 kW.
Mätningarna gav resultat i hastighet som omräknades till volymflöde med hjälp av ekvation 6
och 7. Tabellen nedan visar de tio mätningarna som utfördes på primär- och sekundärluften
vardera. Desto fler mätningar desto säkrare blir också resultatet. Mätningarna utfördes vid
insuget av luften och under cirka fem sekunder per mätning för att erhålla ett så konstant värde
som möjligt.

Tabell 8. Luftflödesmätning av primär- och sekundärluft med en vinghjulsanemometer för
pelletspannan på anläggningen Bjurholm.

Vinghjulsanemometer

v,primärluft

v,sekundärluft

V̇,primärluft

V̇,sekundärluft

Enhet

m/s

m/s

m³/s

m³/s

Mätning 1

6,65

19,24

0,134

0,604

Mätning 2

6,32

22,22

0,127

0,698

Mätning 3

6,75

21,38

0,136

0,672

Mätning 4

7,37

22,5

0,148

0,707

Mätning 5

6,74

21,71

0,136

0,682

Mätning 6

6,26

20,37

0,126

0,640

Mätning 7

6,51

22,58

0,131

0,709

Mätning 8

7,12

22,08

0,143

0,694

Mätning 9

6,78

21,86

0,136

0,687

Mätning 10

6,61

21,49

0,133

0,675

Medel

6,71

21,54

0,135

0,677

Här är v,primärluft hastigheten på primärluften, v,sekundärluft är hastigheten på sekundärluften,
V̊,primärluft är primärluftens volymflöde och V̊,sekundärluft är sekundärluftens volymflöde.
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Som visas i tabell 8 ovan är medel volymflödet för primärluften 0,135 m³/s och 0,677 m³/s för
sekundärluften vid insuget när effekten från pannan var 1068 kW. I nuläget ger inte dessa
värden någon indikation på vad felet härstammar från. För att kunna koppla problemet med en
sjunkande syrenivå till lufttillförseln behövs mätningar av lufttillförseln vid ökad
bränsletillförsel när problemen uppstår utföras. Problem med sjunkande syrenivå i
förbränningsprocessen kan inte direkt antas härstamma från lufttillförseln idag utan kräver
undersökning och fortsatt arbete för att direkt kunna koppla till problemet med låg syrenivå vid
ökad bränsletillförsel.
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5. Diskussion och slutsatser
Nedan följer det avslutande avsnittet i rapporten. Diskussion och slutsats tas upp och
avslutande ges också rekommenderade åtgärder för att fortsätta arbetet med att försöka fixa
problemet med pelletspannan.

5.1 Diskussion
Problemet med pelletspannan på anläggningen Bjurholm är som tidigare nämnt i rapporten, att
när bränsleinmatningen ökar för att pannan ska kunna komma upp i märkeffekt så sjunker
syrenivån drastiskt i pannan. Pannan klarar inte av att uppehålla förbränningsprocessen när
syrenivån blir för låg och när syrenivån går under cirka två procent går ett alarm på
anläggningen. Det här arbetet har jobbat mot att undersöka felet och sammanställa olika
parametrar för att försöka hitta var någonstans i processen som felet härstammar.
De parametrar som undersöktes och sammanställdes i projektet var om pelletsen, jämförelse
av mätvärden från februari 2013 med mätvärden från februari 2019, jämförelse av
pannverkningsgrad 2013 gentemot 2019 och mätning och undersökning av lufttillförseln.
Granskning utav pellets som används visade att pelletsen är av hög kvalitet och kan därmed
antas inte direkt vara orsaken till att pannan inte klarar att nå märkeffekten. Pelletsen som
pelletspannan på anläggningen Bjurholm använder sig av levereras dessutom av Klintpellets
AB som har sin produktion i Robertsfors, vilket är en förhållandevis kort transportsträcka. Det
är positivt för utsläpp av koldioxid vid transport gentemot om det hade varit en längre leverans.
Andra parametern som granskades var en jämförelse av de kända mätvärdena som loggas av
Umeå Energi. Jämförelsen gjordes mellan februari 2013 gentemot februari 2019 och visade att
det inte är någon direkt skillnad på de mätvärdena utan de enda som skiljer är hur mycket energi
som tillförs mellan månaderna. Det härstammar från att Umeå Energi tillför mindre bränsle
2019 än 2013 då pannan inte klarar av lika hög effekt idag. Viktigt att notera är att mätvärdena
som används är värden då pannan klarar av att upprätthålla god syrenivå. Hur mätvärdena ser
ut under högre bränsleinmatning när syreproblemet uppkommer är svårt att säga och kräver
bättre loggning av mätvärdena. Både februari 2013 och februari 2019 loggas mätvärdena två
till tre gånger i veckan av driftpersonal. Det vill säga att utveckling på anläggningen har stått
still länge och är ett grundläggande problem för att både lösa felet och användning av
anläggningen. Utveckling är viktigt och krävs på anläggningen Bjurholm för att långsiktigt ge
Umeå Energi nytta och kunna lösa felet som orsakar ökad oljeförbrukning idag.
Den tredje parametern som undersöktes i projektet var en undersökning av
pannverkningsgraden. Pannverkningsgraden beräknades för både 2013 och 2019 och visade en
medelskillnad på 7,48 % i verkningsgrad. En skillnad som är stor, men beräkningarna erhöll
en osäkerhet som gör att värdena inte går att lita på. Osäkerheten härstammar från loggning av
mätvärden som användes till beräkning av nyttig och tillförd energi. Nyttig energi loggas av
driftpersonal på Umeå Energi endast två till tre gånger i veckan, detta behöver loggas varje
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timme digitalt för att minska osäkerheten på medelvärdena. Den tillförda energin kommer från
månadsberäkning av förbrukad mängd pellets och ger osäkerhet när man beräknar med medel
nyttig effekt över månaden. För att kunna utföra trovärdiga beräkningar av pannverkningsgrad
behövs uppdaterad loggning av mätvärden som används. Potentiellt problem med
pannverkningsgraden kan däremot inte kopplas till problemet som undersökts i det här
projektet med sjunkande syrenivå med ökad bränsletillförsel. Det kan däremot vara nyttigt att
vid potentiell utveckling av anläggningen och dess mätvärden återigen beräkna
pannverkningsgraden. Oförbränt kan exempelvis idag uppkomma i askmängden eller rökgaser
som man inte kan påvisa med dagens teknik och loggning på anläggningen. Pannverkningsgrad
är en viktig del av en panna och kan potentiellt hjälpa Umeå Energi att minska
oljeförbrukningen från anläggningen utan att höja bränsletillförseln.
Från resultaten som tagits fram på lufttillförseln i tabell 8 kan man idag inte avgöra om
problemet härstammar från lufttillförseln. För att kunna avgöra om problemet härstammar från
lufttillförseln i pannan måste mätningar av primär- och sekundärluften utföras vid ökad
bränsletillförsel när pannan får problem med sjunkande syrenivå. Mätningar som tid till inte
fanns i detta projekt. Vinghjulsanemometern var trasig och den nya som användes till
mätningarna som utfördes kom sent och kunde användas först sista veckan av projektet.
Börvärden bör också tas fram för att kunna se ungefär vilka värden lufttillförseln ska ha vid
olika effekter. Kontakt med Sjurs Mekaniska Verkstad AB som tillverkade pelletspannan Ålö
har försökt upprättats under projektet för att få tag på börvärden på primär- och sekundärluften,
utan lycka. Fortsatt diskussion med Sjurs Mekaniska Verkstad AB eller annan panntillverkare
för att få fram börvärden bör fortsättas med i ett vidare arbete.
Luften tillförs i pannan i flera olika rör och spjäll. För att se om luften tillförs i rätt mängd på
rätt ställe behövs också undersökningar och mätningar i varje spjäll utföras. För mycket
lufttillförsel tidigt i förbränningsprocessen kan innebära att förbränning sker för snabbt,
exempelvis i torkningszonen som är ämnad för att torka bränslet till förbränningszonen.
Besiktning av munstycken vid de olika inmatningarna av luften i pannan bör också utföras så
inte läckage av luften som ska tillföras är ett problem eller andra problem som kan vara med
munstyckena. Syrenivån i förbränningsprocessen påverkas inte bara utav tillförseln av luft utan
kan även påverkas av förändringar av förbränningstemperatur, tryck och relativ fuktighet.
Därav än mer viktigt för Umeå Energi att verkligen börja mäta och logga
förbränningstemperatur från anläggningen och även relativ fuktighet som inte mäts idag.
Trycket mäts idag i form av undertryck och loggas som andra mätvärden endast två till tre
gånger i veckan. Atmosfärstrycket behöver erhållas då även det kan påverka syrenivån i
förbränningsprocessen. Det är därför anläggningens problem idag inte direkt kan antas
härstamma från mängden lufttillförsel, problemet kan vara en för låg förbränningstemperatur,
för lågt tryck eller för låg relativ fuktighet också som exempel. Problemet kan också komma
från en ojämn fördelning av bränslet över rosten. Bränslet kan blockera inloppen av
primärluften och således påverka lufttillförseln i förbränningen. Faktor som eldstadens
utformning kan också påverka, men eftersom utformningen inte förändrats från 2013 när
pannan fungerade kan det antas inte vara direkt orsak till problemet.
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5.2 Slutsatser
Exakt var felet i pelletspannan är har inte uppkommit i projektet. Detta kan istället ses och
användas som ett grundläggande arbete för Umeå Energi att använda för att fortsatt arbete. Ett
fortsatt arbete där man kan ha tid att gå in djupare på pelletspannan och specifikt lufttillförseln.
För att lösa felet krävs det mer information om vissa parametrar och fler mätvärden från
pannan. Pelletspannan är utdaterad speciellt i sin loggning av de olika mätvärdena. Detta är
värden som behöver loggas digitalt minst varje timme för att kunna tydligt se trender och
skillnader vid exempelvis ökad bränsleinmatning. Andra värden som exempelvis kolmonoxid
och askmängd mäts på årsbasis, vilket gör att de blir svåra att använda vid undersökningar som
kräver dom. Exempelvis om man ska undersöka om kolmonoxidhalten ökar när syrenivån
sjunker, vilket den ska. Det som behövs är kortsiktiga investeringar i anläggningen som kan ge
långsiktiga resultat. Att logga mätvärden för hand två till tre gånger i veckan är långt ifrån
optimalt och ger inte en grund till ett gott förhållande att lösa problemet med pannan. Det som
saknas idag från Umeå Energi är en vilja att lägga ner resurser för att förbättra anläggningen
Bjurholm och det är vad som krävs för att kunna utveckla och få goda förhållanden till att lösa
problemet med pannan.
Problemet med att syrenivån sjunker vid ökad bränsletillförsel är mest troligt ett fel inom
lufttillförseln av primär- och sekundärluft. Det tog till cirka mitten av projektet innan
informationen om exakt vad problemet grundade sig i framkom. Kommunikationsmisstag från
mig och medarbetare på Umeå Energi gjorde att informationen att syrenivån är problemet för
att uppnå märkeffekt inte kunde utnyttjas under hela projektet. Information som kunde ändrat
fokus på projektet vid ett tidigare skede. Mer fokus hade kunnat lagts på lufttillförseln tidigare
i projektet samt undersökning av förbränningstemperatur, atmosfärstryck och relativ fuktighet
som också kan påverka syrenivån. Nämnvärt är också att vinghjulsanemometer som användes
till mätning av lufttillförseln var trasig och den nya kunde först användas sista veckan i
projektet. Lufttillförseln kan både vara för hög eller för låg beroende på var den tillförs. Tillförs
för mycket luft i ett av de tidiga spjällen i pannan kan förbränningen ske för snabbt och om inte
tillräckligt med luft tillförs förändras stökiometrin och det blir ofullständig förbränning.
Tillförseln av primärluften kan också blockeras om inte pelletsen fördelas tillräckligt jämnt
över rosten. Det går inte att säga till 100 % att problemet har att göra med för hög eller för låg
lufttillförsel i förbränningsprocessen heller utan problemet kan också härstamma från
förändringar av förbränningstemperatur, tryck och relativ fuktighet som samtliga kan påverka
syrenivån i förbränningsprocessen. Vad som projektet uträttat är sammanfattningsvis inte en
direkt lösning till problemet utan ger istället en grundläggande överblick med
rekommendationer för vidare undersökning. Förhoppningsvis kan detta projekt komma till
användning i framtiden för att komma till bukt med problemet för att kunna minska
oljeförbrukning och gå mot ett mer hållbart samhälle. Rekommenderade åtgärder sammanställs
och presenteras nedan i rapporten under 5.3 Rekommenderade åtgärder.
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5.3 Rekommenderade åtgärder
Nedan presenteras de sammanställda rekommenderade åtgärderna för att förbättra och komma
närmare att lösa problemet med sjunkande syrenivå vid ökad bränsletillförsel från
pelletspannan på anläggningen Bjurholm. Vidare arbete för att lösa problemet som pannan idag
erhåller kommer krävas. Detta arbete är ett grundläggande arbete som sammanställt olika
parametrar och kan fungera som en grund i ett vidare arbete med anläggningen. Nedan
presenteras olika rekommenderade åtgärder som framkommit under projektet för att utveckla
anläggningen, men som även kunde bidra till att öka energiproduktionen från pelletspannan
och således minska oljeförbrukningen.

•

Förbättrad loggning av mätvärden på anläggningen.

•

Bättre loggning av kolmonoxidhalt i pannan. Kolmonoxidhalten ökar när syrenivån är
för låg i pannan, kan ge tecken på vid vilken bränsletillförsel som problemet startar.

•

Bättre loggning av askmängd om man vill se om det finns oförbränt i askan då
askmängden bör öka i sådant fall.

•

Undersöka om bränslet blir jämt fördelat över rosten och inte täpper för tillförseln av
primärluft som kommer under rostret. Undersöka brännarens förmåga att finfördela
pelletsen och omblanda det med förbränningsluften.

•

Besiktning av inmatningsmunstycken för primär- och sekundärluft.

•

Mätning av fler värden som är okända, exempelvis förbränningstemperatur, relativ
fuktighet och luftflöden in till pannan vid flera olika effekter. Mätning av lufttillförsel
behövs vid ökad bränsletillförsel när problem med pannan kommer, behöver kunna se
om värdena avviker från sin trend då. Förbränningstemperatur och relativ fuktighet kan
som tidigare nämnt i rapporten också påverka syrenivån i förbränningen.

•

Vilja av Umeå Energi att investera resurser i anläggningen Bjurholm krävs för att uppnå
goda resultat och lösa problemet.

•

Undersökning och granskning av rosten som används, den går sönder lätt vid en effekt
runt och över 1300 kW. Inte funnits tid att ta upp i detta projekt, undersök exempelvis
material och kvalitet. Problemet med rosten kan mycket väl hänga ihop med problemet
med syrenivån vid ökad bränsletillförsel.
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