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Sammanfattning 
Fjärrvärme står för en stor del av den energi vi i Sverige använder oss av i våra 
bostäder och en betydande del av denna fjärrvärme är producerad genom 
förbränning av biobränslen. För att öka verkningsgraden på kraftvärmeverk så 
används en teknik som kallas rökgaskondensering för att ta tillvara på den latenta 
energin i vattenångorna som kommer ur biobränslet vid förbränning. I detta arbete 
har en modell utvecklats för att undersöka de energitekniska och ekonomiska 
aspekterna av rökgaskondensering. Modellen ska kunna användas för att utvärdera 
hur driften på en anläggning skulle se ut om rökgaskondensering installerades, och 
då kunna avgöra hur stora fördelar denna investering skulle ge.   

Modellen har byggts upp i Microsoft Excel. Valet av programvara har dock 
resulterat i att vissa beräkningar tvingades förenklas. 

Information som modellen kräver som indata är exempelvis max- och min-effekt, 
bränslesammansättning, verkningsgrad på pannan, temperatur på rökgaser, 
framlednings- och returtemperatur, och årligt fjärrvärmebehov. Resultaten som 
presenteras i modellen är bland annat figurer där det synliggörs hur fallen med och 
utan rökgaskondensering skiljer sig åt. Även en analys av fallen där de ekonomiska 
faktorerna är i fokus och en dimensionering av rökgaskondensorn. 

Modellen har validerats med både driftdata och data från tidigare studier där 
rökgaskondensering skulle installeras. Vid jämförelse av möjligt uttag av energi 
genom installation av rökgaskondensering så erhölls en standardavvikelse på 6.2 % 
från det förväntade värdet. 
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Abstract 
District heating is the primary source of energy that is used in our Swedish homes 
and a great deal of this energy is produced by burning biofuels. To enhance the 
efficiency of a heating plant, a technology called flue gas condensation is used. It 
utilizes the latent energy held by the water vapor from burning the biofuels. A 
model was developed to evaluate the energy and economic aspects of installing a 
flue gas condensation system. The model was developed to be able to evaluate the 
difference between installing flue gas condensation and to keep the plant running as 
it is and give an estimate of how much the owner would save by making the 
investment. 

The model was built in Microsoft Excel. The fact that Excel was used led to some 
simplifications in the calculations. 

The information this model needed to make the calculations is for example the 
maximal and minimal output from the boiler, the composition of the fuel that was 
used, the efficiency of the boiler, the temperature of the flue gases, the outgoing and 
return temperature from the district heating and the plant load over a year. From 
this information the model produces results showing the differences in output from 
different parts of the plant for the two cases, a comparison between the economical 
factor of the two cases and sizing of the flue gas condensor. 

The model has been evaluated by comparing its values to both operating data on 
plants without any flue gas condensation and previous studies of flue gas 
condensation. The amount of energy that is possible to make use of by installing 
flue gas condensation was the main factor that was compared. A standard deviation 
of 6.2 % was obtained when the expected values was compared with the models 
values. 

.  
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1. Inledning 
Fjärrvärme står för 56 % av energianvändningen i svenska hushåll och lokaler [1]. 
Cirka 68 % av denna fjärrvärme produceras genom förbränning av biobränslen och 
torv [1]. Dessa bränslen har en relativt hög fukthalt, träflis ligger på ungefär 30-45 
% [2], sågspån runt 35 % och rester från skogsbruk på ca 55 % [3]. På grund av 
detta kommer rökgaserna att innehålla mycket fukt som passerar ut genom 
skorstenen. Värmeenergin i de fuktiga rökgaserna kan tas till vara på genom 
rökgaskondensering. Tekniken utnyttjar den latenta energin i rökgaserna genom att 
kyla ned rökgaserna med returvattnet från fjärrvärmenätet. Sammanfattningsvis så 
höjer rökgaskondensering den termiska verkningsgraden.  

Trädbränslen som är en stor del av de biobränslen som används i fjärrvärmeverk 
avger vid förbränning mycket partiklar. För att rena gaserna från dessa små 
partiklar så används tekniker som cykloner, elfilter och filterkammare. Efter dessa 
reningstekniker så ligger partikelutsläppen på ca 50-100 𝑚𝑔 𝑁𝑚!  [4]. Med 
rökgaskondensering så är det möjligt att sänka dessa utsläpp ännu mer, nya 
tekniker visar på att en minskning på ca 33-44 % [5]. 

Förbättringen av verkningsgrad som erhålls med rökgaskondensering ger lägre 
driftskostnader tack vare en lägre bränsleförbrukning. Dessutom minimeras 
användningen av spetspannor eftersom baspannan levererar en sammanlagt högre 
effekt. När spetspannor inte behöver användas i samma utsträckning så minskar 
även utsläppen av koldioxid då dessa pannor ofta eldas med fossila bränslen. Detta 
betyder också att man kan spara pengar i handeln med utsläppsrätter. Nackdelen 
med installation av rökgaskondensering är att elproduktionen minskar. 
Anläggningen förlorar därmed intäkter från både elförsäljning och 
elcertifikathandel. Anledningen till att elproduktionen minskar är dels att 
returtemperaturen från fjärrvärmenätet ökar då den förvärms med rökgaser vilket 
leder till att varmare ånga måste tas ut ur turbinen till första kondensorn, denna 
skapar dock inte så stor skillnad. Det som gör störst skillnad är det faktum att 
pannan inte kommer att ligga på lika hög belastningsgrad vid samma 
fjärrvärmelast. Detta leder då till att inte lika mycket el kan produceras. 
Nettoresultatet av de ekonomiska kalkylerna för installation av rökgaskondensering 
måste således ta hänsyn till både högre termiska verkningsgraden och den lägre 
elverkningsgraden.  

Det saknas tydlig data som beskriver antal installerade rökgaskondenserings-
anläggningar, men preliminära studier tyder på att rökgaskondensering fortfarande 
saknas på många anläggningar. På grund av detta vill GreenExergy på ett snabbt 
och smidigt sätt kunna undersöka hur fördelaktigt det är för ett kraftvärmeverk att 
installera en rökgaskondenseringsanläggning. Syftet med detta arbete var därför att 
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utveckla en rökgaskondenseringsmodell som beräknar effektökningen, 
systemdimensioneringen samt de ekonomiska aspekterna. 
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2. Teori 
I detta kapitel kommer alla nödvändiga beräkningar som har använts för modellen 
att redovisas och förklaras, även vissa generella teorier. 

2.1 Kraftvärmeverk 

2.1.1 Grundläggande 
Ett kraftvärmeverk är en anläggning som genom förbränning producerar både 
elektricitet och fjärrvärme. Det bränsle som vanligen används i dessa anläggningar 
är biobränslen [6]. Själva förbränningen värmer upp och kondenserar vatten i ett 
separat system, detta vatten kallas för matarvatten. Det förångade matarvattnet får 
sedan expandera genom en ångturbin som därmed genererar el. Efter matarvattnet 
har gått genom turbinen så befinner sig matarvattnet i ett stadium just under mättad 
ånga. Vattnet leds sedan vidare till en kondensor som kondenserar matarvattnet. 
Den latenta energin från matarvattnet går i sin tur till att värma fjärrvärmevattnet. 
Den cykel som matarvattnet genomgår kallas för rankinecykeln (Figur 2). 

 

Figur 1. Simpel översiktsbild av hur ett kraftvärmeverk fungerar. [7]  
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Figur 2 visar samma process som i Figur 1 fast beskriven i ett TS-diagram där 𝑊!" 

är pumpens effekt, 𝑄!" är panneffekten, 𝑊!" är effekten som tas ut ur turbinen och 
𝑄!" är effekten som går ut till fjärrvärmenätet. 

 
Figur 2. TS-diagram över en rankinecykel. [8] 

2.1.2 Rökgaskondensering 
Vissa av Sveriges kraftvärmeverk använder sig som sagt av en teknik som kallas 
rökgaskondensering. Då tas de varma rökgaserna från förbränningen och 
värmeväxlas mot returvattnet från fjärrvärmenätet. Den stora mängden energi 
ligger i det förångade vattnet i rökgaserna som kondenseras vid värmeväxlingen 
mot fjärrvärme. För att öka effekten från rökgaskondenseringen så uppfuktas 
vanligtvis förbränningsluften så att den blir mättad innan den leds in till 
förbränningen. Detta leder då till en större mängd vatten som förångas och mer 
energi erhålls ur kondenseringen. 

Beräkningen av effektuttaget ur rökgaskondensering börjar med att utifrån 
rökgasernas sammansättning beräkna partialtrycket för vattnet i rökgaserna med 
följande formel. 

𝑃!!! =
𝑛!!!
𝑛!"

 ( 1 ) 

Där 𝑛!" är antalet mol rökgas och 𝑛!!! är antalet mol vatten i rökgaserna. 

Utifrån partialtrycket kan då från tabeller erhålla vattenångans mättnadstemperatur. 
Energin som krävs att för att kyla ned denna vattenånga till mättnadstemperatur 
beräknas med hjälp av följande formel. 
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𝑞!!!,!"#$%$& =
𝑛!!! ∙ 𝑐!!!! ∙ 𝛥𝑇

𝑀!!!
 ( 2 ) 

 

 

Där   𝛥𝑇  är temperaturskillnaden mellan rökgasernas initiala temperatur och 
vattenångans mättnadstemperatur, 𝑐!!!!  är medelvärdet för vattenångans 

värmekapacitet över 𝛥𝑇 och 𝑀!!! är molmassan för vatten, denna krävs endast om 

värmekapaciteten ej ges i mol. Den stora delen av de övriga gaserna kommer aldrig 
att kondensera under de dessa förhållanden och därför kan dess avgivna energi vid 
kylning beräknas med samma formel för varje ämne men skillnaden att 𝛥𝑇 är 
temperaturdifferansen mellan rökgasernas initiala temperatur och den temperatur 
som rökgaserna kommer att kylas ned till. Denna temperatur bestäms utifrån 
temperaturen på det kalla mediet, i detta fall returvatten från fjärrvärme. Den 
sammanlagda energin för de gaserna betecknas 𝑞!"#$.!"#$%. 

När temperaturen passerat mättnadstemperatur så kommer vatten att börja fällas ut 
ur rökgaserna. Hur stor mängd av vattnet som kommer att kondenseras kommer 
även det bero på returtemperaturen på fjärrvärmevattnet. För att räkna ut hur stor 
del av vattnet som efter värmeväxlingen fortfarande befinner sig i ångfas används 
en omskrivning av formel ( 1 ) 

𝑛!!!,!"#$% = 𝑃!!!@!! ∙ 𝑛!" ( 3 ) 

Där 𝑃!!!@!! är mättnadstrycket för vatten vid den temperatur som rökgaserna kyls 

till. Då kan kondenseringsenergin i vattnet beräknas med följande formel. 

𝑞!!"#$"%$&'"( = ℎ!" ∙
𝑛!!!,!"!#!$% − 𝑛!!!,!"#$%&

𝑀!!!
 ( 4 ) 

Där ℎ!" är förångningsentalpin för vatten vid medeltemperaturen under själva 

kondenseringen. 

Den totala energin som kylningen av rökgaserna kan ge är då följande. 

𝑞!"! = 𝑞!"#$%#&%'(#) + 𝑞!!!,!"#$%$& + 𝑞!"#$.!"#$% ( 5 ) 

Detta är då den totala energin som går att erhålla ur rökgaskondenseringen, per 𝑛!" 

från bränslet. För att detta värde enklast ska kunna användas så är det fördelaktigt 
att basera beräkningarna på ett kilogram torrsubstans eftersom att effekten då enkelt 
kan beräknas genom att multiplicera denna energi med massflödet torrsubstans 
genom pannan. 
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2.1.3 Massflöde utan rökgaskondensering 

Beräknandet av massflödet för denna process beräknades utifrån en fjärrvärmelast 
samt entalpier över varje viktigt del av processen. Formlerna som presenteras är för 
idealfallet så några verkningsgrader visas ej här. Det första sambandet som behövs 
är följande. 

𝑃!"##" = 𝑃!"# + 𝑃!"!#$%&'&$!$ − 𝑃!"#! ( 6 ) 

Där 𝑃!"##"  är den effekt som matarvattnet erhåller vid värmeväxlingen mot 

pannan. Var och en av dessa effekter kan beräknas utifrån en generell formel. 

𝑃 = 𝑚 ∙ 𝛥ℎ ( 7 ) 

Formlerna ( 6 ) och ( 7 ) kan då skrivas om för att få en formel för det behövda 
massflödet. 

𝑚!"#" =
𝑃!"#

𝛥ℎ!"##" + 𝛥ℎ!"#! − 𝛥ℎ!!"#$%&'&$"$
 ( 8 ) 

Eftersom dessa beräkningar utgår från fjärrvärmelasten så behövs en formel för att 
beräkna vid vilken fjärrvärmelast som pannan går på märkeffekt. Detta för att 
kunna begränsa mängden fjärrvärmeeffekt som pannan kan stå för. Med hjälp av 
formel ( 7 ) kan detta samband beskrivas. 

𝑃!"#$%& =
𝑃!"##",!ä!" ∙ 𝛥ℎ!"#$

𝛥ℎ!"##"
 ( 9 ) 

Då fjärrvärmelasten överstiger denna maxlast så antas att kraftvärmeverket går på 
fullast och att spetspannor täcker skillnaden mellan fjärrvärmelasten och maxlasten. 

2.1.4 Massflöde med rökgaskondensering 

Det grundläggande sambandet skiljer sig från formeln som beräknar massflödet 
utan rökgaskondensering. Skillnaden här är att rökgaskondenseringen är den del av 
den effekt som täcket fjärrvärmebehovet och därför kan inte hela fjärrvärmeeffekten 
tas med. 

𝑃!"##" = 𝑃!"#$ + 𝑃!"!#$%&'&$!$ − 𝑃!"#! ( 10 ) 

Eftersom att det är både kondenseringen av matarvatten och rökgaskondenseringen 
som täcker fjärrvärmebehovet så skrivs formeln om till detta. 

𝑃!"##" = 𝑃!"# − 𝑃!"# + 𝑃!"!#$%&'&$!$ − 𝑃!"#! ( 11 ) 

Formeln för rökgaskondenseringseffekten skiljer sig från effektformlerna för de 
andra effekterna eftersom att dess effekt beror på flödet torrsubstans,  𝑚!", och inte 
flödet matarvatten. 
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𝑃!"# = 𝑚!" ∙ 𝛥ℎ!"# ( 12 ) 

Dock så beror 𝑚!"#"direkt av 𝑚!" och utifrån följande samband kan en formel för 
𝑚!" som beror på 𝑚!"#" tas fram. 

𝑃!ö!"!ä!!"!# =
𝑚!"

1− 𝐹 ∙ 𝐻𝑖 = 𝑃!"##" ( 13 ) 

𝑚!" =
𝑚!"#" ∙ 𝛥ℎ!"##" ∙ 1− 𝐹

𝐻𝑖  
( 14 ) 

Där 𝐹 är bränslets fukthalt och 𝐻𝑖 bränslets värmevärde. 

Med detta samband så kan formeln för massflödet tas fram. 

𝑚!"#" =
𝑃!"#

𝛥ℎ!"##" +
𝛥ℎ!"##" ∙ 1− 𝐹 ∙ ℎ!"#

𝐻𝑖 − 𝛥ℎ!"!#$%&'&$!$ + 𝛥ℎ!"#!   
 

( 15 ) 

Även i detta fall så måste en maxlast från fjärrvärmen tas fram och utifrån formel ( 
7 ), ( 12 ) och ( 14 ) så erhålls följande samband. 

𝑃!"#$%& =
𝑃!"##",!ä!" ∙ 1− 𝐹 ∙ ℎ!"#

𝐻𝑖 +
𝑃!"##",!ä!" ∙ 𝛥ℎ!"#$

𝛥ℎ!"##"
     ( 16 ) 

 

2.1.5 Värmeväxlare 

Effekten genom en värmeväxlare kan beräknas utifrån följande formel. 

𝑄 = 𝑈 ∙ 𝐴! ∙ 𝛥𝑇!" ∙ 𝐹 ( 17 ) 

Där 𝐴! är mantelarean dvs den värmeväxlande ytan, 𝐹 är en korrektionsfaktor som 
beror på vilken slags värmeväxlare du räknar på och 𝛥𝑇!" är vad som kallas för den 
logaritmiska medeltemperaturdifferensen som definieras enligt följande. 

𝛥𝑇!" =
𝑇! − 𝑇!
ln  (𝑇! 𝑇!)

 ( 18 ) 

𝑇! = 𝑇!!" − 𝑇!"# ( 19 ) 

𝑇! = 𝑇!!" − 𝑇!"# ( 20 ) 

Där 𝑇!!" och 𝑇!!" är in- och utloppstemperatur på den varma sidan av kondensorn 
och 𝑇!"#  och 𝑇!"#  är detsamma för den kalla sidan. Tubkondensorn eller 
tubvärmeväxlaren är i de flesta fall byggd så att det kalla mediet, i detta fall 
fjärrvärmereturen, passerar på utsidan av rör. Det varma mediet passerar alltså då 
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på insidan av rören, det varma mediet är i detta fall rökgaserna. De två flödena går 
mot varandra, det kalla passerar nedifrån och upp och det varma uppifrån och ned. 
Det finns även bafflar på utsidan av rören för att öka ytan som verkar 
värmeöverförande. [9] 

 

Figur 3. Översiktsbild på hur en tubvärmeväxlare är uppbyggd. [9] 

Om massflödet och flödeshastigheten genom rören är kända kan inloppsarean av 
alla tuber erhållas. Om då diameter på tuberna är känt kan antalet tuber erhållas. 
Tuberna antogs vara utplacerade så som i Figur 3, det finns andra sätt att placera ut 
dem men det ger ett rätt bra approximativt värdet. Formeln som erhölls från 
MATLAB-beräkningarna var följande. 

𝐷!!" = 1.1699 ∙ 𝑛!"!!.!"#" ∙ 𝐷!"# ∙ 𝛿 ( 21 ) 

Där 𝐷!"#  är diametern på tuberna och 𝛿  är packfaktor som beskriver hur stor 
längden mellan tuberna är relativt diametern på röret. Höjden kan då beräknas ur 
𝐴! i formel ( 17 ) när antalet rör är känt. 

2.1.6 Alfavärde 

Ett vanligt verktyg som används för att beskriva ett kraftvärmeverk är alfavärde, 
eller elverkningsgrad. Med alfavärdet så beskrivs mängden el som anläggningen kan 
producera i förhållande till mängden fjärrvärme som produceras. 
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𝛼 =
𝑃!"

𝑃!"ä!!"ä!"#
 ( 22 ) 

Där då 𝑃!"ä!!"ä!"#  är fjärrvärmeeffekter och 𝑃!"  är eleffekten. Ett konventionellt 

kraftvärmeverk har normalt ett alfavärde mellan 0,3 och 1,0 [10]. 

2.2 Stökiometrisk förbränning 
Att beräkna hur sammansättningen av rökgaserna ser ut görs genom att beräkna 
vilken mängd syre som krävs för stökiometrisk förbränning utifrån en bränsleanalys 
som tar mängden väte, syre, svavel och kol i beaktning.  

𝑂! !"#$ = 𝐶 +
𝐻!
2 − 𝑂! + 𝑆  ( 23 ) 

Med ett antagande om att luften innehåller ca 79 % kväve och 21 % syre så 
beräknas lätt mängden kväve. 

𝑁! !"#$ = 𝑂! !"#$ ∙
0,79
0,21  ( 24 ) 

Luften innehåller även vatten. 

𝐻!𝑂 !"#$ =
𝑁! !"#$ + 𝑂! !"#$

1− 𝐹!"#$
∙ 𝐿 ( 25 ) 

Där 𝐹!"#$ är fukthalten i luften som används vid förbränning. 

𝑁! !ö!"#$ = 𝑁! + 𝑁! !"#$ ∙ 1+ 𝐿  ( 26 ) 

𝑂! !ö!"#$ = 𝑂! !"#$ ∙ 𝐿 ( 27 ) 

𝐻!𝑂 !ö!"#$ = 𝐻! + 𝐻!𝑂 !"#$ + 𝐻!𝑂 !"ä!"#$    ( 28 ) 

𝐶𝑂! !ö!"!" = 𝐶 !"ä!"#$ ( 29 ) 

𝑆𝑂! !ö!"#$ = 𝑆 !"ä!"#$ ( 30 ) 

2.3 Ekonomi 
För att beräkna de ekonomiska aspekterna användes en nuvärdesberäkning. 
Nuvärde är definierat som de framtida intäkterna diskonterade, eller i de pengar 
som sparas in jämfört med ett annat fall, till året då investeringen genomförs. Att 
diskontera är att beräkna vad en summa pengar i framtiden är värda idag. 
Nuvärdesformeln ser ut som följande. 
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𝑁𝑉 =   
𝐾!

1− 𝑟 !   

!

!

 ( 31 ) 

Där 𝐾! i detta fall är skillnaden i intäkter mellan de två fallen och r är kalkylräntan. 
Kalkylräntan är räntesatsen som uttrycker avkastningskravet för investeringen. 
Nettonuvärdet (NNV) är definierat som skillnaden mellan nuvärdet (NV) och 
investeringskostnaden (I). 

𝑁𝑁𝑉 = 𝑁𝑉 − 𝐼 ( 32 ) 

Där 𝐼  är investeringskostnaden. För att beräkna hur många kronor som 
investeringen ger tillbaka per krona så används nuvärdeskvoten (NK). 

𝑁𝐾 =
𝑁𝑉 + 𝐼
𝐼  ( 33 ) 

Elcertifikatsystemet fungerar så att elproducenter som producerar el på ett 
förnyelsebart sätt, t.ex. vindkraft, solenergi, viss vattenkraft och som i detta fall 
biobränsleanläggningar, kan få elcertifikat. Certifikaten delas ut per MWh 
producerad el. Dessa certifikat kan sedan säljas på en öppen marknad till andra 
aktörer som inte uppfyllt sin kvotplikt [11]. 
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3. Metod 
Detta kapitel behandlar tillvägagångssätt för olika delar av modellen. 

3.1 Upplägg 
Modellen skapades i Microsoft Office Excel 2013. Indata till modellen matas in i 
första fliken och i den andra fliken redovisas resultatet. Resultatfliken innehåller 
framförallt två primära resultat. Den första av dessa är en ekonomisk fallanalys 
över skillnaderna mellan att installera rökgaskondensering och nollalternativet att 
inte installera rökgaskondensering. Det andra resultatet är en överblick på 
effektskillnader mellan de två olika fallen. 

För att förenkla arbetet har ett add-in till Excel vid namn SteamCalculator använts. 
Detta för att förenkla beräkningar av t.ex. entalpier, entropier och mättnadstryck. 
Under arbetets gång så användes även MATLAB R2009b för att utföra 
regressionsanalyser och även ta fram samband för dimensionering av kondensor. 

3.2 Månadsuppdelning 
Indata till denna modell bestod delvis utav data som var uppdelad på en 
månadsbasis, så som fukthalt på bränslet, temperatur på fjärrvärmereturen och 
elpris. Detta ledde då till att ett nytt värde för kondenseringsenergi från rökgaserna 
beräknades för varje månad. 

3.3 Förbränning 
Det första som modellen gör är att beräkna rökgassammansättningen efter 
förbränningen. Beräkningarna baseras då på information från beräkningarna av den 
stökiometriska förbränningen. Dessa beräkningar behövde dock beräknas för varje 
månad på grund av att fukthalten i bränslet varierar med tiden. Detta dels på grund 
av att när detta biobränsle lagras så minskar dess fukthalt [11] [12].  

3.4 Specifik värmekapacitet 
Eftersom SteamCalculator endast kunde ta fram den specifika värmekapaciteten för 
vatten beskrevs den specifika värmekapaciteten hos de resterande 
rökgaskomponenterna med ekvation (34). Datat var samlat från tabeller i boken 
”Heat and mass transfer - Fundamentals and applications” [13]. Genom att plotta 
värmekapaciteten över ett temperaturspann vid ett rimligt tryck så kunde en 
regressionsanalys av datat genomföras. Regressionsanalysen utfördes i Matlab 
eftersom Excels funktion inte fungerade tillfredställande.  

I och med att ett matematiskt samband, ekvation ( 34 ), nu användes för 
värmekapaciteten behövdes inte ett medelvärde över temperaturspannet, utan ett 
exaktare svar kunde tas fram genom integrering av ekvation ( 34 ). 

Formeln som användes för specifika värmekapaciteterna var densamma för alla 
olika rökgaskomponenter. 
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𝑘! + 𝑘! ∙ 𝑇 + 𝑘! ∙ 𝑇!+. . .+𝑘! ∙ 𝑇! ( 34 ) 

Konstanterna som togs fram för beräkning av den specifika värmekapaciteten visas 
i Tabell 1 

Tabell 1. Konstanter vid beräkning av specifik värmekapacitet för rökgaskomponenter. 

	  	   H2O	   CO2	  	   O2	   N2	  	  
k1	   -‐6.80E-‐23	   1.62E-‐21	   4.29E-‐31	   3.9E-‐22	  
k2	   5.36E-‐19	   -‐8.52E-‐18	   -‐1.64E-‐18	   -‐1.73E-‐18	  
k3	   -‐1.60E-‐15	   1.90E-‐14	   2.32E-‐15	   3.68E-‐15	  
k4	   2.47E-‐12	   -‐2.36E-‐11	   -‐1.31E-‐12	   -‐4.22E-‐12	  
k5	   -‐2.17E-‐09	   1.77E-‐08	   -‐7.03E-‐11	   2.81E-‐09	  
k6	   1.09E-‐06	   -‐8.13E-‐06	   4.07E-‐07	   -‐1.09E-‐06	  
k7	   -‐2.90E-‐04	   2.19E-‐03	   -‐1.56E-‐04	   2.41E-‐04	  
k8	   3.78E-‐02	   -‐2.61E-‐01	   2.32E-‐02	   -‐2.82E-‐02	  
k9	   3.14E+01	   4.02E+01	   2.79E+01	   3.05E+01	  

 

3.5 Effektberäkning 
Vid beräkning av effekterna så baserades dessa beräkningar på fjärrvärmelasten och 
tryck- och temperaturdata. Utifrån detta kunde massflödet för matarvattnet 
bestämmas och därifrån kunde alla effekter erhållas. Detta gjordes på samma sätt, 
men med olika formler, både för fallet med och fallet utan rökgaskondensering. En 
dataserie med fjärrvärmebehov, Figur 4, för varje timme över ett år användes som 
en mall som skalade efter ett totalt fjärrvärmebehov på ett år. Det är också möjligt 
att föra in sin egen behovskurva för fjärrvärme över ett år. 
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Figur 4. Fjärrvärmelasten över ett år för ett exempelfall. 

Beräkningarna är baserade på ett antagande om att anläggningen använder sig av 
en tvåstegskondensor. Det leder till att två extra punkter i Figur 2 kommer att 
existera. Detta eftersom att matarvattenånga tappas ut från två olika ställen i 
turbinen och då fås alltså två parallella flöden. Dessa två punkter kommer att skapa 
en linje parallellt med linjen mellan punkterna 4-1 i TS-diagrammet. Entalpier för 
dessa punkter beräknades genom iterering på grund av att rökgaskondenseringen 
höjer returtemperaturen på fjärrvärmevattnet. Eftersom att beräkningarna av alla 
effekter sker stegvis för varje timme skulle och att det beräknades över ett helt år så 
resulterade det i 8760 timmar. Excel är inte optimalt för att utföra itereringar och 
att då iterera x antal gånger för varje timme skulle bli väldigt opraktiskt. Därför blev 
dessa entalpier beräknade för varje månad istället då många andra värden också 
endast skulle ändras på månadsbasis. 

3.6 Belastningsgrad 
Eftersom att vissa av kraftvärmeverkets parametrar är beroende av vilken 
belastningsgrad den ligger på så behövdes detta tas i beaktning vid sammanställning 
av modellen. Vissa värden är i princip konstanta, och därmed oberoende av 
belastningsgrad. Däremot minskar t.ex. alfavärdet drastiskt då belastningsgraden 
minskar. Värden som visade sig göra stora skillnader var bland annat hur stor del av 
vattnet som befann sig i vätskefas när den nådde värmeväxlarna. Denna ändring 
har stor inverkan på slutresultatet då den kommer att påverka t.ex. alfavärdet 
väldigt mycket och det var därför väldigt viktigt att detta fanns med i 
beräkningarna. 
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3.7 Ekonomi 
För att beräkna investeringskostnaden för en rökgaskondenseringsanläggning så 
kontaktades ett antal leverantörer och utvecklare av rökgaskondenserings-
anläggningar. I samråd med dessa så skulle tillräckligt mycket data skulle samlas 
för att kunna ta fram ett samband för investeringskostnaden. Detta värde skulle 
troligtvis varit väldigt approximativt och hade därför fungerat mer som en 
fingervisning än ett pålitligt värde. 

Utöver detta så beräknades kostnader för bränsleinköp, intäkter för el och 
fjärrvärme, och intäkter från t.ex. elcertifikat för de båda fallen. Utifrån detta så 
kunde en fallanalys göras för att jämföra skillnaden mellan att installera en 
rökgaskondenseringsanläggning och att fortsätta driften som den ser ut idag.   
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4. Resultat  
Här presenteras översiktligt modellens funktioner samt resultat från en 
exempelberäkning. 

4.1 Modell 
I Figur 5 ses modellens indataflik där de blå fälten fylls i av användaren och de vita 
fälten uppdateras automatiskt. Beräknade värden presenteras i indatafliken på 
grund av att vissa indata kan erhållas på olika sätt. Exempelvis så är inte 
fjärrvärmeflödet indata utan beräknas utifrån fjärrvärmelast och temperaturer. 
Skulle det vara så att massflödet är känt men inte en av temperaturerna så får 
temperaturen ändå föras in till dess att det eftersträvade massflödet erhålls. 

Lösning med de automatiskt beräknade värdena på indatafliken hade troligtvis 
kunnat undgås på ett smidigt sätt om modellen skapats i ett annat program än 
Excel. Att lösa detta är helt klart möjligt i Excel, dock så skulle det ha komplicerat 
väldigt många beräkningar onödigt mycket, speciellt om flertalet sådana lösningar 
skulle implementeras. Det hade även gjort att modellens beräkningar både blivit 
mycket långsammare och formlerna hade blivit helt oläsliga om någon 
utomstående part skulle vilja ändra något. 

 

Figur 5. Översiktsbild av indatafliken i rökgaskondenseringsmodellen. 

I Tabell 2 redovisas hur bränslesammansättningen matas in. Vanligtvis används en 
blandning av flera bränslen i kraftvärmeverk och dessa måste vid vissa tillfällen 
matas in separat. Värdena som ska föras in är gram av ämnet per kilogram bränsle 
och askhalten beräknas som den resterande mängden, så att den sammanlagda 
vikten av ämnena och askhalten är 1 kilogram. 
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Tabell 2. Inmatning av bränslesammansättning.  
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4.2 Modellresultat 
I Figur 6 och Figur 7 redovisas modellens resultat för två driftfall, med och utan 
rökgaskondensering. Figur 6 visar driftfallet utan rökgaskondensering och det är 
tydligt att spetspannor måste användas på grund av att pannans maxeffekt är för 
låg. I Figur 7 till skillnad från Figur 6 så ses att samma panna lyckas täcka mycket 
mer av fjärrvärmebehovet med hjälp av rökgaskondenseringen och spetspannorna 
behöver då ej köras lika mycket. Även noterbart är att baspannans kurva i Figur 7 
är väldigt ojämn i fallet med rökgaskondensering. Man kan även se att 
kondenseringseffekten man kan få ut vid fullast inte är konstant över året då platån 
i början av kondenseringseffektskurvan inte är helt platt i Figur 6.  

 

Figur 6. Fördelning av producerad värmeeffekt för 
fallet utan rökgaskondensering över ett år. 
Baspannan visas i blått, spetspannan i ljusblått och 
fjärrvärmebehovet i rött.  

 

Figur 7. Fördelning av producerad värmeeffekt för 
fallet med rökgaskondensering över ett år. 
Baspannan visas i blått, spetspannan i ljusblått, 
rökgaskondensering i grått och fjärrvärmebehovet i 
rött. 

Figur 8 illustrerar nettonuvärdet som funktion av avskrivningstid. Man kan se att 
efter ca 5 år så är nuvärdet lika stor som investeringskostnaden, vilket betyder att 
investeringen har återbetalat sig efter ca 5 år. Nettonuvärdet av denna investering 
med en avskrivningstid på 20 år ligger på strax över 125 000 tkr.  

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

0 2000 4000 6000 8000 

E
ff

ek
t 

(M
W

) 

Tid (h) 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

0 2000 4000 6000 8000 

E
ff

ek
t 

(M
W

) 

Tid (h) 



 18 

 
Figur 8. Nettonuvärde med 1 till 20 års avskrivningstid. 

På grund av stora svårigheter med att lyckas ta fram en funktion för 
investeringskostnad så kommer dock inte programmet att ge en sådan en figur likt 
Figur 8, såvida en investeringskostnad inte förs in manuellt. Figuren kommer 
istället se ut som Figur 9 och ger istället för nettonuvärdet av hela investeringen 
endast nuvärdet av vinsterna på investeringen. 

 

Figur 9. Nuvärde för 1 till 20 års avskrivningstid 

Alla ekonomiska beräkningarna som var planerade lyckades inte beräknas. Vissa 
leverantörer som kontaktades svarade inte medan vissa ansåg att dessa data var för 
känsliga och var rädda att den skulle komma i fel händer. Detta ledde till att en 
uppskattning av pris för en rökgaskondenseringsanläggning blev svår att göra. Det 
går även att diskutera hur bra uppskattning som hade kunnat tas fram. 
Materialkostnaden är troligtvis ganska lika för olika anläggningar, vilket medför att 
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den kunde approximeras med gott resultat. Men projekteringskostnad och 
byggkostnad kan vara väldigt olika beroende på anläggning. Dessa ekonomiska 
aspekter studerades inte närmare p.g.a. tidsbrist och för dålig tillgång till data. 

Fallanalysen av de två olika förslagen visas i Tabell 3 där både effekter och 
ekonomiska data presenteras. Det är tydligt att panneffekten i snitt är lägre med 
rökgaskondensering installerat. Elproduktionen minskar därmed drastiskt vid 
installation av rökgaskondensering, ca 84 % av produktionen utan 
rökgaskondensering blir kvar. Detta fall visar tydligt på att det är ekonomiskt 
fördelaktigt att installera rökgaskondensering. Intäkterna ökar med ca 40 %, det är 
den stora skillnaden i bränsleinköp som skapar denna ökning. Även om alla 
intäkter för el motarbetar detta faktum en aning. Nettonuvärdeskvoten är för denna 
investering blir då 0,81. 
 

Tabell 3. Jämförelse av nettonuvärde för driftfallen med och utan rökgaskondensering. 

	  	   Med	  rökgaskondensering	   Utan	  rökgaskondensering	  
Panna	   286	  GWh/år	   339	  GWh/år	  
	  	  	  	  	  Fjärrvärme	   280	  GWh/år	   280	  GWh/år	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kondensering	   185	  GWh/år	   220	  GWh/år	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rökgaskondensering	   59	  GWh/år	   -‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Spets	  	   35	  GWh/år	   60	  GWh/år	  
	  	  	  	  	  El	   101	  GWh/år	   121	  GWh/år	  
	  	  	  	  	  Pump	   2	  GWh/år	   2	  GWh/år	  
Ekonomiska	  beräkningar	   81	  891	  tkr/år	   58	  224	  tkr/år	  
	  	  	  	  	  Bränsleinköp	   -‐85	  203	  tkr/år	   -‐115	  956	  tkr/år	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Biobränsle	   -‐57	  051	  tkr/år	   -‐67	  864	  tkr/år	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Spetsbränsle	   -‐28	  151	  tkr/år	   -‐48	  091	  tkr/år	  
	  	  	  	  	  Elintäkter	   35	  494	  tkr/år	   42	  581	  tkr/år	  
	  	  	  	  	  Fjärrvärmeintäkter	   131	  600	  tkr/år	   131	  600	  tkr/år	  
	  	  	  	  	  Elcertifikat	   0	  tkr/år	   0	  tkr/år	  
Investeringskostnad	   90	  000	  tkr	   -‐	  
Nuvärde	   216	  045	  tkr	   -‐	  
Nettonuvärde	   126	  045	  tkr	   -‐	  
Nuvärdeskvot	   1,40	   -‐	  
 

I Tabell 4 kan det avläsas att vid samma pannbelastnings är el- och 
fjärrvärmeproduktionen nästan lika stora, den skillnaden som existerar beror som 
tidigare förklarat på att matarvatten måste tappas ut ur turbinen vid ett tidigare 
skede. I Tabell 3 kan utläsas att skillnaden mellan producerad el och producerad 
fjärrvärme är väldigt olika i de två fallen. Detta för att pannan inte opererar på 
samma bränsleeffekt vid samma fjärrvärmelast. Men man får ut mycket mer effekt 
vid samma last på grund av rökgaskondenseringen som i detta fall ger ungefär 19 % 
extra effekt. 
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Tabell 4. Levererade effekter för driftfallen med och utan rökgaskondensering vid olika bränsleeffekter. Prgk 
betyder effekt från rökgaskondensering, Pkond betyder värmeeffekt från matarvatten och Pel betyder eleffekt 
från matarvatten. 

Belastningsgrad	   	  Med	  rökgaskondensering	   	  Utan	  rökgaskondensering	  
Prgk	   Pkond	   Pel	   Pkond	   Pel	  

100	  %	   12,65	   42,39	   23,81	   42,37	   24,10	  
75	  %	   9,64	   33,23	   17,26	   33,37	   17,56	  
50	  %	   6,45	   23,09	   10,65	   23,20	   10,86	  
25	  %	   3,19	   11,99	   4,70	   12,01	   4,78	  

 

Tabell 4 visar att kondenseringseffekten och eleffekten är relativt lika vid samma 
bränsleeffekt. Den stora skillnaden i elproduktion kommer direkt från att i fallet 
med rökgaskondensering så ligger pannan i de allra flesta fall på en lägre effekt, 
vilket kan ses i Figur 10. 

 

Figur 10. Skillnaden i panneffekt vid likadan fjärrvärmelast för driftfallen med och utan 
rökgaskondensering. Fallet med rökgaskondensering visas i mörkblått och fallet utan rökgaskondensering 
visas i ljusblått. 

I Tabell 5 redovisas dimensioneringsfaktorer för en tubkondensor.  

Tabell 5. Dimensionering av rökgaskondensor 

Rökgasmassflöde	   39	  kg/s	  
Volymflöde	  rökgas	   45	  m3/s	  
Antal	  tuber	   4478	  st	  
Tubdiameter	   0,036	  m	  
Höjd	  rgkondensor	   10,99	  m	  
Bredd	  rgkondensor	   3,27	  m	  
Inlopp	  fjv	  diameter	   0,12	  m	  
Inlopp	  rökgas	  diameter	   2,41	  m	  
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4.3 Verifiering 
Modellens resultat har verifierats mot befintliga pannor och även tidigare gjorda 
beräkningar på kraftvärmeverk. Verifieringen har skett kontinuerligt under hela 
arbetet vilket har lett till att små detaljer i beräkningarna har kunnat utvecklas 

Den delen av resultatet som har varit i fokus vid verifieringen är hur stor mängd 
energi som kan tas ut med hjälp av rökgaskondensering. Vid verifieringen av dessa 
värden så erhölls en standardavvikelse på 6.2 %, de flesta värdena låg även lite över 
det förväntade värdet. De största avvikelserna från det förväntade värdet erhölls vid 
låglast, 25 %. Vid högre last så erhölls en standardavvikelse på 3.4 %.  
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5. Diskussion 
Felkällorna i detta examensarbete är begränsade till den mänskliga faktorn, att jag 
gjort något slarvfel någonstans eller missförstått vissa data, eller att felaktiga 
uppgifter används för att bygga upp modellen. 

Modellens beräkningar var som osäkrast vid låglast, detta på grund av att det i 
princip inte gick att urskilja ett generellt beteende för kraftvärmeverk vid låglast. 
Detta medför troligtvis endast ett problem om pannan som undersöks är väldigt 
överdimensionerad och måste gå på låg last stora delar av dess drifttimmar. Om så 
är fallet så finns inte heller så stora fördelar med att installera rökgaskondensering. 

De fluktuationer man kan se i Figur 7 beror på att lastkurvan är sorterad från största 
fjärrvärmelast till lägsta. Detta leder till att värden för olika månader kan ligga 
bredvid varandra och olika månader har i denna modell olika förutsättningar, varpå 
ration mellan andel rökgas och från pannan kan skilja sig åt. 

Beräkningarna av investeringskostnad samt dimensioneringsberäkningarna möttes 
av vissa problem. För beräkningen av en investeringskostnad lyckades aldrig en 
rimlig lösning hittas. Vad gäller dimensioneringsberäkningarna så slutade det med 
att endast en dimensionering av en tubkondensator utfördes, eftersom tillräckligt 
med data för att utföra dessa beräkningar ej hittades. Detta är alltså två initialt 
viktiga delar som inte lyckades lösas. Dessa bakslag ledde dock till att mer energi 
lades på själva grundmodellen, att modellen gjordes mer exakt eller beroende av fler 
faktorer. En annan begränsande faktor i detta examensarbete har varit Microsoft 
Excel. Modellen blev väldigt komplicerad och vissa beräkningar förenklades på 
grund av Excels begränsningar. Modellen kunde göras mer sofistikerad om en mer 
passande mjukvara använts. 

Ett fortsatt arbete skulle ganska naturligt vara att bredda modellen så att den även 
går att applicera på värmeverk. Kanske även försöka bredda modellen till att klara 
av att räkna på pannor som används inom industrin. Ett annat tillägg i denna 
modell som hade gjort den ännu bättre hade varit att beräkna hur emissionerna 
skulle ändras med en installering av rökgaskondensering. 
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6. Slutsatser 
En datormodell har utvecklats för utvärdering av installation av 
rökgaskondensering i befintliga kraftvärmeverk. Modellen tar hänsyn till faktorer 
som märkeffekt på pannan, bränslesammansättning, fram- och 
returledningstemperatur, och även hur vissa faktorer som returtemperatur från 
fjärrvärme och fukthalt i bränsle fluktuerar över året. Modellen beräknar utifrån det 
ut den årliga produktionen av el och fjärrvärme samt hur mycket intäkter och 
utgifter detta genererar. Modellen dimensionerar även storleken på 
rökgaskondensorn. 

Modellen ger en bra överblick över de viktigaste fördelarna som 
rökgaskondenseringen medför, exempelvis minskad bränsleeffekt vid samma 
fjärrvärmebehov vilket i sin tur leder till minskad bränsleåtgång. Även de 
ekonomiska aspekterna som presenteras ger en bra översikt av var pengarna sparas 
in och hur ekonomiskt försvarbar en investering skulle vara. I och med detta så 
anser jag att syftet med arbetet har blivit uppfyllt. 

Eftersom att modellen verifierats mot verklig data samt andra beräkningar anses 
den ge godtagbara resultat. Modellens värden hamnar aningen högt men 
fortfarande är de en bra approximation av verkligheten. Modellen kan därmed 
användas initialt vid utvärdering av en investering i en 
rökgaskondenseringsanläggning.  
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