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ABSTRACT 
On behalf of Umeå Energi AB, two of their grate fired heating boilers (boiler 6 and 7) was 
evaluated with respect to boiler efficiency. Currently these boiler efficiency calculations is 
carried out monthly by the input-output method. This calculation method is unfortunately 
rather unreliable, which means that a more exact examination of the boiler efficiency is 
required. For this reason, the boiler efficiency was calculated using the energy balance 
method, which gives more reliable results and also evaluates the boiler losses. Boiler 
efficiency was calculated and analysed with respect to the boiler losses at approximately the 
same useful effect for both the boilers. 

To perform this work the leading standards in the field were examined, which was done in 
order to evaluate the most appropriate standard with regard to criteria and important 
calculation factors. The most important samples and analyses that these standards was 
concerned with was fuel, ash and flue gas. To conduct all sampling, a sampling plan was 
created. All samplings was performed on both boilers at two sampling occasions, the samples 
were then sent for analysis and the boiler efficiency could then be calculated. 

The result from this work shows that boiler 6 has slightly higher boiler efficiency than boiler 
7, 89.3 and 82.8% respectively. As a result, the boiler losses total up to 10.7 and 17.2% for 
boiler 6 and 7 respectively, where the flue gas losses constitutes the largest losses. The flue 
gas losses depends largely on the temperature of the flue gases and the moisture content. Flue 
gas losses sums up to 9.5 and 16.3% on boiler 6 and 7 respectively. The second largest boiler 
loss is ash losses on boiler 6 which sums up to 0.8% and heat losses on boiler 7 which sums 
up to 0.5%. The heat losses on boiler 6 and the ash losses on boiler 7 both sums up to a boiler 
loss of 0.3 %. The smallest loss factor is unburned in gas phase (CO) and is between 0–0.1% 
for boiler 6 and boiler 7, this suggests low levels of carbon monoxide and unburned in flue 
gases. 

The efficiency proposals this work resulted in was to reduce the moisture content and 
temperature of the outgoing flue gases, this by installing a flue gas condenser, which lowers 
the temperature further and condenses out more moisture from the flue gases. This is realized 
by reducing the flue gas condensate temperature either through lowering district heating 
return temperature which exchange heat with the flue gas condensate or through a heat pump 
that is placed between the district heating return and flue gas condensate which operates at a 
lower temperature than the district heating. Another efficiency proposals is to improve the 
fuel handling by drying the fuel before being fed into the furnace. Finally, also a more 
frequent follow up of the fuel parameters such as calorific value would be a possible 
efficiency proposal. All of these proposals require unfortunately economic and technical 
investigation to determine whether these efficiency proposals are economically viable and 
technically feasible.  
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SAMMANFATTNING 
På uppdrag från Umeå Energi AB ska två av deras rostereldade värmepannor (panna 6 och 7) 
undersökas med avseende på pannverkningsgraden. Umeå Energi genomför i dagsläget 
månadsvisa kontroller av pannverkningsgraden beräknade med den direkta metoden. Denna 
beräkningsmetod är dessvärre ganska otillförlitlig, vilket medför att en noggrannare 
undersökning av pannverkningsgraden krävs. Av denna anledning så beräknades 
pannverkningsgraden med den indirekta beräkningsmetoden, vilket resulterade i ett mer 
tillförlitligt resultat där även pannans förlustfaktorer bestämdes. Pannverkningsgraden 
beräknades och analyserades med hänsyn till de ingående förlustfaktorerna vid samma nyttiga 
effekt för båda pannorna. 

För att genomföra detta arbete så undersöktes först de rådande standarderna inom området, 
detta för att välja ut den mest lämpliga standarden för detta arbete beträffande kriterier och 
viktiga beräkningsfaktorer. De viktigaste provtagningarna och analyserna som dessa 
standarder berörde gällde bränsle, aska och rökgaser. För att genomföra alla provtagningar 
skapades ett provtagningsschema. Provtagningarna genomfördes på båda pannorna vid två 
olika provtagningstillfällen, därefter skickades proverna på analys och pannverkningsgraden 
kunde sedan beräknas. 

Resultatet som detta arbete resulterade i är att panna 6 har något högre pannverkningsgrad än 
panna 7, 89,3 respektive 82,8 %. Detta medför att förlustfaktorerna står för 10,7 samt 17,2 % 
för panna 6 respektive panna 7, där den överlägset största förlustfaktorn är rökgasförlusterna. 
Denna förlustfaktor beror till stor del på rökgasernas temperatur och fukthalt. 
Rökgasförlusterna uppgår till 9,5 samt 16,3 % på panna 6 respektive panna 7. Därefter i 
storleksordningen kommer askförlusterna för panna 6 (0,8 %) och värmeförlusterna för panna 
7 (0,5 %). Både värmeförlusterna och askförlusterna för panna 6 respektive panna 7 uppgår 
till en förlustfaktor på 0,3 %. Den minsta förlustfaktorn är oförbränt i gasfas (CO) som ligger 
mellan 0–0,1 % för panna 6 och panna 7, detta tyder på låga halter av kolmonoxid och 
oförbränt i rökgaserna. 

De effektiviseringsförslag som detta arbete ledde fram till var att minska fukthalten och 
temperaturen på de utgående rökgaserna, detta genom att installera en 
rökgaskondenseringsanläggning som sänker rökgastemperaturen ytterligare och kondenserar 
ut mer fukt från rökgaserna. Detta realiseras genom att sänka kondensattemperaturen i 
rökgaskondenseringsanläggningen antingen genom lägre returledningstemperatur på 
fjärrvärmen som värmeväxlas mot kondensatet eller via en värmepump placerad mellan 
fjärrvärmereturen och kondensatet som arbetar med en lägre drifttemperatur än fjärrvärmen. 
Ett annat effektiviseringsförslag är att förbättra bränslehanteringen genom att torka bränslet 
innan de matas in i pannan. Slutligen skulle också en mer frekvent uppföljning av 
bränsleparametrar såsom värmevärde vara ett möjligt effektiviseringsförslag. Alla dessa 
förslag kräver dessvärre en ekonomisk och tekniskt utredning för att avgöra om dessa 
effektiviseringsförslag är ekonomiskt försvarbara samt tekniskt genomförbara.   
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DEFINITIONSLISTA 

För att göra innehållet i denna rapport mer lättläst och begripligt har en lista i bokstavsordning 
på definitioner och förklaringar utformats. 

Aska – ’’Mineraliska obrännbara återstoden av ett bränsle, inklusive föroreningar som följer 
med bränslet’’. (Värmeforsk, 2007) 

Baslast – Den del av värmelasten i ett fjärrvärmesystem som hela tiden används.     

Biobränsle – förnyelsebara bränslen producerade av levande organismer (biomassa), ger 
inget nettotillskott av koldioxid i atmosfären. 

Exoterm reaktion – ’’kemisk reaktion där energi (oftast värme) avges’’.  

FTIR – Fourier Transform Infrared Spectroscopy, Spectroskopisk mätmetod som jämför den 
absorberade energin från en infraröd ljuskälla, konverterar denna data till ett spektrum för att 
sedan kunna identifiera en kemisk förening.  

Inert gas – ’’en gas som inte reagerar kemiskt med sin omgivning’’ 

P6, P7 – Panna 6, Panna 7. 

Pannverkningsgrad – definieras i denna rapport som Fuel-to-Fluid Efficiency, där fluiden 
antingen är vatten eller ånga beroende på panntypen. Denna verkningsgrad är ett mått på 
pannans totala verkningsgrad. Den innefattar värmeväxlarens verkningsgrad såväl som 
strålnings- och konvektionsförluster. (The Engineering ToolBox); (Cleave-Brooks, 2010) 

SCR – Selective Catalytic Reduction, katalytisk avgasreningsteknik. 

Slagg – ’’Sintrade klumpar av obrännbart material och aska som bildas vid förbränning av 
fasta bränslen’’.  

Spetslastanläggning – Anläggning som endast används då värmebehovet överstiger 
baslasten. 

TEC-Lab – Thermochemical Energy Conversion Laboratory. 

TOC – Total Organic Carbon 

Torrefiering – Uppvärmning av biomassa till 250–350°C utan syre. (Lindfors, 2014) 

TS – Torrsubstans, ’’mängd torrt material som återstår efter fullständig torkning av 
materialet’’.   

Värmeverk – En energianläggning för produktion av värme, oftast i form av hetvatten för 
distribution i ett fjärrvärmesystem. (Energimyndigheten, 2011)   
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1. INLEDNING 
Med hänsyn tagen till dagens situation gällande ökad miljöpåverkan, resurs- och 
energianvändning strävar man globalt sett efter att uppnå ett ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt hållbart samhälle (Svenska FN-förbundet, 2012).  För att kunna uppnå detta så måste 
man bl.a. implementera fler förnyelsebara uppvärmningssystem, där fjärrvärme är ett av de 
mer miljövänliga alternativen för att värma bostäder och lokaler (Svensk Fjärrvärme, 2009). 
Principen för fjärrvärme är att man har central anläggning som producerar värme, med hjälp 
av en värmebärande fluid (vanligtvis vatten) så värmeväxlas och distribueras värmen ut i ett 
rörsystem (fjärrvärmenät) till kunden (abonnentcentralen). I kundens värmecentral sitter en 
värmeväxlare som tar upp värmen från hetvattnet som producerats i den centrala 
anläggningen och använder denna värme för att värma upp husets radiatorer, varmvatten till 
dusch samt kranar. Därefter går det avsvalnade hetvattnet tillbaka till den centrala 
anläggningen för att värmas upp igen och benämns därigenom som returvatten (Svensk 
Fjärrvärme, 2005).  

Fördelarna med att producera all värme med en stor central värmepanna istället för att varje 
enskild förbrukare ska producera sin egen värme med en liten värmepanna är dels högre 
effektivitet i produktionsledet, bättre kontroll över panndriften, tillvaratagande av spillvärme 
från industri och avloppsvatten men också lägre miljöpåverkan vid eldning av förnyelsebara 
bränslen i form av minskade utsläpp av miljöfarliga ämnen (Energimyndigheten, 2011). I 
större fjärrvärmenät så har man oftast mer än en produktionsanläggning för att värmebehovet 
ska räcka till, då är det viktigt att varje anläggning har så effektiv förbränning som möjligt. Ett 
högt energiutbyte dvs. hur stor andel av bränslets energi som tas upp av hetvattnet ger en 
indikation om hur effektivt förbränningen sker, detta kan även bestämmas genom att beräkna 
pannans verkningsgrad.  

Förutom ett högt energiutbyte så är handeln med utsläppsrätter också viktigt att ta i beaktning 
under produktionsanläggningens tekniska och ekonomiska livstid. Utsläppsrätterna innebär att 
företaget får ”tillstånd att släppa ut en viss mängd växthusgaser under en fastställd tidsperiod” 
(Johan Warell). Den emission som innefattas av dessa utsläppsrätter är växthusgasen 
koldioxid, vid varje utsläppt ton fossilt koldioxid krävs en utsläppsrätt. Om företag inte redan 
har tillräckligt med utsläppsrätter kan de köpa dessa från andra företag inom marknaden. 
Avräkning av alla utsläppsrätter görs i slutet av mars månad.  

När det gäller förbränningsanläggningar såsom värmeverk och kraftvärmeverk så är 
kväveoxid- och svaveldioxidutsläpp viktiga emissioner att reducera för att minska 
miljöavgifterna. Kväveoxider har dessutom ett avgiftssystem som innebär att en avgift 
debiteras för varje kilo som släpps ut (oavsett vilket bränsle som används). En tillgodoräkning 
görs sedan varje år baserat på hur många MWh el och värme som produceras i anläggningen, 
detta resulterar antingen i en avgift eller en inkomst beroende på hur mycket anläggningen har 
producerat under året.     (Naturvårdsverket, 2004); (Svensk energi, 2014).  
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Den ekonomiska- och miljömässiga fördelen med att minska sina utsläpp är anledning till 
varför företag valt att satsa på diverse reningsutrustning såsom filter, skrubbrar, cykloner samt 
katalytisk rening (SCR) (Barbara Goldschmidt, 2010). Fördelen med en modern 
förbränningspanna med relativt ny reningsteknik och utrustning är att den har låga utsläpp av 
stoft, partiklar och emissioner i jämförelse med en äldre villapanna (Energimyndigheten, 
2003).  

Av praktiska skäl är det också mer fördelaktigt att elda biobränslen (såsom ved, grot, toppar 
och avverkningsrester från skogsindustrin) i större pannor, eftersom dessa bränslen oftast har 
en hög fukthalt, därigenom kan fukten i rökgaserna kondenseras i en 
rökgaskondenseringsanläggning och öka energiutbytet. I mindre pannor är det oftast 
oekonomisk, utrymmeskrävande eller bådadera att bygga en rökgaskondenseringsanläggning. 
Sammantaget tyder detta på att produktion av värme i kommersiella värmepannor oftast är 
betydligt mer fördelaktigt (ekonomiskt och miljömässigt) än småskalig produktion. 
(Rönnberg, 2014) 

Genom att producera värme i större anläggningar blir processen mer effektiv och miljövänlig, 
detta beror naturligtvis också på vilken typ av bränsle man använder, där parametrar såsom 
bränslesammansättning, fukthalt och värmevärde har stor inverkan. Ett bra bränsle ger ett 
bättre energiutbyte och därmed större termisk uteffekt (nyttig effekt). I det ideala fallet så sker 
förbränningen stökiometriskt, dvs. mängden syre i förbränningsluften som teoretiskt behövs 
för att fullständigt förbränna ett bränsle hela tiden är i jämvikt. Vid detta jämviktstillstånd 
uppnås maximal omvandling av bränslets kemiska energi till termisk energi, även emissioner 
såsom kolmonoxid minimeras vid detta förhållande. (Rönnberg, 2014)  

Bränslets egenskaper är inte den enda faktorn som påverkar energiutbytet även den 
värmebärande fluidens egenskaper är viktiga för att maximal termisk värmeeffekt ska avges 
från värmen i eldstaden till fluiden. I kraftvärmeverk används värmen som tas upp i fluiden 
till att värma olika processer och producera ånga för elproduktion; i värmeverk för 
fjärrvärmeproduktion används istället hetvatten för att distribueras ut på fjärrvärmenätet samt 
eventuellt ladda en ackumulatortank. Den resterande värmeenergi som inte tas upp av den 
värmebärandefluiden betraktas därmed som förluster. De vanligaste förlustfaktorerna när det 
gäller förbränning i värmeverk är: ofullständig förbränning, strålnings- och 
konvektionsförluster från pannan samt värmeförluster i fuktig och torr rökgas. (Rönnberg, 
2014) 
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 Bakgrund 
Umeå energi utför kontinuerliga månadsrapporter där bl.a. pannverkningsgraden beräknas, 
detta för att få en överblick på hur effektivt pannans förbränningsprocess och energiutbyte 
fortlöpt under den aktuella månaden. För att beräkna pannverkningsgraden så kan man 
använda två olika metoder, där den vanligaste och enklaste metoden är den s.k. direkta 
metoden där beräkningen av pannverkningsgraden baseras på tillförd effekt (bränsleeffekten) 
och avgiven effekt. Den mer komplicerade metoden, indirekta metoden, tar även 
förlustfaktorer kopplade till panndriften i beaktning. De förlustfaktorer som beaktas är bl.a. 
förbränningsförluster, strålnings- och konvektionsförluster samt rökgasförluster. Det som 
skiljer de olika metoderna är främst deras noggrannhet, den direkta metoden kräver mindre 
parametrar för beräkningen och är således känsligare för mätfel i någon av dessa parametrar; 
medan den indirekta metoden kräver mycket mer indata och är alltså mindre känslig för 
mätfel, dessutom så får man en bättre överblick på vilka förlustfaktorer som påverkar 
pannverkningsgraden mest. 

Utifrån data från månadsrapporter under den senaste femårsperioden så illustreras nedan ett 
diagram över pannverkningsgraden för Umeå Energis biobränsleeldade rosterpanna (panna 6) 
beräknad med den direkta metoden, se Figur 1. 

 

Figur 1. Pannverkningsgrad för panna 6 på Ålidhems värmeverk (eldad med fastbränsle samt olja), beräknad med 
den direkta metoden (Umeå Energi, 2010-2015). 

I Figur 1 så är pannverkningsgraden beräknad utgående från att pannan eldas med fastbränsle 
samt olja, vissa månader t.ex. mars 2015 har pannan dock enbart eldats med olja. Utifrån 
dessa data kan man dra slutsatsen att pannverkningsgraden varierar ganska mycket mellan 
varje månad och ligger i genomsnitt på ca 82 %, man kan också sluta sig till att 
pannverkningsgraden översteg 100 % under november 2013 och december 2011. Detta beror 
troligtvis på en feluppskattning av bränslemängden, då det är svårt att uppskatta 
bränslemänden vid låga nivåer i flisladan men även på grund av metodens bristande 
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noggrannhet. Anledningen till varför mätdata saknas under vissa sommarmånader är på grund 
av pannan varit ur drift. 

Umeå Energi har ytterligare en biobränsleeldad rosterpanna (panna 7), pannverkningsgraden 
beräknad med den direkta metoden redovisas analogt som för panna 6 i Figur 2. 

 

Figur 2. Pannverkningsgrad för panna 7 på Ålidhems värmeverk (eldad med fastbränsle samt olja), beräknad med 
den direkta metoden (Umeå Energi, 2010-2015). 

I Figur 2 så beräknas pannverkningsgraden för eldning med fastbränsle samt olja, under vissa 
månader t.ex. januari 2010 eldades pannan enbart med fastbränsle. Pannverkningsgraden för 
panna 7 ligger i genomsnitt på ca 76 %, de månadsmedelvärden som avviker mest från detta 
medelvärde går att urskilja i Figur 2, dessa värden är 65 % (november 2011) respektive 102 % 
(april 2010). Anledningen till att dessa värden skiljer sig så mycket från genomsnittet är 
troligtvis på grund av pannas korta drifttid under dessa månader 84 timmar (november 2011) 
respektive 73 timmar (april 2010). Korta drifttider innebär att panna har startas och stoppats 
många gånger under dessa månader, vilket ger sämre noggrannhet i månadsmedelvärdet då 
panndriften inte hinner stabiliseras innan den ska stoppas igen. Under sommarmånaderna 
används inte pannan, vilket är anledningen till varför mätdata saknas då. 

Umeå Energi har även haft besynnerliga driftproblem med panna 6 på Ålidhem, bl.a. med 
valet av bränsle som har stor inverkan på förbränningen, men även höga halter av oförbränt i 
slagg och flygaskan (se Figur 3), vilket antas variera mycket med lasten. 

Pannverkningsgraden varierar också mycket mellan olika driftförhållanden och har på senare 
år stabiliserats och ligger kring 90 % (se Figur 1). En pannverkningsgrad på 90 % kan anses 
högt, typiskt så ligger den på ca 80 % beroende på bl.a. typ av panna och bränsle 
(Energirådgivarna, 2007). Även pannans driftproblem har minskat, den går på maxeffekt och 
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när den eldas ner för säsongen bildas inget slagg. Dessa driftförändringar uppkom efter att 
man bytt bränsle och börjat elda med grovhuggen massaved. 

 

Figur 3. Emissionsmätning på Ålidhems värmeverk 2014, panna 6.  Andel oförbränt i slagg och flygaskan är 
skillnaden mellan andelen torrsubstans (TS) och glödgningsresten (GR) (GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDFÖRBUND, 
2011), vilket beräknas till 7,6 %, dock är dessa analysparametrar tillsammans med halten svavel (S) icke 
ackrediterade analyser (Metlab Miljö AB, 2015). 

Med utgångspunkt från dessa driftproblem och variationer i pannverkningsgraden samt för att 
få en noggrannare undersökning av pannverkningsgraden så har Umeå Energi beställt en 
bestämning av pannverkningsgraden på panna 6 och 7, Ålidhems värmeverk. 
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 Umeå Energi 
Umeå Energi (UE) är en energi- och kommunikationskoncern som tillhandahåller fjärrvärme, 
fjärrkyla, el samt bredband och kabel-tv till merparten av Umeå Kommun. Koncernen är ett 
helägt dotterbolag till Umeå Kommunföretag AB som i sin tur ägs helt av Umeå Kommun. 
UE är verksamma inom fyra affärsområden (AO) (Tekniksprånget, 2014): Energilösningar, 
Elnät, Elhandel samt UmeNet. AO Energilösningar producerar el, fjärrvärme och fjärrkyla 
från distributionsanläggningarna: Dåva 1, Dåva 2, Graniten och Ålidhems värmeverk samt ett 
flertal mindre anläggningar (Umeå Energi). Koncernen säljer energi till cirka 58 000 privat- 
och företagskunder i hela landet, har cirka 340 anställda och omsätter ca 1,6 miljarder kronor 
(Umeå Energi).  

UE har ett antal produktionsanläggningar på Ålidhems värmeverk bl.a. en biobränsleeldad 
rosterpanna, panna 6 (P6), den byggdes 1982 blev ombyggd 1993 (Burman, 2005). P6 har en 
maximal värmeeffekt på 35 MW när den eldas med olja och 32 MW vid fastbränsle-
förbränning, där det primära bränslet är grovhuggen massaved. Då denna panna är relativt 
gammal så finns det säkerligen en hel del effektiviseringsförslag som går att genomföra för att 
förbättra några av de förlustfaktorer som är kopplade till denna panna. Dessa 
effektiviseringsförslag resulterar i att pannverkningsgraden ökar för P6, då större delen av den 
kemiskt bundna energin i bränslet omvandlas till nyttig termisk energi i hetvattenkretsen. 

P6 körs som en spetslastanläggning d.v.s. den används endast då utomhustemperaturen 
sjunker till under ca -10°C eller när värmeeffekten ut på fjärrvärmenätet måste höjas. 
Anledningen till detta är att Dåva 1 (en rosterpanna som eldas med avfall) går som baslast 
större delen av året och Dåva 2 (bubblande fluidbäddspanna som eldas med biobränslen) 
används som komplement för att täcka upp det återstående fjärrvärmebehovet. Ekonomisk sett 
är det också mer fördelaktigt att använda denna driftstrategi men även på grund av Dåva 2 är 
lättare att reglera efter värmebehovet än Dåva 1. Denna driftstrategi leder till att P6 har 
väldigt kort årlig drifttid, den används främst under de kallaste månaderna på vinterhalvåret, 
vanligtvis mellan december till mars månad. (Rönnberg, 2014) 

Utöver P6 på Ålidhems värmeverk finns ytterligare en biobränsleeldad rosterpanna (P7) med 
en värmeeffekt på 23 MW, som huvudsakligen eldas med returträflis (RT-flis). Även tre 
oljepannor (P5, P4 och P3) samt en elpanna finns installerad. UE har också ett antal yttre 
anläggningar utplacerade i Umeå, Bjurholm och Hörnefors, dessa anläggningar är av 
panntypen olje- och elpannor och används främst som spetslastanläggningar, d.v.s. de 
används då värmebehovet överstiger den totala produktionskapaciteten på Dåva 1 och 2 
tillsammans. I anslutning till Ålidhems värmeverk finns det också en produktionsanläggning 
benämnd ”Graniten”, där finns det några fjärrkylningsanläggningar, två värmepumpar samt 
två ackumulatortankar (en stor för värmelagring och en mindre för lagring av kyla). 
Värmepumparna värmeväxlas mot spillvatten från SCA:s pappersbruk i Obbola samt 
eventuellt spillvatten från Umeva:s reningsverk. (Rönnberg, 2014) 
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 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att förbättra bränsleekonomin för panna 6 och 7 på 
Ålidhems värmeverk, detta genom att beräkna pannverkningsgraden med den indirekta 
metoden för att bestämma alla ingående förlustfaktorer samt föreslå eventuella 
effektiviseringsförslag. Detta ska göras vid samma lastförhållande för båda pannorna. I mån 
om tid ska också de underliga driftegenskaperna för panna 6 undersökas med befintliga data. 

De mål som detta arbete avser presenteras i punktform nedan med det mest centrala målet 
överst i listan: 

1. Bestämning av pannverkningsgraden med den indirekta metoden för panna 6 och 7 på 
Ålidhems värmeverk. 
 

2. Bestämma bränslemassflödet indirekt på panna 6 och 7 med hjälp av den indirekta 
metoden. 
 

3. Jämföra den direkta metoden mot den indirekta metoden genom att utvärdera för- och 
nackdelar med metoderna.  
 

4. Identifiera orsaken till de underliga driftegenskaperna för panna 6 med framtagna data. 
 

5. Föreslå effektiviseringsförslag. 
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 Avgränsningar 
För att detta examensarbete ska blir lättare att genomföra samt hinna bli färdigt i tid så har en 
del avgränsningar gjorts, dessa beskrivs och motiveras i punktform nedan: 

• Vid beräkningen av pannverkningsgraden kommer endast det effektiva värmevärdet 
användas, detta eftersom den Svensk/Europeiska standarden SS-EN 12952–15 endast 
använder det effektiva värmevärdet vid beräkningen av pannverkningsgraden. 
 

• Enbart pannverkningsgraden kommer att analyseras och inte totalverkningsgraden 
eftersom den sistnämnda inkluderar eventuell rökgaskondenseringsanläggning, en 
sådan anläggning finns inte installerad på Ålidhems värmeverk i dagsläget. 
 

• Vid beräkning av pannverkningsgraden med den indirekta metoden kommer bara 
förlustfaktorer kopplade till pannans förbränningsprocess beaktas, övriga 
förlustfaktorer såsom förluster i fläktar, pumpar och hjälpanordningar kommer inte att 
beräknas. 
 

• Förlustfaktorer kopplad till elanvändningen kommer att förbises, detta eftersom det 
snabbt kan bli väldigt komplext om all elanvändning från kringutrustning ska 
kartläggas, vilket är ett projekt i sig. Det är även svårt att avgöra vad elen används till, 
om det används till pannan eller till annan kringutrustning. Allt detta resulterar i att 
pannverkningsgraden blir svårbestämd med denna faktor inkluderad. 
 

• För att avgränsa detta examensarbete så kommer en systemgräns väljas, detta för att 
det klart ska framgå vad system består av, men också för att minska examensarbetets 
komplexitet och omfattning. 
 

• Beräkningarna kommer att baseras på förbränning av ett kilogram torrsubstans, där 
den Svensk/Europeiska standarden SS-EN 12952–15 samt den tyska standarden DIN 
1942 kommer att användas. (Deutsche Norm, 1994); (Swedish standards institute, 
2003) 
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2. TEORI 
Innan den teoretiska bakgrunden presenteras för beräkning av hetvattenpannors 
pannverkningsgrad kommer en fullständig genomgång av pannans delsystem genomföras. 
Detta genomförs dels för att redogöra för pannsystemets olika delar men också för att försäkra 
att inga väsentliga parametrar förbises som medför att resultatet blir inexakt. Förlustfaktorer 
kan uppkomma på åtskilliga delarna av pannsystemet på grund av systemets komplexitet, 
vilket gör det särskilt viktigt att undersöka varje delsystem för sig. (Rönnberg, 2014) 

För att selektivt bestämma vilka förlustfaktorer som är av intresse vid beräkningen av 
pannverkningsgraden så kommer relevant teori klargöras i detta teorikapitel, där bl.a. 
förbränningsprocessen, pannans delsystem samt beräkningsmetoder för pannverkningsgraden 
innefattas. (Rönnberg, 2014) 

 Förbränningsprocessen 
Vid förbränning sker snabba dynamiska förlopp av kemiska exoterma reaktioner som 
omvandlar kemisk energi till värmeenergi. Förbränningen är en typ av redoxreaktion, dvs. 
reduktion (elektroner upptas) och oxidation (elektroner avges) sker samtidigt, 
oxidationsmedlet är vanligtvis syre, vilket resulterar i en oxiderad produkt (Ekstrand, 2014). 
Förbränningsprocesser sker frekvent i vardagen allt ifrån tändning av ett stearinljus, eldning 
av en brasa till förbränning i ett värmeverk för fjärrvärmeproduktion. En typisk 
reaktionsformel för förbränning av ett kolväte med syre som oxidationsmedel ges i Ekvation 1 
nedan (Jernkontoret). 

Ekvation 1 

𝐶𝐶𝛼𝛼𝐻𝐻𝛽𝛽𝑂𝑂𝛾𝛾 + �𝛼𝛼 +
𝛽𝛽
4
−
𝛾𝛾
2�
𝑂𝑂2 →

𝛽𝛽
2
𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝛼𝛼𝐶𝐶𝑂𝑂2 

där: 𝛼𝛼, 𝛽𝛽 och 𝛾𝛾 anger antalet kol, väte respektive syreatomer för det bränsle som förbränns 
samt antalet mol av reaktanter och produkter. 

𝐶𝐶𝛼𝛼𝐻𝐻𝛽𝛽𝑂𝑂𝛾𝛾 är ett generellt bränsle 
𝑂𝑂2 är syrgas 
𝐻𝐻2𝑂𝑂 är vatten 
𝐶𝐶𝑂𝑂2 är koldioxid. 

Ekvation 1 gäller bara vid ideal stökiometriskt förbränning av ett bränsle, för att uppnå detta 
förhållande så krävs det att tre kriterier är uppfyllda, dessa benämns i litteratur som de tre 
T:na (Wester, 1991): 

• Tid: En eldstad stor nog för att en brinnande partikel ska hinna slutförbrännas innan 
den träffar en kall yta (invändiga ytor i pannan) och släcks (bildar aska). 

• Temperatur: Tillräckligt hög temperatur för att uppnå fullständig förbränning. 
• Turbulens: Inblandning av förbränningsluft i eldstaden för att skapa turbulens och 

god omblandning av de brännbara gaserna. 
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Alla dessa kriterier måste uppfyllas simultant för att fullständig förbränning ska uppnås. 

Ofullständig förbränning uppstår då syretillförseln är otillräcklig eller när de tre T:na inte är 
uppfyllda. Enligt Ekvation 1 bildas vatten och koldioxid vid fullständig förbränning; vid 
ofullständig förbränning bildas förutom dessa ämnen även kolmonoxid. Hög kolmonoxidhalt i 
rökgaserna är en indikation på dålig förbränning och ett syreunderskott i eldstaden. Höga 
halter av kolmonoxid är också en verkningsgradförlust som använder energi från den 
fullständiga förbränningen. Luftfaktorn 𝑚𝑚 (förhållandet mellan verklig och teoretisk 
luftmängd vid förbränning) är också en viktig parameter att optimera för att fullständig 
förbränning ska uppnås, se Figur 4 och Ekvation 2 nedan (Wester, 1991). 

Ekvation 2 

𝑚𝑚 =
𝑙𝑙
𝑙𝑙𝑜𝑜

=
𝑙𝑙𝑡𝑡
𝑙𝑙𝑜𝑜𝑡𝑡

 

där: 𝑙𝑙 betecknar verklig luftmängd [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛⁄ ] 
𝑙𝑙𝑡𝑡 betecknar torr verklig luftmängd [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛⁄ ] 
𝑙𝑙𝑜𝑜 betecknar teoretisk luftmängd [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛⁄ ] 
𝑙𝑙𝑜𝑜𝑡𝑡 betecknar torr teoretisk luftmängd[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛⁄ ]. 
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Figur 4. Luftfaktorns påverkan på vissa rökgasparametrar (Wester, 1991). 

För att i praktiken uppnå en fullständig förbränning enligt Figur 4 ska ett visst luftöverskott 
råda (m > 1). Därefter bestäms en lämplig driftpunkt genom att minska luftöverskottet 
succesivt till brytpunkten uppnås, dvs. punkten där CO-halten börjar öka. En annan viktig 
parameter i förbränningsprocessen är temperaturen. Anledningen till varför höga 
förbränningstemperaturer (övre gräns ca 1200°C i slutförbränningszonen) inte är önskvärt är 
på grund av att kväveoxider (NOx) bildas under dessa förhållanden (Wester, 1991).  

Förbränning av biobränslen är mer komplicerad än eldning av flytande bränslen såsom olja 
(Sjögren, 2005). Detta yttrar sig genom att förbränningsprocessen samt hanteringen av bränsle 
och aska är mer komplicerat än vid olje- och gaseldning. Exempelvis så tar upp- och 
nedeldningsfasen lång tid och även glödrester i askan kan kvarstå under en lång tid.  
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Här nedan listas faktorer som påverkar förbränningen av fasta biobränslen (Bioenergiportalen, 
2015): 

• Bränslets egenskaper: såsom fukthalt, värmevärde och styckesstorlek 
• Bränsletillförsel: hur bränslehanteringen sker vid pannans intag samt frekvensen för 

bränsleinmatningen 
• Förbränningstemperatur: hög, normalt inom temperaturintervallet 700–1000°C 
• Uppehållstid 
• Turbulens: förhållande mellan bränsle -och luftmängd i eldstaden samt hur effektivt 

dessa fluider blandas. 

’’Förbränning av fasta bränslen sker i fyra faser’’ (Bioenergiportalen, 2015): 

1. Torkning vid 100°C, vattnet förångas och bränslet torkas. 
 

2. Pyrolys vid 300°C, förgasning av de flyktiga beståndsdelarna. 
 

3. Förbränning vid 500–600°C, de flyktiga beståndsdelarna förbränns i gasfas ovanför 
bränslebädden. 
 

4. Restförbränning vid 800–900°C, där kolet i fast form och vissa tjäror slutförbränns i 
bränslebädden. 
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Luftfaktorn påverkar inte bara vissa rökgasparametrar utan också förbränningseffektiviteten, 
vilket definieras enligt följande (Farlex, 2003): Kvoten mellan den verkliga 
värmeutvecklingen i en förbränningsprocess och det som teoretiskt skulle kunna utvinnas om 
förbränningsprocessen var ideal (stökiometriskt förbränning). 

Denna effektivitet (”efficiency”) samt andra viktiga parametrar såsom kolmonoxidhalt 
(”CO”), syrgashalt (”oxygen”) och bränslemängd (”Fuel”) illustrerar i ett diagram nedan, se 
Figur 5. 

 

Figur 5. Förbränningseffektiviteten, bränslemängden, CO-halten och syrgashaltens beroende av luftfaktorn (The 
Engineering ToolBox). 

Enligt Figur 5 så kommer förbränningseffektiviteten öka när luftfaktorn ökar, detta 
förhållande gäller tills värmeförlusten från överskottsluften är större än värmeeffekten från 
den effektiva förbränningen. Tillförsel av ytterligare förbränningsluft (större luftfaktor) 
innebär sämre förbränningseffektivitet. 

För att uppnå en effektiv förbränning och minska förluster i pannsystemet krävs det en 
noggrant valt luftfaktor, reducerade luftläckage och låga rökgastemperaturer. (Kaya, o.a., 
2010)  

Olika bränslen kräver olika luftfaktorer för att uppnå den bästa förbränningseffektiviteten, 
även en tillräckligt hög koldioxidhalt i rökgaserna är viktigt för att minimera 
rökgasförlusterna (Nordtec Instrument AB, 2010). 

Emissions karakterisering är ett effektivt sätt att få en indikation på förbränningen. Denna 
analysmetod kan urskilja andelen koldioxid (CO), organiskt kol (OC) samt elementärt kol 
(EC) som uppkommer vid stationärt tillstånd (steady state), låga koncentrationer är en 
indikation på goda förbränningsförhållanden med liten andel oförbränt i askan och 
rökgaserna. (Chandrasekaran, 2011) 
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 Systembeskrivning 
Rosterpannorna på Ålidhems värmeverk samt delsystemen som är kopplade till pannorna 
beskrivs mer grundligt i kommande underkapitlen. De viktigaste delsystem som är kopplade 
till pannorna är följande: bränsleinmatning, brännare, eldstad, förbränningsluftsystem, 
vattensystem, slagg- och askutmatning, slangfilter och elfilter. Dessa delsystem illustreras i 
Figur 6 för panna 6 och Figur 7 för Panna 7, även en principskiss över panna 6 visas i Figur 8 
tillsammans med en figurförklaring som anger vad de olika siffrorna i figuren betecknar. 

 

Figur 6. Processbild som visar en översiktsbild på panna 6 och dess delsystem. 

 

Figur 7. Processbild som visar en översiktsbild på panna 7 och dess delsystem. 
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Figur 8. Översiktsbild Panna 6 (Umeå Energi, 2007). 

2.2.1 Rosterpanna 
En rosterpanna är en panna där bränslet förbränns på en roster (galler) där primärluften tillförs 
underifrån och från sidan, askan (bottenaska) som bildas under förbränningsförloppet matas ut 
i slutet av rosten i ett asktråg. Det finns olika typer av roster, en vanlig typ i värmeverk är 
snedrost, denna typ av roster har automatisk askutmatning. Detta är samma typ av roster som 
panna 6 använder sig av, se Figur 8. I en snedroster tillförs bränsle längst upp på rosten via ett 
schakt som regleras med ett spjäll (detta för att undvika tillbakabrand), därefter glider bränslet 
ner längst rosten under tyngdkraftens verkan. Primärluften tillförs underifrån genom trummor 
eller hålrum för att sedan passera genom rostern. Primärlufttillförseln regleras sedan separat 
genom tre olika zoner, detta för att styra och kontrollera torknings- och förbränningsförloppet 
på rostern. För väldigt fuktiga bränslen kan ytorna närmast eldstaden behöva muras, detta för 
att underlätta torkning av bränslet. Eldstaden är konstruerad så att värmestrålningen ska 
reflekteras till den övre delen av bränslebädden för att underlätta tändningen av bränslet. 
(Wester, 1991) 

En snedroster kan antingen vara uppbyggd med fasta eller rörliga stavar eller bådadera, 
konstruktionen med rörliga stavar medför att lutningen på rosten kan minskas i jämförelse 
med en fast snedrost. Bränslet transporteras på rostern genom att rosterstavarna växelvis förs 
fram och tillbaka med en viss frekvens och slaglängd. (Wester, 1991) 



17 
 

2.2.2 Bränsleinmatning 
Bränslet anländer till Ålidhems värmeverk med lastbilar därefter lagras det i flisladan (P6) 
eller bränslebunker (P7). Från silon transporteras bränslet in i pannan via transportband för att 
sedan falla ner i ett bränslestup (P6). Alternativt så matas bränslet till pannan från bunkern 
med en gripklo till ett transportband innan det faller ner i bränslestupet (P7), se Figur 9. I 
botten av bränslestupet sitter en hydraulpusher som trycker in bränslet på en rörlig 
förbränningsroster där det förbränns och blir till aska, se Figur 10. 

 

Figur 9. Bränsleinmatningssystem för panna 7 med pusher och roster. 

 

Figur 10. Bränsleinmatning med pusher (rödfärgade i figuren) och roster för panna 6, även askutmatningsdel och 
luftzoner går att urskilja i figuren. 
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I Figur 10 så är roster och pusher uppdelade i flera sektorer som arbetar växelvis, detta för att 
öka omblandningen av bränslet och därigenom förbättra förbränningen enligt teorikapitlet 
Förbränningsprocessen. (Renova, 2011) 

2.2.3 Brännare 
Oljebrännare används för att starta upp pannan när den är kall. Eldningsoljan som används på 
Ålidhems värmeverk är E01 som förvärms i en oljecistern och pumpas till brännarna via en 
oljepump. För att detta delsystem ska initieras måste förbränningsluftsystemet fungera, detta 
system beskrivs vidare nedan. Brännarna har även till uppgift att höja trycket i pannsystemet 
tills domtrycket, temperaturen i pannan samt primär- och sekundärkretsen har stabiliserats. 
(MP, Umeå Universitet, 2008) 

2.2.4 Förbränningsluft 
Tillförseln av förbränningsluft sker i fem olika zoner och benämns primär-, sekundär- och 
tertiärluft beroende på var den tillförs. Luften förvärms i en luftförvärmare innan den går in i 
pannan. I rosterpannor tillförs primärluften via spjäll underifrån till pannan och 
sekundärluften tillförs från sidan lite längre upp längs pannan, se Figur 11. Primärluftens 
uppgift är att tillföra syre till förbränningsprocessen samt skapa turbulens i eldstaden för att 
förbättra förbränningsprocessen enligt de tre T:na. Primärluften tillförs med ett stökiometriskt 
luftunderskott, detta för att de flyktiga beståndsdelarna ska förgasas. För att erhålla ett 
stökiometriskt luftöverskott och uppnå en fullständig förbränning tillförs sekundärluft och 
eventuellt tertiärluft i slutförbränningszonen. Även kanaler för rökgasåterföring till eldstaden 
finns installerat för att minska andelen oförbränt i rökgaserna samt reducera bildandet av 
kväveoxider, därmed förbättras pannverkningsgraden, se Figur 12. 

 

Figur 11. Förbränningsluftsystem för panna 7 med tillhörande spjäll och kanaler inritade, även rökgaskanalen går att 
urskilja (gul i figuren). 
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Figur 12. Förbränningsluftsystem med rökgasåterföring (gula kanaler) för panna 6. 

2.2.5 Eldstad 
Eldstaden i en rosterpanna består av rosten samt värmeöverförande ytor såsom konvektions- 
och strålningsytor. Bränslet förbränns på rosten enligt avsnittet 2.2.1. För att underlätta 
förbränningen så är två brännare utplacerade i eldstadsväggen, dessa är placerade så att 
värmestrålningen ska reflekteras tillbaka till övre delen av bränslebädden, detta för att torka 
bränslet och upprätthålla en god temperatur i eldstaden. Även olika additiv sprutas in via 
lansar inbyggda i eldstadsväggarna, en vanlig tillsats är ammoniak som sprutas in på olika 
zoner i eldstaden för att reducera NOx bildning. 

Eldstadsväggarna består av vertikala vattenfyllda tuber där värmeöverföringen sker genom 
konvektion. Dessa tuber leder upp till en ångdom som har till uppgift att avskilja ångan från 
vattnet samt hålla tuberna vattenfyllda, detta för att undvika torrkokning. 

2.2.6 Vattensystem 
De värmeöverförande komponenterna i hetvattensystemet är följande: värmeväxlare, 
ekonomiser och luftförvärmare (LUVO), se Figur 13 (P6) och Figur 14 (P7). Hetvattnet värms 
upp i pannan för att sedan värmeväxlas i en värmeväxlare och därigenom överföra värmen till 
fjärrvärmenätet. För att maximera värmeupptagningen och effektiviteten i hetvattensystemet 
så finns oftast ekonomiser och luftförvärmare installerade. En ekonomiser är en värmeväxlare 
som använder avgasvärmen från rökgaserna för att värma fjärrvärmevattnet. Vattensystemet 
används även till att förvärma förbränningsluften i en förvärmare genom att indirekt 
värmeväxla matarvattnet med förbränningsluften. 
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Figur 13. Översiktsbild över vattensystemet för panna 6. 

 

Figur 14. Översiktsbild över vattensystemet för panna 7. 
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2.2.7 Slagg- och askutmatning 
När bränslet har förbränts på rosten så faller återstoden (askan) ner i ett asktråg som är fyllt 
med vatten för att förhindra brand, denna aska benämns bottenaska. Beroende på vars i 
pannsystemet som askan matas ut så benämns den olika, askan som följer med rökgaserna 
kallas för flygaska och askan som avskiljs i det elektrostatiska filtret (elfiltret) kallas för 
elfilteraska. Rökgasreningsrester (RGR) är en annan typ av aska, denna aska är en blandning 
av flygaska och tillsatser från rökgasreningen (såsom kalk eller aktivt kol) för att rena 
rökgaserna (Värmeforsk, 2007). Bränslets sammansättning och andel finfraktion har stor 
betydelse för de relativa mängderna av de olika askorna (Rönnberg, 2014). 

Bottenaskan, elfilteraskan och flygaskan på panna 6 matas ut med hjälp av skruvtransportörer 
och samlas upp i en container, se Figur 15. För att förhindra överhettning av 
transportskruvarna så kyls skruvarna med vatten som strömmar axialt genom skruven 
(Rönnberg, 2014). Asktratten kyls med kylrör, detta för att kyla tratten men också för att 
utnyttja den sensibla värmen i askan innan den faller ner i silon och transporteras via lastbil 
till deponi. 

 

Figur 15. Askutmatningssystem för panna 6 med skruvtransportörer och pilar som visar skruvarnas riktning. 

På panna 7 så finns det ett slaggband nere i källaren där slagg matas ut och faller ner i en 
container, skruvtransportörerna på denna panna transporterar flygaskan till slaggbandet där 
det blandas med bottenaskan och bildar slagg, se Figur 16. Panna 7 har även slangfilteraska 
som också blandas med bottenaskan, se Figur 17.  
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Figur 16. Slaggutmatningssystem för panna 7. 

 

Figur 17. Rökgasreningssystem för panna 7 där bl.a. fyra stycken slangfilter och en asksilo ingår. 

2.2.8 Elfilter 
Panna 6 har ett elfilter vars uppgift är att avskilja stoftpartiklar från flygaskan, stoftpartiklarna 
laddas i ett elektrostatiskt fält och fastnar på elektroderna. Elfiltret på panna 6 reducerar den 
utgående stofthalten till/under 5 mg/Nm3 baserat på torra rökgaser normaliserat till 6 % O2-
halt. 
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2.2.9 Slangfilter 
Panna 7 har istället för ett elfilter ett slangfilter, vilket är ett textilt spärrfilter där flygaskan 
eller stoftet filtreras med en duk eller keramiska insatser. Denna rökgasreningsutrustning 
avskiljer fina partiklar och möjliggör en reduktion av utgående stofthalter på 3 till 5 mg/Nm3. 
(Värmeforsk, 2007) 

 Pannverkningsgrad 
För att få en bättre inblick över en pannas effektivitet, dvs. andelen av bränslets kemiska 
energi som omvandlas till nyttig energi så beräknas pannverkningsgraden. 
Pannverkningsgraden ger ett procentuellt mått på hur mycket av den ingående energin som 
omvandlas till nyttig energi. Det finns olika beräkningsmetoder för att bestämma 
pannverkningsgraden, de mest använda metoderna är den direkta och indirekta metoden. 
Dessa metoder har vissa för- och nackdelar och lämpar sig olika bra beroende på 
noggrannheten i beräkningen. (Rönnberg, 2014) 

Beroende på definitionen av pannverkningsgraden och systemgränsen så får man olika 
resultat, även vilken beräkningsstandard som används har betydelse. Då ingen 
rökgaskondenseringsanläggning existerar på de pannor som undersöks på Ålidhems 
värmeverk så kommer denna del uteslutas i pannverkningsgradsberäkningen. 
Pannverkningsgraden beräknas med både den direkta- och indirekta metoden utan 
rökgaskondensering och baseras på det effektiva värmevärdet. (Rönnberg, 2014) 

Vid beräkning baserat på bränslets värmevärde så används antingen det effektiva värmevärdet 
eller det kalorimetriska värmevärdet. Det kalorimetriska värmevärdet avser energiskillnaden 
mellan bränslet och förbränningsprodukterna (askan och rökgaserna) när de återgår till 
referenstemperatur och fas, dvs. den teoretiskt totala värmemängden som kan utvinnas ur 
bränslet under förutsättningen att all fukt i rökgasen kondenserar till vätska vid en viss 
referenstemperatur (Svensk Energi - Swedenergy AB, 2011).  

En ansenlig del av rökgasernas energi försvinner ut genom skorstenen då ingen 
rökgaskondensering finns installerad. Energin som går förlorad från fukten i rökgaserna är 
dels latent värme (fasövergången från vatten till vattenånga) och dels den sensibla värmen i 
rökgaserna (temperaturförändring av vattenångan). Därmed går en del av bränslets energi 
förlorad i processen vid förångning av fukten i bränslet.  

Det effektiva värmevärdet är samma som det kalorimetriska värmevärdet förutom att vattnets 
ångbildningsentalpi inte anses vara en del av den kemiskt bundna energin i bränslet och att 
fukten i bränslet antas befinna sig i gasfas (ASME, 2008). Således är alltid det effektiva 
värmevärdet lägre än det kalorimetriska, där differensen motsvarar vattnets 
ångbildningsentalpi. Det effektiva värmevärdet avser endast den frigjorda energin som 
överförs i eldstaden. (Rönnberg, 2014) 

För att kunna beräkna pannverkningsgraden så måste en systemgräns väljas, detta för att 
avgränsa systemet och tydligt klargöra vilka systemkomponenter som ingår i beräkningen av 
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pannverkningsgraden. Systemgränsen illustreras med en gråmarkerad heldragen linje i Figur 
18 och Figur 19 nedan för panna 6 respektive panna 7. 

 

Figur 18. Systemgräns för panna 6 med ingående systemkomponenter. 

 

Figur 19. Systemgräns för panna 7 med ingående systemkomponenter. 

Det som exkluderas i dessa systemgränser och kommer således inte beaktas i beräkningen av 
pannverkningsgraden är fjärrvärmenätet, skorstenen, luftförvärmare och rökgaskondensering 
enligt SS-EN 12952–15 (Erneby, 2012). Däremot inkluderas systemkomponenterna: bränsle, 
förbränningsluft, panna, aska, slagg, elfilter, slangfilter och ekonomiser. 
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2.3.1 Direkt metod 
Beräkning av pannverkningsgraden med den direkta metoden är ganska okomplicerad och 
används därför ofta. Det som gör den direkta metoden så enkel är att den kräver få 
inparametrar och mätvärden. Denna beräkning kräver således ingen större undersökning av 
pannan. För att bestämma pannverkningsgraden med den direkta metoden så beräknas först 
pannans levererade effekt (nyttig effekt) och sedan bränslets effekt (tillförd effekt), kvoten 
mellan dessa effekter ger sedan pannverkningsgraden. Ekvationen för att bestämma 
pannverkningsgraden, 𝜂𝜂 beskrivs nedan (Soleimani-Mohseni, o.a., 2014): 

Ekvation 3 

𝜂𝜂𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡 =
�̇�𝑄𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡
�̇�𝑄𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ö𝑑𝑑𝑑𝑑

∙ 100 

där: �̇�𝑄𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 betecknar pannans nyttiga effekt [𝑀𝑀𝑀𝑀] 
�̇�𝑄𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ö𝑑𝑑𝑑𝑑 betecknar den tillförda bränsleeffekten [𝑀𝑀𝑀𝑀] 
𝜂𝜂𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡 betecknar pannverkningsgraden beräknad med direkta metoden [%]. 

Den nyttiga effekten i Ekvation 3 beräknas utifrån hetvattnets massflöde och 
temperaturökning genom pannan enligt Ekvation 4 (Soleimani-Mohseni, o.a., 2014): 

Ekvation 4 

�̇�𝑄𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 = �̇�𝑚ℎ𝑑𝑑𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑛𝑛 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∙ (𝑇𝑇𝑢𝑢𝑡𝑡 − 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑛𝑛) 

där: �̇�𝑚ℎ𝑑𝑑𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑛𝑛 betecknar massflödet hetvatten genom pannkretsen [𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑛𝑛⁄ ] 
𝑐𝑐𝑝𝑝 betecknar hetvattnets specifika värmekapacitet [𝑀𝑀𝑀𝑀 (𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝐾𝐾)⁄ ] 
𝑇𝑇𝑢𝑢𝑡𝑡 betecknar temperaturen på hetvattnet ut ur pannan [°𝐶𝐶]  
𝑇𝑇𝑑𝑑𝑛𝑛 betecknar matarvattentemperaturen in i pannan [°𝐶𝐶]. 

För att beräkna den tillförda bränsleeffekten vid förbränning i pannan så används Ekvation 5 
nedan (Soleimani-Mohseni, o.a., 2014): 

Ekvation 5 

�̇�𝑄𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ö𝑑𝑑𝑑𝑑 = �̇�𝑚𝑏𝑏𝑑𝑑ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑑𝑑 ∙ 𝐻𝐻𝑑𝑑 

där: �̇�𝑚𝑏𝑏𝑑𝑑ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑑𝑑 betecknar bränslemassflöde in i pannan [𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑛𝑛⁄ ] 
𝐻𝐻𝑑𝑑 betecknar bränslets effektiva värmevärde [𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛⁄ ]. 

Den tillförda effekten kan även beräknas för fuktigt bränsle baserat på 1 kg torrsubstans, ts 
enligt Ekvation 6 (Soleimani-Mohseni, o.a., 2014): 

Ekvation 6 

�̇�𝑄𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ö𝑑𝑑𝑑𝑑 = �̇�𝑚𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑛𝑛 ∙ �𝐻𝐻𝑑𝑑,𝑑𝑑 −
𝑚𝑚𝑚𝑚

1 −𝑚𝑚𝑚𝑚
∙ 𝑏𝑏� 
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där: �̇�𝑚𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑛𝑛 betecknar bränslemassflöde baserat på torrsubstans [𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡 𝑏𝑏𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑛𝑛⁄ ] 
𝐻𝐻𝑑𝑑,𝑑𝑑 betecknar effektivt värmevärde för torrsubstans bränsle [𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡 𝑏𝑏𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛⁄ ] 
𝑚𝑚𝑚𝑚 betecknar massfraktion fukt i bränslet [-] 
𝑏𝑏 betecknar ångbildningsentalpin för vatten vid 25°𝐶𝐶 = 2,44 [𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑘𝑘𝑘𝑘⁄ ]. 

För att slutligen bestämma den totala tillförda effekten till pannan måste även luftens 
avvikelse från referens temperaturen 25°C beaktas samt eventuella hjälpeffekter från t.ex. 
fläktar och pumpar enligt Ekvation 7 (Soleimani-Mohseni, o.a., 2014): 

Ekvation 7 

�̇�𝑄𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ö𝑑𝑑𝑑𝑑 = �̇�𝑚𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑛𝑛 ∙ �𝐻𝐻𝑑𝑑,𝑑𝑑 −
𝑚𝑚𝑚𝑚

1 −𝑚𝑚𝑚𝑚
∙ 𝑏𝑏� + �̇�𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑃𝑃ℎ𝑗𝑗ä𝑡𝑡𝑝𝑝 

där: 𝑃𝑃ℎ𝑗𝑗ä𝑡𝑡𝑝𝑝 betecknar hjälpeffekter från kringutrustning såsom fläktar och pumpar [𝑀𝑀𝑀𝑀]. 
�̇�𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 betecknar tillförd effekt från förbränningsluften in i pannan [𝑀𝑀𝑀𝑀]. 

För att beräkna den tillförda effekten från förbränningsluften används Ekvation 8 nedan 
(Soleimani-Mohseni, o.a., 2014): 

Ekvation 8 

�̇�𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 = �̇�𝑚𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑛𝑛 ∙ 𝑙𝑙𝑡𝑡𝑛𝑛 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ �𝑇𝑇𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 − 298� 

där: 𝑙𝑙𝑡𝑡𝑛𝑛 betecknar luftmängden förbränningsluft [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡 𝑏𝑏𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛⁄ ] 
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 betecknar förbränningsluftens temperatur [𝐾𝐾] 
𝑐𝑐𝑝𝑝𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 betecknar förbränningsluftens specifika värmekapacitet [𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾⁄ ]. 

När tillförd- och nyttig effekt har beräknats från Ekvation 4 och Ekvation 7 kan 
pannverkningsgraden beräknas med den direkta metoden enligt Ekvation 3. För- och 
nackdelarna med att beräkna pannverkningsgraden med den direkta metoden sammanfattas 
nedan (ASME, 2008); (Shah, o.a., 2011): 

Fördelar 
• Få inparametrar och mätvärden krävs, vilket medför färre mätningar och beräkningar. 
• Förlustfaktorer förbises och således behöver inga uppskattningar göras. 
• Enkla analyser som inte kräver någon avancerad mätutrustning. 

Nackdelar 
• För att erhålla ett tillförlitligt resultat så krävs det hög noggrannhet på mätningarna av 

de ingående parametrarna såsom bränslets värmevärde, dvs. metoden är inexakt och är 
känslig för felkällor som uppstår vid bestämning av t.ex. bränsleflödet.  

• Undersöker inte de olika förlustfaktorerna som är kopplade till pannans förbränning. 
• Resultatet av beräkningarna går inte att använda som underlag till 

effektiviseringsförslag. 
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2.3.2 Indirekt metod 
Beräkning av pannverkningsgraden med den indirekta metoden är ganska komplicerad och 
kräver mycket indata, mätningar av olika parametrar samt beräkningar. Den största skillnaden 
mellan den direkta och indirekta metoden är att den direkta metoden enbart beaktar det 
ingående- och utgående energiflödet, medan den indirekta metoden utvärderar alla 
förlustfaktorer i pannan. Den indirekta metoden är speciellt användbar då bränslemassflödet 
är svårbestämt, vilket är fallet för eldning i fastbränslepannor. För att bestämma 
pannverkningsgraden med den indirekta metoden så används följande ekvation (Soleimani-
Mohseni, o.a., 2014): 

Ekvation 9 

𝜂𝜂𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡 =
�̇�𝑄𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ö𝑑𝑑𝑑𝑑 − ∑ �̇�𝑄𝑡𝑡ö𝑑𝑑𝑡𝑡𝑢𝑢𝑛𝑛𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑

�̇�𝑄𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ö𝑑𝑑𝑑𝑑
∙ 100 

där: ∑ �̇�𝑄𝑡𝑡ö𝑑𝑑𝑡𝑡𝑢𝑢𝑛𝑛𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 betecknar summan av alla förluster kopplade till pannan [𝑀𝑀𝑀𝑀] 
𝜂𝜂𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡 betecknar pannverkningsgraden beräknad med indirekta metoden [%].  

 

Ekvation 9 kan också uttryckas med hjälp av förlustfaktorer, detta uttryck är således 
oberoende av bränslemassflödet, se Ekvation 10 nedan (Soleimani-Mohseni, o.a., 2014): 

Ekvation 10 

𝜂𝜂𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡 =
1 − 𝑓𝑓𝑑𝑑𝑡𝑡 − 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 − 𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶

1 + �̇�𝑄𝑛𝑛𝑡𝑡
�̇�𝑄𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡

∙ 100 

där: 𝑓𝑓𝑑𝑑𝑡𝑡 betecknar relativa rökgasförluster [-] 
𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 betecknar relativa förluster oförbränt i fast rest (askförluster) [-] 
𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶 betecknar relativa förluster oförbränt i gasfas (CO) [-] 
�̇�𝑄𝑛𝑛𝑡𝑡 betecknar lednings- och strålningsförluster [𝑀𝑀𝑀𝑀]. 

De viktigaste energiflödena in och ut ur pannan samt vissa förluster illustreras i kontrollytan 
nedan, se Figur 20. De energiflöden som tagits med i beräkningen av pannverkningsgraden 
har markerats turkost i Figur 20. Övriga energiflöden har inte beaktats, detta på grund av de 
kan förbises eller inte är relevanta vid beräkningen av pannverkningsgraden enligt DIN 1942 
(Teir, o.a., 2002).  
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Figur 20. Kontrollyta för en ångpanna, viktiga energiflöden markerade i turkos (Deutsche Norm, 1994). 

För att beräkna alla dessa energiflöden och förluster så måste olika parametrar bestämmas, 
dessa parametrar grundar sig på egenskaperna för bränsle, rökgaser, aska, vatten, 
förbränningsluft och panna. 
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För att underlätta beräkningarna av de huvudsakliga parametrarna såsom luftbehov, fuktkvot, 
rökgas- och luftsammansättning m.m. så används en bränslemall. Bränslemallen som används 
i denna rapport är en modifierad version av bränslemallen framtagen av TEC-Lab, 
institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå Universitet. Denna bränslemall är 
väldigt användbar då den tidigare har används vid liknande projekt såsom detta, för att 
illustrera hur denna mall är utformad med givna data (orangea celler) ges ett exempel i Figur 
21 nedan. (Rönnberg, 2014) 

 

Figur 21. Bränslemall för beräkning av de huvudsakliga parametrarna (Olofsson, 2005). 

Bränslemallen utgår ifrån förbränning av ett kg torrsubstans (torrt bränsle). Detta resulterar i 
att alla värden som beräknas med denna bränslemall får enheten ”per kg TS bränsle”. 
(Rönnberg, 2014) 

Beräkningarna som denna bränslemall grundar sig på presenteras och förklaras nedan. 

Det stökiometriska syrebehovet för förbränningsprocessen bestäms genom att ange bränslets 
sammansättning (bestäms genom elementaranalys av bränslet) av de elementära grundämnena 
kol, väte, kväve, syre, svavel och aska i bränslemallen. Bränslemallen beräknar sedan det 
stökiometriska syrebehovet för förbränning av ett kg TS enligt följande ekvation (Olofsson, 
2005): 

Ekvation 11 

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑,𝐶𝐶 + 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑,𝐻𝐻2 + 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑,𝐶𝐶2 + 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑆𝑆 

där: 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑 stökiometriskt syrebehov [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙] 
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑋𝑋 betecknar syrebehovet för ämne X [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙]. 
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Förbränningsluften består även av andra ämnen än de i Ekvation 11, dessa inerta gaser måste 
också beaktas för att bestämma det totala stökiometriska luftbehovet. Luftens inerta 
beståndsdelar benämns som råkväve och beräknas enligt Ekvation 12 nedan (Olofsson, 2005): 

Ekvation 12 

𝑛𝑛𝑑𝑑å𝑑𝑑𝑒𝑒ä𝑒𝑒𝑑𝑑 =
∑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛

𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑
∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑 =

𝑚𝑚𝑁𝑁2 + 𝑚𝑚𝐴𝐴𝑑𝑑 + 𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑚𝑚𝐶𝐶2

∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑 

där: 𝑛𝑛𝑑𝑑å𝑑𝑑𝑒𝑒ä𝑒𝑒𝑑𝑑 betecknar syrebehovet för råkväve i luft [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙] 
𝑚𝑚𝑋𝑋 betecknar gasen X massfraktion [%]. 

Därefter kan det totala torra stökiometriska luftbehovet beräknas enligt Ekvation 13 
(Olofsson, 2005): 

Ekvation 13 

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑛𝑛𝑑𝑑å𝑑𝑑𝑒𝑒ä𝑒𝑒𝑑𝑑 

där: 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 betecknar det torra stökiometriska luftbehovet [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙]. 

För fuktig luft så beräknas det totala stökiometriska luftbehovet enligt Ekvation 14 (Olofsson, 
2005): 

Ekvation 14 

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ (1 + Φ) 

där: 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 betecknar det totala stökiometriska luftbehovet [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙] 

Φ betecknar förbränningsluftens absoluta fuktighet � 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑛𝑛
𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡

�. 

För att upprätthålla en god förbränning så krävs ett visst luftöverskott. Detta luftöverskott 
beräknas enligt följande (Wester, 1991):  

Ekvation 15 

𝑚𝑚 − 1 =
𝑘𝑘𝑜𝑜𝑡𝑡
𝑙𝑙𝑜𝑜𝑡𝑡

∙
[𝑂𝑂2]𝑡𝑡

0,21 − [𝑂𝑂2]𝑡𝑡
 

där: 𝑚𝑚 betecknar förbränningsprocessens luftfaktor [-] 
𝑘𝑘𝑜𝑜𝑡𝑡 betecknar syrebehovet för torra stökiometriska rökgaser [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙] 
𝑙𝑙𝑜𝑜𝑡𝑡 betecknar syrebehovet för torr luft [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙] 
[𝑂𝑂2]𝑡𝑡 betecknar syrehalten i torra rökgaser [-]. 

När luftfaktorn är bestämd med Ekvation 15 kan det totala luftbehovet för 
förbränningsprocessen erhållas enligt Ekvation 16 (Olofsson, 2005):  
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Ekvation 16 

𝑛𝑛𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ (𝑚𝑚 − 1) = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ 𝑚𝑚 

där: 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 betecknar det totala luftbehovet för förbränning av bränslet [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙]. 

Bränslemallen kan också tillämpas för att beräkna rökgasernas sammansättning. 
Beräkningarna baseras på fullständig förbränning av bränslet och beräknas utifrån 
förbränningsprodukterna av de ingående ämnena i bränslet. För de stökiometriska torra 
rökgaserna beräknas dessa genom Ekvation 17 nedan (Olofsson, 2005): 

Ekvation 17 

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑡𝑡 = ∑ 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑋𝑋2 = 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡 𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑁𝑁2 + 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑆𝑆𝐶𝐶2 + 𝑛𝑛𝑑𝑑å𝑑𝑑𝑒𝑒ä𝑒𝑒𝑑𝑑 

där: 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑡𝑡 betecknar de torra rökgaserna vid stökiometriskt förbränning [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙]  
𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡 𝐶𝐶𝐶𝐶2 betecknar producerad mängd 𝐶𝐶𝑂𝑂2 i rökgaserna vid förbränning av kol [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙]  
𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑁𝑁2 betecknar mängd inert kväve i rökgaserna, vilket inte reagerar med 
förbränningsprodukterna [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙] 
𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑆𝑆𝐶𝐶2 betecknar producerad mängd 𝑆𝑆𝑂𝑂2 i rökgaserna vid förbränning av svavel [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙] 
𝑛𝑛𝑑𝑑å𝑑𝑑𝑒𝑒ä𝑒𝑒𝑑𝑑 betecknar producerad mängd råkväve i rökgaserna [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙]. 

Om bränslet dessutom innehåller fukt så måste den fuktiga delen av rökgaserna inkluderas i 
beräkningarna. Denna fukt kommer dels från förbränningen av bränslet samt den fukt som 
finns bundet i bränslet, de stökiometriskt fuktiga rökgaserna beräknas enligt Ekvation 18 
nedan (Olofsson, 2005):  

Ekvation 18 

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡 = ∑ 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑋𝑋 = 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡 𝐻𝐻2 + 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 

där: 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡 betecknar fuktiga rökgaserna vid stökiometriskt förbränning [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙] 
𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡 𝐻𝐻2 betecknar fuktiga rökgaser producerad vid förbränning av väte [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙] 
𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡 betecknar fuktiga rökgaser som produceras vid förångning av fukten i bränslet 
[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙]  
 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 betecknar fuktiga rökgaser från vattenångan i luften [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙]. 

Det fuktiga bidraget från vattenångan i luften beräknas enligt Ekvation 19 nedan (Olofsson, 
2005). 

Ekvation 19 

𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ Φ 

Då dessa kvantiteter är beräknade kan de totala stökiometriska rökgaserna beräknas, se 
Ekvation 20 (Olofsson, 2005): 
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Ekvation 20 

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑑𝑑𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡 

där: 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑑𝑑𝑡𝑡 betecknar producerad mängd rökgaser vid stökiometrisk förbränning[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙].  

För att bestämma rökgasmängden med ett luftöverskott så används luftfaktorn 𝑚𝑚 i 
beräkningen, se Ekvation 21 (Olofsson, 2005): 

Ekvation 21 

𝑛𝑛𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑡𝑡 + �𝑚𝑚𝑁𝑁2 + 𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 𝑚𝑚𝐴𝐴𝑑𝑑 + 𝑚𝑚𝐶𝐶2� ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ (𝑚𝑚− 1) 

där: 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑡𝑡 betecknar total mängd torr rökgas vid förbränning med ett luftöverskott [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙]. 

De totala fuktiga rökgaserna beräknas på liknande sätt som Ekvation 19 förutom att 
luftöverskottet inkluderas, se Ekvation 22 (Olofsson, 2005). 

Ekvation 22 

𝑛𝑛𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ (𝑚𝑚 − 1) ∙ Φ 

där: 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 betecknar total mängd fuktiga rökgaser från vattenångan i luften [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙]. 

Fukten som finns bundet i bränslet beräknas enligt Ekvation 23 nedan (Olofsson, 2005):  

Ekvation 23 

𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡 =
𝑚𝑚𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑏𝑏𝑑𝑑ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑑𝑑

𝑀𝑀𝐻𝐻2𝐶𝐶
=

𝑚𝑚𝑏𝑏𝑑𝑑ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑑𝑑 ∙ [𝑚𝑚]
1 − [𝑚𝑚]
𝑀𝑀𝐻𝐻2𝐶𝐶

 

där: 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑏𝑏𝑑𝑑ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑑𝑑 betecknar massan på bränslets fukt [𝑘𝑘] 
𝑀𝑀𝐻𝐻2𝐶𝐶 betecknar molmassan för vatten = 18,02 [𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙⁄ ] 
𝑚𝑚𝑏𝑏𝑑𝑑ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑑𝑑 betecknar bränslets torrsubstans = 1000 [𝑘𝑘] 
[𝑚𝑚] betecknar bränslets fukthalt [%]. 

De totala fuktiga rökgaserna ges sedan av Ekvation 24: 

Ekvation 24 

𝑛𝑛𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡ö𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡 

där: 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡 betecknar totala mängden fuktiga rökgaser vid förbränning med luftöverskott 
[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙]. 

Slutligen kan Ekvation 21 och Ekvation 24 summeras för att få de totala rökgaserna 
producerade vid förbränning av ett kilogram TS (Olofsson, 2005): 
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Ekvation 25 

𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡 

där: 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡 betecknar de totala rökgaserna producerade vid förbränningsprocessen [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙]. 

Då beräkningen av de viktigaste parametrarna, förbränningsprocessens totala luftbehov 
(Ekvation 16) och totala rökgasmängd (Ekvation 25) är genomförd kan förlustfaktorerna 
bestämmas. När alla förlustfaktorer som är kopplade till pannan samt pannans nyttiga effekt 
är bestämd kan slutligen pannverkningsgraden beräknas med den indirekta metoden enligt 
Ekvation 10. 

Vid beräkning med den indirekta metoden måste de huvudsakliga förlusterna som uppstår 
under förbränningsprocessen i pannan bestämmas. Dessa förluster kan sammanfattas enligt 
följande: torra rökgasförluster, vätgasförluster, fukt i bränslet, fukt i luften, oförbränt i form 
av kolmonoxid, oförbränt i aska samt strålnings- och konvektionsförluster. För att illustrera 
alla dessa förluster så visas en principskiss på en kraftvärmepanna med tillhörande 
materialströmmar och förluster, se Figur 22 nedan. 

 

Figur 22. Materialströmmar in och ut ur pannan samt förluster som inträffar i pannan (Karri, 2012). 
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Från Figur 22 framgår det att pannverkningsgraden med den indirekta metoden också kan 
beräknas genom att subtrahera alla förlustfaktorer (angivna i procent, %) från en antagen ideal 
pannverkningsgrad på 100 %.  

2.3.2.1 Förluster från förbränningsprocessen 
För att ytterligare förtydliga hur alla förlustfaktorer beräknas kommer respektive förlustfaktor 
beskrivas mer ingående i kommande underrubriker. 

Rökgasförluster 
Rökgasförluster är förluster som uppkommer då de varma och fuktiga rökgaserna lämnar 
pannan och passerar genom skorstenen. Vanligtvis är detta den enskilt största förlustfaktorn, 
detta med anledningen av att de oftast inte finns någon rökgaskondensering installerad på 
äldre pannor som kan utvinna energin i de fuktiga rökgaserna. Då rökgasförlusterna består 
både av en sensibel- och latent värmeförlust så installeras oftast en 
rökgaskondenseringsanläggning på nya pannor. I en rökgaskondenseringsanläggning kyls 
först de varma rökgaserna till dess mättnadstemperatur för att sedan kondensera ut fukten i 
rökgaserna. De torra rökgaserna samt kondensatet kyls sedan ytterligare för att utvinna 
maximalt med energi från rökgaserna. (Rönnberg, 2014) 

Rökgasförlusternas relativa storlek beror till stor del av andelen fukt i bränslet samt 
bränslesammansättningen, där andelen väte i bränslet bidrar till fuktproduktionen i 
rökgaserna, se Ekvation 1. Rökgasförlusterna blir som störst vid förbränning av fuktiga 
bränslen som innehåller mycket väte i kombination med höga rökgastemperaturer efter 
pannan. Det vanligaste sättet för att minska denna förlustfaktor är att installera en 
rökgaskondenseringsanläggning som tillgodogör sig energin från de varma- och fuktiga 
rökgaserna. (Rönnberg, 2014) 

De totala rökgasförlusterna baserat på torrsubstans beräknas enligt följande (Soleimani-
Mohseni, o.a., 2014): 

Ekvation 26 

�̇�𝑄𝑑𝑑𝑡𝑡 = �̇�𝑚𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑛𝑛 ∙ 𝑘𝑘𝑡𝑡𝑛𝑛 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑑𝑑𝑡𝑡 ∙ �𝑇𝑇𝑑𝑑𝑡𝑡 − 298� 

där: �̇�𝑄𝑑𝑑𝑡𝑡 betecknar rökgasförluster [𝑘𝑘𝑀𝑀] 
𝑘𝑘𝑡𝑡𝑛𝑛 betecknar total rökgasmängd per kg torrsubstans [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛⁄ ] 
𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑑𝑑𝑡𝑡 betecknar rökgasernas specifika värmekapacitet [𝑀𝑀 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙 ∙ 𝐾𝐾⁄ ] 
𝑇𝑇𝑑𝑑𝑡𝑡 betecknar rökgasernas temperatur efter pannan [𝐾𝐾]. 

För att sedan beräkna de relativa rökgasförlusterna, 𝑓𝑓𝑑𝑑𝑡𝑡 som ingår i beräkningen av 
pannverkningsgraden (se Ekvation 10) så divideras rökgasförlusten i Ekvation 26 med den 
tillförda effekten i Ekvation 7. Eftersom hjälpeffekten i Ekvation 7 oftast är liten då pannan är 
i drift så kan denna term försummas (Blomgren, o.a., 2014). Det resulterande förenklade 
uttrycket för den relativa rökgasförlusten visas i Ekvation 27 nedan: 
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Ekvation 27 

𝑓𝑓𝑑𝑑𝑡𝑡 =
�̇�𝑚𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑛𝑛 ∙ 𝑘𝑘𝑡𝑡𝑛𝑛 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑑𝑑𝑡𝑡 ∙ �𝑇𝑇𝑑𝑑𝑡𝑡 − 298�

�̇�𝑚𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑛𝑛 ∙ ��𝐻𝐻𝑑𝑑,𝑑𝑑 −
𝑚𝑚𝑚𝑚

1 −𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑏𝑏� + 𝑙𝑙𝑡𝑡𝑛𝑛 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ �𝑇𝑇𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 − 298��
 

Ekvation 27 är oberoende av bränslemassflödet och således särskilt användbar när det är svårt 
att uppskatta bränslemassflödet, vilket är fallet för eldning i fastbränslepannor.  

Förbränningsförluster 
Förbränningsförluster är alla förluster som sker till följd av ofullständig förbränning, de 
vanligaste förlusterna är följande: uppvärmda gaser som passerar genom pannans 
rökgaskanaler, oförbränt i aska, oförbrända gaser såsom kolmonoxid, svaveldioxid och 
kväveoxid samt oförbrända kolväten. Alla dessa förbränningsförluster är kopplade till de tre 
T:na, se underkapitlet Förbränningsprocessen. Om något av kriterierna i de tre T:na inte är 
uppfyllt så resulterar det i ofullständig förbränning av bränslet. (Rönnberg, 2014) 

Från rökgasanalysen går det att urskilja vilka typer av förbränningsförluster som är störst, 
detta genom att undersöka förbränningsprodukterna. De oförbrända förbränningsprodukterna 
bildas i sin tur genom en oxidationsreaktion där syre reagerar med ett av de ingående ämnena 
i förbränningsprocessen. Den förbränningsprodukt som ger den bästa indikationen på hur 
fullständigt förbränningen sker är komonoxidhalten, även låga halter av kolväteföreningar i 
rökgaserna tyder på en ofullständig förbränning. (Rönnberg, 2014) 

De förbränningsförluster som har störst betydelse för beräkning av pannverkningsgraden är 
oförbränd rest i gasform (där enbart kolmonoxid beaktas) samt oförbränd rest i fast rest 
(askförlust), dessa förluster beskrivs nedan. (Soleimani-Mohseni, o.a., 2014) 

Oförbränd rest i gasform (CO) 
Kolmonoxid bildas då det råder ett luftunderskott i eldstaden, dvs. förbränningen är 
ofullständig. Luftunderskottet leder också till att mindre koldioxid bildas eftersom det inte 
finns tillräckligt med syre för att allt kol i bränslet ska kunna reagera med syret och bilda 
koldioxid, se Ekvation 28 nedan. Oxidationsreaktionen då kolmonoxid bildas är en endoterm 
reaktion, dvs. värme upptas. Värme kommer då att tas från förbränningsprocessen när 
kolmonoxid bildas, detta leder i sin tur till att mindre värme produceras. (Rönnberg, 2014) 
 
Reaktionsformeln för bildning av kolmonoxid är följande (Henriksson, 2015): 

Ekvation 28 

2𝐶𝐶(𝑛𝑛) + 𝑂𝑂2(𝑘𝑘) → 2𝐶𝐶𝑂𝑂(𝑘𝑘) 

där: 𝐶𝐶(𝑛𝑛) är kol i fast form från bränslet 
𝐶𝐶𝑂𝑂(𝑘𝑘) är kolmonoxid. 

De relativa förbränningsförlusterna från kolmonoxidproduktionen beräknas enligt följande 
(Wester, 1991):  
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Ekvation 29 

𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶 =
�̇�𝑚𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑛𝑛 ∙ 𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆 ∙ [𝐶𝐶𝑂𝑂]𝑡𝑡 ∙ 10−6 ∙ 𝐻𝐻𝑑𝑑,𝐶𝐶𝐶𝐶

�̇�𝑚𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑛𝑛 ∙ ��𝐻𝐻𝑑𝑑,𝑑𝑑 −
𝑚𝑚𝑚𝑚

1 −𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑏𝑏� + 𝑙𝑙𝑡𝑡𝑛𝑛 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ �𝑇𝑇𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 − 298��
 

där: [𝐶𝐶𝑂𝑂]𝑡𝑡 betecknar koldioxidhalten i de torra rökgaserna [𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚] 
𝐻𝐻𝑑𝑑,𝐶𝐶𝐶𝐶 betecknar förbränningsentalpin för kolmonoxid vid referenstemperaturen 25°𝐶𝐶 =
282,989 𝑘𝑘𝑀𝑀 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙⁄   
 𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆 betecknar torra rökgaser per kg torrsubstans 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛⁄ . 

Ekvation 29 är liksom Ekvation 27 oberoende av bränslemassflödet. 

Oförbränd rest i fast rest (askförlust) 
Rester av oförbränt bränsle som matas ut ur pannan brukar kallas för askförluster eller 
oförbränt i aska. Detta fasta material som matas ut ur pannan består av aska och brännbara 
partiklar. Askan är i sin tur en benämning på det fasta materialet som matas ut på olika ställen 
i pannan, om utmatningen sker i botten av pannan benämns det bottenaska (eller slagg), om 
det däremot avskils ur rökgasen i stoftavskiljaren kallas det flygaska (eller stoft). (Wester, 
1991) 

För att beräkna askförlusterna så summeras den totala mängden fast rest som sedan 
multipliceras med halten brännbart i den fasta resten, vilket ger mängden brännbart i den fasta 
resten, detta värde multipliceras sedan med värmevärdet för det brännbara i askan. 
Beräkningsprincipen förtydligas i Ekvation 30 där även ett alternativt sätt för att beräkna total 
mängd fast rest per sekund baserat på torrsubstans bränsle beskrivs (Soleimani-Mohseni, o.a., 
2014): 

Ekvation 30 

�̇�𝑄𝑡𝑡𝑑𝑑 = �̇�𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑 ∙ [𝑏𝑏𝑏𝑏] ∙ 𝐻𝐻𝑑𝑑,𝑏𝑏𝑏𝑏 =
�̇�𝑚𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑛𝑛 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑛𝑛

1 − [𝑏𝑏𝑏𝑏] ∙ [𝑏𝑏𝑏𝑏] ∙ 𝐻𝐻𝑑𝑑,𝑏𝑏𝑏𝑏 

där: �̇�𝑄𝑡𝑡𝑑𝑑 betecknar askförluster [𝑘𝑘𝑀𝑀] 
�̇�𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑 betecknar mängd fast rest per sekund [𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑛𝑛⁄ ] 
[𝑏𝑏𝑏𝑏] betecknar mängd brännbart (oförbränt) per kg fast rest [-] 
𝐻𝐻𝑑𝑑,𝑏𝑏𝑏𝑏 betecknar värmevärdet för brännbart i fast rest, vilket kan antas till 30000 𝑘𝑘𝑀𝑀 𝑘𝑘𝑘𝑘⁄   
(Wester, 1991) 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑛𝑛 betecknar mängd aska per kg torrsubstans [-]. 

För att beräkna de relativa askförlusterna så divideras Ekvation 30 med den tillförda effekten 
enligt följande (Soleimani-Mohseni, o.a., 2014): 
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Ekvation 31 

𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑 =

�̇�𝑚𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑛𝑛 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑛𝑛
1 − [𝑏𝑏𝑏𝑏] ∙ [𝑏𝑏𝑏𝑏] ∙ 𝐻𝐻𝑑𝑑,𝑏𝑏𝑏𝑏

�̇�𝑚𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑛𝑛 ∙ ��𝐻𝐻𝑑𝑑,𝑑𝑑 −
𝑚𝑚𝑚𝑚

1 −𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑏𝑏� + 𝑙𝑙𝑡𝑡𝑛𝑛 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ �𝑇𝑇𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 − 298��
 

Ekvation 31 är också oberoende av bränslemassflödet såsom Ekvation 27 och Ekvation 29, 
detta kan sedan utnyttjas för att beräkna bränslemassflödet med hjälp av 
pannverkningsgraden, vilket kommer att beskrivas i slutet av detta teorikapitel. 

Värmeförluster 
Värmeförluster är förluster som sker i förbränningsprocessen i form av värmeledning, 
strålning och konvektion. Dessa förluster är som mest märkbara kring områden där pannan 
saknar isolering exempelvis luckor men även isolerade delar av pannans mantelyta bidrar till 
dessa värmeförluster. De parametrar som avgör hur stora dessa förluster blir är bl.a. 
yttemperatur, omgivningstemperatur, lufttemperatur, lufthastighet, emissivitet, area etc. 

De värmeförluster som kommer att undersökas i denna rapport är strålnings- och 
konvektionsförluster. 

Strålningsförluster 
Strålningsförluster uppstår då värmepannans mantelyta är varmare än omgivande ytor i 
pannbyggnaden. Denna förlust kan minimeras genom god isolering av pannan, storleken på 
strålningsförlusterna är i hög grad beroende av pannans yttemperatur (𝑇𝑇4 beroende) enligt 
Stefan-Boltzmanns lag, se Ekvation 32 (Cengel, o.a., 2011): 

Ekvation 32 

�̇�𝑄𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 = 𝜀𝜀 ∙ 𝜎𝜎 ∙ 𝑚𝑚𝑛𝑛 ∙ (𝑇𝑇𝑛𝑛4 − 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑢𝑢𝑑𝑑𝑑𝑑4 ) 

där: �̇�𝑄𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 betecknar strålningsförluster [𝑀𝑀] 
𝜀𝜀 betecknar emissiviteten för det strålande materialet [-] 
𝜎𝜎 betecknar Stefan-Boltzmanns konstant = 5,67 ∙ 10−8 [𝑀𝑀 𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾4⁄ ] 
𝑚𝑚𝑛𝑛 betecknar pannans begränsningsarea [𝑚𝑚2] 
𝑇𝑇𝑛𝑛 betecknar pannans yttemperatur [𝐾𝐾] 
𝑇𝑇𝑛𝑛𝑢𝑢𝑑𝑑𝑑𝑑 betecknar omgivningstemperatur [𝐾𝐾]. 

Vid beräkning av pannverkningsgraden används 298 𝐾𝐾 som referenstemperatur när alla 
förlustfaktorer utvärderas, vilket innebär att omgivningstemperaturen i Ekvation 32 får 
referensvärdet 298𝐾𝐾. 
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Konvektionsförluster 
Konvektionsförluster är förluster som uppkommer då luftströmmar cirkulerar över den 
uppvärmda pannytan. Det finns två olika konvektionsmekanismer som benämns olika 
beroende på hur luftströmmarna induceras. Den första kallas för naturlig konvektion där 
fluidrörelsen skapas genom densitetsskillnader i en fluid. Den andra konvektionsmekanismen 
är forcerad konvektion där en extern mekanism, såsom en fläkt används för att inducera 
konvektionsströmmarna. 

De konvektionsförluster som har betydelse vid beräkning av pannverkningsgraden är de som 
grundar sig på forcerad konvektion, detta för att fläktar och ventilationsutrustning inducerar 
konvektionsströmmar intill pannan. För att beräkna dessa konvektionsförluster används 
följande formel (Cengel, o.a., 2011): 

Ekvation 33 

�̇�𝑄𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑒𝑒 = ℎ𝑚𝑚𝑛𝑛(𝑇𝑇𝑛𝑛 − 𝑇𝑇∞) 

där: ℎ betecknar konvektionskoefficienten för forcerad konvektion [𝑀𝑀 𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾⁄ ] 
𝑇𝑇∞ betecknar luftens temperatur som cirkulerar över den uppvärmda pannytan [℃]. 

Parametern 𝑇𝑇∞ i Ekvation 33 kan antas vara 25 ℃ för att förenkla beräkningarna. 
Konvektionskoefficienten, h i Ekvation 33 beräknas enligt (Cengel, o.a., 2011): 

Ekvation 34 

ℎ =
𝑁𝑁𝑁𝑁 ∙ 𝑘𝑘
𝐿𝐿𝑐𝑐

 

där: �̇�𝑄𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑒𝑒 betecknar konvektionsförlusten [𝑀𝑀] 
𝑁𝑁𝑁𝑁 betecknar Nussel-talet för den aktuella geometrin [-] 
𝑘𝑘 betecknar värmeledningskoefficienten för luft [𝑀𝑀 𝑚𝑚 ∙ 𝐾𝐾⁄ ] 
𝐿𝐿𝑐𝑐 betecknar den karakteristiska längden för den aktuella geometrin [𝑚𝑚]. 

Den karakteristiska längden är olika för olika geometrier, för en plan yta beräknas den enligt 
Ekvation 35 nedan (Cengel, o.a., 2011): 

Ekvation 35 

𝐿𝐿𝑐𝑐 =
𝑚𝑚𝑛𝑛
𝑝𝑝

 

där: 𝑝𝑝 betecknar den aktuella geometrins omkrets [𝑚𝑚]. 

Nussel-talet i Ekvation 34 är en dimensionslös värmeöverföringskoefficient som i sin tur 
beror på aktuell geometri och konvektionsmekanism. För att beräkna Nussel-talet för forcerad 
konvektion med parallellt laminärt flöde över en plan yta används följande ekvation (Cengel, 
o.a., 2011): 
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Ekvation 36 

𝑁𝑁𝑁𝑁 = 0,664 ∙ 𝑅𝑅𝑛𝑛𝐿𝐿
0,5 ∙ 𝑃𝑃𝑏𝑏1/3 

där: 𝑅𝑅𝑛𝑛𝐿𝐿 betecknar Reynolds-talet för luften som strömmar över den ytan [-] 
𝑃𝑃𝑏𝑏 betecknar Prandtl-talet för luften som strömmar över ytan [-]. 

De empiriska talen som ingår i Ekvation 36 är Reynolds-talet, vilket är en dimensionslös kvot 
mellan tröghetskrafter och viskösa krafter samt Prandtl-talet som också är ett dimensionslöst 
tal över tjockleken på det termiska gränsskiktet. Dessa tal måste uppfylla vissa kriterier för att 
Ekvation 35 ska gälla, dessa kriterier är följande: Prandtl-talet måste vara större eller lika med 
0,6 samt att Reynolds-talet måste vara mindre än 500 000 (laminär strömning).  

Reynolds-talet beräknas enligt Ekvation 37 nedan: 

Ekvation 37 

𝑅𝑅𝑛𝑛𝐿𝐿 =
𝑉𝑉 ∙ 𝐿𝐿𝑐𝑐
𝜈𝜈

 

där: 𝑉𝑉 betecknar luftens hastighet över ytan [𝑚𝑚 𝑛𝑛⁄ ] 
𝜈𝜈 betecknar den kinematiska viskositeten [𝑚𝑚2 𝑛𝑛⁄ ]. 

Prandtl-talet och övriga parametrar bestäms från tabell och utvärderas vid luftens 
filmtemperatur, denna beräknas enligt Ekvation 38 (Cengel, o.a., 2011): 

Ekvation 38 

𝑇𝑇𝑡𝑡 =
𝑇𝑇𝑛𝑛 + 𝑇𝑇∞

2
 

där: 𝑇𝑇𝑡𝑡 betecknar filmtemperaturen [℃]. 

För att slutligen beräkna de totala värmeförlusterna så summeras strålnings- och 
konvektionsförlusterna, vilket benämns �̇�𝑄𝑛𝑛𝑡𝑡 i Ekvation 10, detta beräknas enligt Ekvation 39: 

Ekvation 39 

�̇�𝑄𝑛𝑛𝑡𝑡 = �̇�𝑄𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 + �̇�𝑄𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑒𝑒 

Beräkning av bränslemassflödet 
När pannverkningsgraden är beräknad genom Ekvation 10 så kan bränslemassflödet 
bestämmas, detta eftersom alla ingående parametrar i Ekvation 10 är oberoende av 
bränslemassflödet. Ekvation 9 kan sedan användas för att bestämma bränslemassflödet, denna 
ekvation resulterar i följande uttryck efter omskrivning, se Ekvation 40 nedan (Soleimani-
Mohseni, o.a., 2014): 
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Ekvation 40 

�̇�𝑚𝑏𝑏,𝑡𝑡𝑛𝑛 =
�̇�𝑄𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡

𝜂𝜂𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡 ∙ ��𝐻𝐻𝑑𝑑,𝑑𝑑 −
𝑚𝑚𝑚𝑚

1 −𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑏𝑏� + 𝑙𝑙𝑡𝑡𝑛𝑛 ∙ 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ �𝑇𝑇𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 − 298��
 

Då bränslemassflödet kan vara svårbestämt vid eldning i fastbränslepannor kan Ekvation 40 
användas istället för att uppskatta bränslemassflödet. 
 
Slutligen kan den indirekta metoden sammanfattas enligt följande med för- och nackdelar 
uppräknade: 

Fördelar 

• Tillförlitligare resultat genom lägre osäkerhet. 
• Ger en god indikation på förlustfaktorernas relativa storlek. 
• Kan fungera som ett underlag för effektiviseringsförslag. 

 

Nackdelar 

• Metoden kräver många mätvärden och parametrar. 
• Vissa parametrar kan vara svåra att bestämma genom mätning och måste således 

uppskattas. 
• Metoden är väldigt tids- och resurskrävande. 
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3 Metod 
Den indirekta beräkningsmetoden kräver mer ingående data än den direkta metoden. 
Metodiken för att erhålla dessa data från provtagningar, datainsamlingar samt analyser 
kommer främst att presenteras under detta kapitel. Utifrån detta tillvägagångssätt var det 
möjligt att beräkna pannverkningsgraden och bestämma alla ingående förlustfaktorer, detta 
för att få en bättre inblick över pannan. De förlustfaktorer som undersöktes var följande: 
rökgasförluster, förbränningsförluster i form av oförbränt i gasform och fast rest samt 
värmeförluster i form av strålning och konvektion. Anledningen till varför dessa förluster 
enbart beaktades var på grund av att de normalt är de mest betydelsefulla vid beräkning av 
pannverkningsgraden samt att dessa förluster är praktiskt genomförbara att beräkna och 
uppskatta. (Rönnberg, 2014) 

För att beräkna alla dessa förluster och bestämma alla ingående parametrar behövde en hel del 
provtagningar och analyser genomföras. De analyser och provtagningar som ingår vid 
beräkning av pannverkningsgraden är följande: bränsleprovtagning, bränsleanalys, 
askprovtagning, askanalys, rökgasanalys, temperaturmätning av panna, loggning av 
förbränningsluften, processdata samt väderdata. För att genomföra mätningarna krävdes 
diverse utrustning och mätinstrument samt god planering genom ett provtagningsschema, 
detta beskrivs mer ingående i underkapitlet 3.2.2. (Rönnberg, 2014) 

 Standarder 
Vid beräkning av pannverkningsgraden med den indirekta metoden så finns det olika typer av 
standarder, dessa bör följas för att beräkningar mellan olika pannor ska kunna jämföras 
sinsemellan men också för att underlätta beräkningsprocessen. Dessa standarder anger 
bestämmelser för hur förberedelser, provtagningar, beräkningar och resultat ska genomföras 
och redovisas. För att bestämma vilken typ av standar som skulle användas i detta arbete så 
undersöktes flera olika typer av standarder och de mest lämpliga valdes som grund för 
förberedelser, provtagningar, analyser samt beräkningar. (Rönnberg, 2014) 
 
De standarder som valdes att undersökas och användas var följande (Deutsche Norm, 1994); 
(Swedish standards institute, 2003): 

• SS-EN 12952–15, Svensk/Europeisk standard 
• DIN 1942, Tysk standard (numera ersatt av EN 12952–15) 

Även den Amerikanska standarden ’’ASME PTC 4-2008’’ användes till viss del (ASME, 
2008). De valda standarderna är väldigt lika både tillvägagångsmässigt och 
beräkningsmässigt. Anledningen till varför dessa standarder valdes att användas för 
beräkningen av pannverkningsgraden var på grund av att de baseras på det effektiva 
värmevärdet. Detta värmevärde är fördelaktigt att använda då ingen 
rökgaskondenseringsanläggning finns installerad, detta för att undvika en totalverkningsgrad 
(skiljer sig från pannverkningsgraden i avseendet att systemgränsen inkluderar fler delar av 
anläggningen såsom en rökgaskondenseringsanläggning) över 100 %. (Rönnberg, 2014) 
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Den gemensamma faktorn för alla de undersökta standarderna är att de baseras på förbränning 
av ett kilogram torrsubstans bränsle, vilket sedan används för att beräkna förlustfaktorerna 
som ingår i den indirekta metoden. Andra gemensamma delar i dessa standarder är nödvändig 
stabiliseringstid för olika pannor, provtagningsintervall samt provtagningens förfarande. De 
delar där de två valda standarderna skiljde sig åt gjordes en bedömning av vilken som var 
lämpligast för detta arbete. (Rönnberg, 2014) 

  Provtagningsprocedur och metoder för datainsamling 
För att genomföra så noggranna provtagningar som möjligt och säkerställa att alla relevanta 
data var insamlade så upprättades ett provtagningsschema. Detta schema följer de 
rekommenderade standarderna när det gäller förberedelser och provtagningsproceduren. 
Provtagningsproceduren för de olika proverna och analyserna samt de nödvändiga 
förberedelserna inför provtagningarna presenteras i de kommande underkapitlen. 

3.2.1 Krav inför provtagningarna 
För att provtagningarna ska vara så tillförlitliga som möjligt så krävs det att pannan har 
uppnått ett termodynamiskt- och kemiskt jämviktstillstånd (även kallat ’’steady state’’) innan 
provtagningarna kan initieras. Detta jämviktstillstånd innebär att pannans parametrar inte får 
variera mer än ±5 % av dess medelvärde under provtagningsperioden. Detta realiseras genom 
att köra pannan på samma uteffekt under cirka fyra timmar innan provtagningarna initieras. 
(ASME, 2008); (Rönnberg, 2014) 

Även en tillräckligt lång provtagningsperiod är ett krav som måste uppfyllas för att erhålla så 
noggranna provtagningar som möjligt. Den kortaste provtagningstiden för en rosterpanna är 
fyra timmar, detta för att uppnå normal drift av pannan (ASME, 2008). Flera provtagningar 
under provtagningstillfället av t.ex. bränslet är också viktigt för att erhålla ett så korrekt 
resultat som möjligt. (Rönnberg, 2014) 

Slutligen krävs det att alla parametrar som används vid beräkningen av pannverkningsgraden 
(loggade och erhållna från provtagningar) är hämtade från samma tidsperiod. Detta för att 
bränsleproverna ska representera det bränsle som sedan förbränns och blir till aska samt 
rökgaser. Detta är anledningen till varför bränsleproverna ska göras först innan de andra 
provtagningarna initieras. (ASME, 2008); (Rönnberg, 2014) 
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3.2.2 Provtagningsschema 
För att säkerställa att provtagningarna uppfyllde alla krav enligt 3.2.1 så upprättades ett 
provtagningsschema. Detta schema anger vid vilken ungefärlig tidpunkt som de olika 
provtagningarna ska utföras samt vilket tidsintervall det är mellan varje provtagning. 
Bränsleproverna initierades först med 30 minuters intervall två timmar innan ask- och 
temperaturproverna påbörjades, detta eftersom cykeltiden för en rosterpanna (anger tiden det 
tar för bränslet att fullständigt förbrännas och bli till aska och rökgaser) vanligtvis är ungefär 
1–1,5 timme beroende på storlek och last (hög last ger kortare cykeltid och vice versa). 
(Rönnberg, 2014) 
 
Provtagningsschemat konstruerades så att provtagningarna inte överlappade varandra samt att 
de pågick under en 2–4 timmarsperiod, detta för att erhålla ett tillförlitligt resultat. För att 
illustrera detta provtagningsförfarande ytterligare så visas provtagningsschemat i Figur 23 
nedan. (Rönnberg, 2014) 
 

 

Figur 23. Provtagningsschema över bränsle, aska, värmefotografering samt datainsamling för panna 6 och 7 på 
Ålidhems värmeverk (UE). 

I Figur 23 är de blåa cellerna planerade provtagningstillfällen enligt rutan med beteckningar, 
provtagningstillfällena består av: nio bränsleprover, sex askprover, två värmeprovtagningar 
samt loggning av driftdata. Dessa provtagningar är planerat att genomföras under varje 
provtagningstillfälle. Då detta provtagningsschema enbart är ett förslag på när 
provtagningarna ska genomföras så finns det också alternativa provtillfällen inritade i Figur 
23, dock ska provtagningsintervallen vara lika långa för att få en jämn spridning på resultatet 
samt för att säkerställa att askan från askproverna är densamma som bränslet från 
bränsleproverna. (Rönnberg, 2014) 

Då detta provtagningsschema följer de standarder som undersökts i avsnitt 3.1 så användes 
den som en mall för hur provtagningarna skulle utföras. Två olika undersökningar av 
pannverkningsgraden genomfördes, den första undersökningen genomfördes på panna 6 den 
18:e februari 2015 och den andra på panna 7 den 26:e mars 2015. Båda dessa undersökningar 
genomfördes vid ungefär samma nyttiga effekt (20 samt 22 MW för panna 6 respektive 7) för 
att en del av mätresultaten skulle gå att tillämpa på båda pannorna. 
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3.2.3 Bränsleprovtagning 
Bränsleprovtagningen initierades först av alla provtagningar klockan nio på morgonen (se 
Figur 23), detta för att bränslet ska hinna transporteras från dess lagringsplats (flislada och 
bränslebunker för panna 6 respektive 7, se avsnitt 2.2.2) till pannan för att sedan 
slutförbrännas och bli till aska innan askprovtagningen kan påbörjas. 

Bränsleproverna till panna 6 togs i flisladan genom att använda en befintlig manöverlucka 
som provtagningslucka, denna lucka är placerad ovanför transportbandet som matar bränslet 
till pannan. Detta val av provtagningsställe var strategiskt uttänkt då det är bästa platsen för 
att utföra bränsleprovtagningarna, anledningen till detta är att bränslet mestadels transporteras 
i ett slutet transportsystem där det kan vara svårt att utföra några provtagningar (Rönnberg, 
2014).  

5-liters hinkar användes för att förvara bränsleproverna, vid varje provtagningstillfälle så 
samlades ungefär en halv liter bränsle i hinken innan den stängdes med ett lock. 
Bränsleproverna till panna 6 togs genom att plocka upp en halv liter bränsle från det matande 
transportbandet och sedan förvara det i hinken med lock på. Detta förfarande upprepades med 
30-minuters intervall under fyra timmar enligt provtagningsschemat (Figur 23). Vid varje 
genomfört provtagningstillfälle så kryssades rutan för i provtagningsschemat motsvarande 
tiden som provtagningen genomfördes. Provuppställningen för panna 6 visas i Figur 24 
nedan. (Rönnberg, 2014) 

 

Figur 24. Provtagningsuppställning med tillhörande utrustning för bränsleprovtagning på panna 6 (UE). 

Bränsleproverna till panna 7 togs både i flisladan samt i bränslebunkern, detta eftersom vid 
provtagningstillfället så eldades panna 7 med en bränslemix, denna bränslemix bestod av 
ungefär 60 % massaved (P6) och 40 % RT-flis (P7). Bränsleprovtagningarna från 
bränslebunkern utfördes genom att fylla en 5-liters provtagningshink med bränsle hämtat från 
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bunkern med hjälp av en gripklo (se Figur 25) och sedan tätsluta hinken med ett lock, detta 
för att förhindra att fukten i bränslet avdunstar.  

 

Figur 25. Gripklo för provtagning av bunkerbränsle på panna 7 (UE). 

Vid genomförd provtagning så erhölls en hink med ungefär 4,5 liter bränsle, denna hink 
förslöts och skickades därefter till analys. 

3.2.4 Askprovtagning 
Askan som matas ut från pannan benämns olika beroende på utmatningsställe, de olika 
typerna av aska som benämns askmix i provtagningsschemat (Figur 23) är följande: 
bottenaska, flygaska, slangfilteraska (P7) samt elfilteraska (P6).  

Provtagningen av denna askmix planerades att påbörjas två timmar efter att 
bränsleprovtagningen initierats och skulle pågå under cirka tre timmar med 30-minuters 
intervall mellan provtagningarna enligt Figur 23.  

Provtagningarna för panna 6 utfördes genom att samla upp askmixen i en 5-liters hink med 
lock, vid varje provtagningstillfälle samlades cirka en halv liter askmix upp. Askmixen 
samlades upp genom att öppna en manöverlucka placerad ovanför en container där askan 
tippas. En skyffel användes för att samla upp askan från transportskruven som matar ut askan. 
Platsen för askprovtagningen var väl genomtänkt då provtagningarna var praktisk 
genomförbara samt att de olika askorna från panna 6 sammanfördes vid transportskruvar till 
detta provtagningsställe (längs upp till vänster i Figur 15). 

Askprovtagningen på panna 7 genomfördes vid slaggutmatningen där askan/slaggen tippas i 
en container för att sedan transporteras till deponi. Anledningen till varför detta 
provtagningsställe valdes var på grund av att provtagningarna var praktiskt genomförbara 
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Figur 27. Provtagningsställe för aska på panna 7 (UE). 

samt att de olika typerna av aska samlades upp i denna container. En spade användes för att 
samla upp askan i en 5-liters provtagningshink, gallret till containern öppnades och en halv 
liter aska skottades upp från containern och förvarades i hinken (med lock på) mellan varje 
provtagningstillfälle. 

I likhet med bränsleprovtagningen så noterades även här varje genomfört provtagningstillfälle 
i provtagningsschemat. 

Provtagningsuppställningen för de båda pannorna med tillhörande utrustning visas i Figur 26 
och Figur 27 nedan. 

 

 

 

Vid genomförd provtagning så erhölls en hink med ungefär 3 liter aska, denna hink förslöts 
och skickades sedan till analys. 

  

Figur 26. Provtagningsställe för aska på panna 6 (UE). 
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3.2.5 Värmefotografering 
För att uppskatta de totala värmeförlusterna från de båda pannorna i form av värmestrålning 
och konvektion så mättes yttemperaturen på pannans omgivande delar. Mätningarna 
genomfördes enbart på panna 7, detta eftersom panna 6 inte eldades under 
värmeprovtagningstillfället, mätresultatet användes sedan som utgångspunkt för uppskattning 
av värmeförlusterna på panna 6. En värmekamera användes för att mäta yttemperaturen, 
denna kamera använder en infraröd sensor som genererar infraröda bilder (IR-bilder) med 
tillhörande färgskala. Dessa IR-bilder kunde sedan användas för att avgöra vilka delar av 
pannan som hade de största värmeförlusterna. IR-bilderna utvärderades sedan i 
värmekamerans tillhörande programvara ’’FLIR Tools’’ (se Bilaga 1), detta program har en 
funktion som gör det möjligt att bestämma pannans ytmedeltemperatur. (Rönnberg, 2014) 

Värmekameran som användes vid mätningarna av yttemperaturen var ’’FLIR i40’’ (se Figur 
28), denna värmekamera har ett temperaturspann på 0–350°C eller -20–120°C beroende på 
inställning samt en mätnoggrannhet på ±2 % (FLIR, 2012). 

En emissivitetskoefficient 𝜀𝜀 (’’mått på hur effektivt materialet utstrålar långvågig strålning’’) 
ställdes in på värmekameran, denna faktor är olika för olika material (Ericsson, 2006). 
Emissionskoefficienten valdes till 0,95, detta eftersom det var förinställt som standardvärdet i 
värmekameran men också på grund av att detta värde ligger relativt nära de undersöka 
materialets emissivitet (matt och mörkaktig plåt). Värmekameran ställdes in på auto under 
mätningarna, detta för att låta kameran göra alla justeringar samt för att använda samma 
inställningar under alla mätningar. Värmekameran kan även ta vanliga digitala bilder, vilket 
kan vara användbart då denna bild kan användas som referensbild tillsammans med den 
lågupplösta IR-bilden. (Rönnberg, 2014) 

 

  
Figur 28. Värmekameran FLIR i40 som användes vid mätning av pannans yttemperatur. 
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3.2.6 Lufthastighetsmätning 
För att bestämma konvektionsförlusterna i föregående avsnitt 3.2.5 så krävs det att man även 
uppskattar luftens hastighet över pannans yta. Detta genomfördes med en 
vinghjulsanemometer (lufthastighetsmätare). Anemometern som användes för mätning av 
lufthastigheten var ’’testo 440’’ (se figur 29), denna lufthastighetsmätare har ett mätspann på 
0,6–40 m/s (Testo AG, 2011). Detta provtagningsinstrument lämpade sig väl för provtagning 
av lufthastigheten över pannans yta eftersom samtliga mätvärden låg inom mätinstrumentets 
mätspann under hela provtagningstillfället. 

Provtagningarna utfördes genom att ta av locket från mätproben och placera vinghjulet nära 
pannans yta parallellt med luftens flödesriktning, detta för att uppnå maximal 
genomströmning genom mätproben och därmed erhålla ett så tillförlitligt mätresultat som 
möjligt. Detta förfarande genomfördes på olika ställen kring pannan, detta för att få ett 
medelvärde på lufthastigheten över pannans yta som sedan kunde användas för att beräkna 
konvektionsförlusterna på båda pannorna. 

Figur 29. Vinghjulsanemometer med tillhörande mätprob som användes för att mäta lufthastigheten över pannans yta.  
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3.2.7 Datainsamling 

För att samla in processdata såsom temperatur, tryck, emissionshalter och effekter så nyttjades 
Umeå Energis processdatasystem tillhandahållen av ABB. Processdata loggas kontinuerligt i 
detta system, vilket innebär att data från aktuell provtagningsperiod för respektive 
beräkningsparameter kunde hämtas utan problem och sedan användas vid beräkningarna av 
pannverkningsgraden. 

 Analyser 
Efter att alla provtagningar var genomförda och data insamlat från processdatasystemet så 
skickades bränsle- och askproverna på analys.  

Analysmetoderna för rökgaser, bränsle, aska samt en metodbeskrivning av en 
känslighetsanalys behandlas i nedanstående underkapitel. 

3.3.1 Rökgasanalys 
För att analysera rökgaserna som lämnade skorstenen under provtagningstillfällena så 
nyttjades den befintliga analysutrustningen på anläggningen. Denna analysutrustning mäter 
fukthalt, stoft, rökgasflöde, syrehalt samt diverse emissionsparametrar kontinuerligt och 
loggar dessa data för att sedan lagras i processdatasystemet.  

Mätmetoden som analysutrustningen använder för att mäta rökgasflödet är en indirekt metod, 
detta eftersom en differenstrycksmätare används för att indirekt bestämma rökgasflödet med 
en känd rökgasdensitet.  

Emissionsparametrarna analyseras med hjälp av FTIR, se rubriken DEFINITIONSLISTA för 
en förklaring av analysmetoden. Syrehalten i rökgaserna mäts med en zirkoniumcell där ett 
delflöde av rökgaserna torkas och får passera ett zirkoniummembran samtidigt som de fuktiga 
rökgaserna får passera på andra sidan membranet, sedan så mäts partialtrycket över 
membranet vilket kan användas för att bestämma O2-halten. Fukthalten bestäms med ett 
FTIR-analysinstrument. (Johansson, o.a., 1990) 

Efter att provtagningarna var färdiga kunde samtliga rökgasdata hämtas från 
processdatasystemet för aktuell provtagningsperiod.  

3.3.2 Bränsleanalys 
Bränsleanalysen är den mest grundläggande analysen som utfördes i detta arbete, detta 
eftersom bränslet elementarsammansättning, värmevärde samt ask- och fukthalt bestäms, 
vilket sedan används som utgångspunkt i alla beräkningar. Efter att bränsleprovtagningen var 
genomförd förslöts proverna väl, detta för att minimera fuktavgivningen från proverna.  

Bränsleproverna skickades därefter till Bränslelaboratoriet Umeå AB med en bifogad 
beställningsorder. Detta laboratorium är ackrediterade att utföra flera olika typer av 
bränsleanalyser, de analyser som beställdes med tillhörande standard inom parantes var 
följande (Bränslelaboratoriet Umeå AB, 2006): 
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• Fukthalt vid 105°C (SS-EN 14774-2) 
• Askhalt vid 550°C (SS-EN 14775) 
• Värmevärde (SS-EN 14918) 
• Svavel vid 1350°C (SS-EN 15289) 
• Kol, väte samt kväve vid 1050°C (SS-EN 15104) 
• Syre (Beräknat) 

De kompletta bränsleanalysrapporterna samt medföljande dokument för mätosäkerhet av fasta 
bränslen finns bifogat i Bilaga 2, Bilaga 3 respektive Bilaga 4 och Bilaga 5. 

3.3.3 Analysmetoder för askan 
För att bestämma andelen oförbränt i askan så beställdes två olika analysmetoder, LOI (’’loss 
on ignition’’) samt TOC (’’total organic carbon’’). Mätresultaten från dessa två 
analysmetoder jämfördes sinsemellan för att avgöra vilket resultat som skulle innefattas i 
beräkningarna. Det primära målet med dessa analyser var att bestämma andelen oförbränt i 
askan. 

Analysmetoden LOI (glödförlust) innebär att en liten del av askan vägs noggrant på en 
högupplöstvåg, därefter hettas askan upp i en torr syrefylld ugn för att uppnå maximal 
glödgning, alternativt kan man använda en ugn vid normalt atmosfärstryck. I ugnen hettas 
askan upp till ca 550°C under en vis tid, detta för att förbränna de oförbrända ämnena i askan 
och så bara de inerta ämnena blir kvar. Askan får sedan svalna innan den vägs igen och den 
viktminskning som uppstår motsvarar då den oförbrända andelen i askan. 

Den andra analysmetoden, TOC utgår ifrån samma tillvägagångssätt som LOI med 
undantaget att de flyktiga gaserna som avges vid uppvärmningen också mäts. Det erhållna 
resultatet från TOC-analysen innefattar det totala elementära kolet (EC) samt det organiska 
kolet (OC) och bortser från det oorganiska kolet (TIC) som även inkluderas i det totala kolet 
(TC). Alltså TOC består av EC och OC, medan TC består av TOC samt TIC. 
(Naturvårdsverket, 2003)  

TOC analysen genomförs med hjälp av ett LECO analysinstrument, denna analysutrustning 
hettar upp askan till olika temperaturer för att sedan mäta de avgivna gaserna spektroskopiskt. 
Genom denna spektroskopiska metod kan man avgöra vilken ämne respektive typ av kol som 
frigjort från askan, detta genom att mäta under vilka temperaturer som koldioxiden frigörs.  

Analysmetoden TOC är mer noggrann än LOI, detta eftersom den bestämmer andelen 
oförbränt i askan, undersöker de olika ämnena som frigörs i askan samt typ av kol i askan.  

Askproverna skickades till BELAB AB i Norrköping. Detta laboratorium är ackrediterade att 
utföra dessa analyser och har tillgång till ett LECO analysinstrument. Analyserna som 
beställdes med tillhörande standarder redovisas nedan (BELAB AB, 2014): 

• TOC (SS-EN 13137) 
• Oförbränt (SS 187187) 
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De fullständiga askanalysrapporterna samt medföljande dokument för mätosäkerhet av askor 
finns bifogat i Bilaga 6, Bilaga 7 respektive Bilaga 8. 

3.3.4 Känslighetsanalys 
För att kunna identifiera orsaken till de underliga driftegenskaperna på panna 6 gjordes en 
känslighetsanalys. Denna analys utvärderade parametern oförbränt i askan med avseende på 
hur denna parameter påverkar resultatet av förlustfaktorn oförbränt i fast rest när den varieras 
med ± 10 %. Resultatet av denna känslighetsanalys sammanfattas i kommande resultatkapitel 
i form av ett tornado diagram. 
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Figur 30. Hetvatteneffektens variation under provtagningsperioden för panna 6 (röd linje) med två svarta streck som 
markerar den undre gränsen samt övre gränsen enligt kriteriet för steady state. 

4 Resultat 
I detta resultatkapitel kommer de mest relevanta resultaten från alla provtagningar, analyser, 
datainsamlingar samt beräkningar att redovisas. Detta kommer att göras för de två olika 
pannorna som undersöktes. Mindre relevant data såsom analysrapporter, mollierdiagram samt 
värmekamerabilder kommer däremot att bifogas som bilagor i slutet av denna 
examensrapport. 

 Steady State 
För att undersöka om jämviktskriteriet ’’steady state’’ (se underrubriken Krav inför 
provtagningarna) var uppfyllt för båda pannorna upprättades ett diagram över levererad 
hetvatteneffekt under den aktuella provtagningsperioden. 

Resultaten från dessa diagram redovisas nedan i Figur 30 samt Figur 31 för panna 6 
respektive panna 7. 

Medeleffekten i Figur 30 är 20 MW, vilket resulterar i en över samt undre gräns på 21 
respektive 19 MW enligt kriteriet för ’’steady state’’. Hetvatteneffekten ligger inom gränserna 
för ’’steady state’’ under större delen av provtagningsperioden förutom under tidsperioden 
12:40 till 13:25. Anledningen till detta är att framledningstemperaturen på fjärrvärmen 
manuellt höjdes någon grad under denna tidsperiod. 

Motsvarande diagram för panna 7 visas nedan i Figur 31. 
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Figur 32. Aktuella provtagningsschemat för panna 6 (fyrkanter) samt panna 7 (minustecken). 

Figur 31. Hetvatteneffektens variation under provtagningsperioden för panna 7 (blå linje) med två svarta streck som 
markerar den undre gränsen samt övre gränsen enligt kriteriet för steady state. 

Enligt data för Figur 31 så ligger medeleffekten 22,5 MW med en övre samt undre gräns på 
23,6 respektive 21,4 MW. Hetvatteneffekten ligger för det mesta inom gränserna för ’’steady 
state’’ under hela provtagningsperioden. Anledningen till varför panneffekten ''skenade iväg'' 
efter klockan 13:30 beror på att effektbehovet ökade just då, vilket medförde att börvärdet på 
panneffekten inklusive ekonomisern ökade från ca 23 till 26 MW. 

 Planering 
En viktig del i detta arbete var planeringen av provtagningstillfället. Utan en god planering 
blir ett projekt sällan klart i tid eller utfört på rätt sätt. För att illustrera hur bra planeringen 
följdes i detta arbete så visas provtagningsschemat i Figur 32 med inritade fyrkanter och 
minustecken för provtagning av panna 6 respektive panna 7. 
 

Som framgår av detta provtagningsschema så har alla rekommenderade provtagningstillfällen 
följts för panna 6 med undantaget att värmeprovtagningarna utelämnades. I Figur 32 så 
framgår det tydligt att provtagningsschemat inte följts för panna 7, anledningen till detta är 
eftersom bränslet som användes under provtagningstillfället var blandat bränsle (cirka 60 % 
massaved samt 40 % RT-flis) som är svårt att erhålla något tillförlitligt resultat från. Därför så 
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togs bara ett bränsleprov från bränslebunkern och flisladan som fick representera hela 
provtagningstillfället samt ett askprov. Värmeprovtagningarna för panna 7 gjordes däremot 
enligt schemat men med ett annat tidsintervall. 
 

  Massflöde bränsle 
Resultatet från beräkningarna av bränslemassflödet genom den indirekta metoden enligt 
Ekvation 40 presenteras nedan i Tabell 1: 

Tabell 1. Resultatet från bränslemassflödesberäkningarna genom att använda den indirekta metoden. 

Bränslemassflöde Panna 6  Panna 7 
Massflöde [kg TS/s] 1,25 1,48 
 

 Bränsleanalys 
Resultaten som erhölls från bränsleanalyserna på panna 6 och 7 redovisas nedan i Tabell 2. 
Det som framgår från Tabell 2 är att bränslesammansättningen är liknande för båda pannorna, 
detta beror troligtvis på att bränslet har liknande egenskaper på båda pannorna. De ämnen som 
avviker mest mellan dessa två bränsleprovtagningar är syrehalten baserat på torrsubstans 
bränsle samt askhalten. Även det effektiva värmevärdet baserat på torrsubstans bränsle 
redovisas längst ner i Tabell 2 för båda pannorna.  

Tabell 2. Bränslesammansättning för panna 6 och 7 redovisad både som torrsubstans (TS) samt fuktigt prov (Total) i 
massprocent. 

Ämne Panna 6 Panna 7 
    TS  Total TS Total 

C 50,30 34,85 51,70 33,23 
H2 6,00 4,16 6,20 3,99 
N2 0,10 0,07 0,20 0,13 
O2 42,10 29,17 39,90 25,65 
S 0,01 0,01 0,03 0,02 
Aska 1,50 1,04 2,00 1,29 
Fukt - 30,70 - 35,70 
Värmevärde [MJ/kg TS] 18,93 19,62 
 

 Förbränningsluft 
Vid beräkning av pannverkningsgraden måste förbränningsluftens absolutfuktighet 
bestämmas, detta gjordes med hjälp av data från Umeå Universitets väderstation vid 
institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Absolutfuktigheten kan sedan erhållas från 
dessa väderdata genom att beräkna ett medelvärde på lufttemperaturen samt luftfuktigheten, 
plotta dessa data för båda provtagningstillfällena och sedan avläsa absolutfuktigheten från ett 
mollierdiagram, se Bilaga 9. Resultatet för detta förfarande redovisas i Tabell 3 för båda 
provtagningstillfällena.  
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Tabell 3. Väderdata från TFE's väderstation inklusive beräknad absolutfuktighet vid två olika provtagningstillfällen. 

Väderdata Panna 6 Panna 7 
Medeltemperatur [°C] 1,24 0,80 
Luftfuktighet [%] 66,21 41,00 
Absolutfuktighet [%] 0,28 0,17 

Vid beräkning av pannverkningsgraden så användes samma luftsammansättning som i 
bränslemallen, se Figur 21. 

 Askanalys 
Resultaten från askanalyserna på båda pannorna redovisas nedan i Tabell 4. Denna analys 
fastställer andelen oförbränt i askorna. 

Analysmetoderna som redovisas i Tabell 4 är TOC samt Oförbränt (utförd av BELAB med 
hjälp av ett LECO analysinstrument). I Tabell 4 kan man se att andelen oförbränt är väldigt 
hög för panna 6 (> 20 %) jämför med panna 7 (> 10 %), vilket också är sant för andelen TOC. 

Tabell 4. Andel oförbränt i askan baserat på två olika analysmetoder, Oförbränt samt Total Organic Carbon (TOC) 
för både panna 6 och 7 med enheten massprocent av torrsubstans. 

Analysmetod Askmix 
Panna 6  Panna 7 

Oförbränt [% av TS] 25,0 9,4 
TOC [% av TS] 20,2 8,0 

 

 Rökgasanalys 
Resultaten från rökgasanalyserna av panna 6 och 7 sammanfattas nedan i Tabell 5. I Tabell 5 
framgår det att alla parametrar förutom koldioxidhalten är högre för panna 7 än panna 6, detta 
tyder på en effektivare förbränning för panna 6 under provtagningstillfället. 

Tabell 5. Rökgassammansättning för både panna 6 och 7 sammanställd i volymprocent och normaliserat till 6 % syre 
torr gas. 

Ämne Panna 6 Panna 7 
CO [ppm] 75,63 103,37 
CO2 [%, tg1] 14,85 13,21 
NH3 [ppm] 0,07 1,99 
NOx2 [ppm] 33,30 52,37 
O2 [%, tg] 5,68 7,36 
SO2 [ppm] 3,92 6,94 
H2O [% av total] 16,13 16,96 
 
  

                                                 
1 Torr gas, tg. 
2 Molmassan för NOx har antagits till ett medelvärde på 38 g/mol. 
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 Pannverkningsgrad 
Efter att alla förlustfaktorer samt lednings- och strålningsförluster var beräknade respektive 
uppskattade kunde pannverkningsgraden beräknas med den indirekta metoden, se Ekvation 
10. Resultaten från dessa beräkningar redovisas nedan i Tabell 6.  

Pannverkningsgraden är något högre för panna 6 (89,3 %) än för panna 7 (82,8 %), vilket 
illustreras i Tabell 6. Denna skillnad uppkommer främst på grund av förlustfaktorn 
”rökgasförluster”, som är cirka 7 procentenheter lägre för panna 6 jämfört med panna 7. En 
annan förlustfaktor som skiljer mellan de båda pannorna är ”oförbränt i fast rest” och är en 
halv procentenhet högre på panna 6 än panna 7, vilket tyder på att panna 6 har högre halt av 
oförbränt i den fasta resten som återstår efter förbränningen. Strålnings- och 
konvektionsförlusterna ligger i ungefär samma storleksordning procentuellt sätt, den ringa 
skillnaden som ändå finns är på grund av att panna 6 har en mindre mantelyta än panna 7. 
Slutligen så går det att försumma förlustfaktorn ”oförbränt i gasfas”, då denna faktor nästintill 
inte påverkar pannverkningsgraden. 

Tabell 6. Förlustfaktorer och beräknad pannverkningsgrad för panna 6 och 7 på Ålidhems värmeverk, beräknad med 
effektivt värmevärde och den indirekta metoden. 

Förlustfaktor Panna 6 Panna 7 
Rökgasförluster [%] 9,5 16,3 
Strålnings- och konvektionsförluster [%] 0,3 0,5 
Oförbränt i fast rest [%] 0,8 0,3 
Oförbränt i gasfas [%] 0,0 0,1 
Ackumulerad summa av förlustfaktorerna [%] 10,6 17,2 
Pannverkningsgrad [%] 89,3 82,8 

För att grafiskt illustrera dessa förlustfaktorer samt pannverkningsgraden så skapades två 
Sankey diagram, se Figur 33 och Figur 34 på nästkommande sidor. I dessa figurer så 
illustrerar de uppåtgående pilarnas storlek dess magnitud, där större pilar medför större 
förluster. Den stora pilen som pekar till höger motsvarar den tillförda panneffekten på vänster 
sida av figuren och nyttig effekt till höger sida av figuren. 

Det som framgår av dessa Sankey diagram är att den tillförda effekten till panna 7 (27,2 MW) 
under provtagningstillfället var större än den till panna 6 (22,4 MW), vilket generellt sett 
innebär högre rökgasförluster på grund av högre rökgastemperaturer. 
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Figur 33. Pannverkningsgraden (89.3 %) för panna 6 illustrerad med ett Sankey diagram. 
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Figur 34. Pannverkningsgraden (82.8 %) för panna 7 illustrerad med ett Sankey diagram. 

 Jämförelse mellan beräkningsdata 
I Tabell 7 nedan presenteras en jämförelse mellan data från Umeå Energis månadsrapporter 
beräknade med den direkta metoden (se Figur 1 och Figur 2, data hämtat från februari för 
panna 6 och mars 2015 för panna 7) och data beräknade utifrån den indirekta metoden enligt 
denna examensrapport. 

Tabell 7. Jämförelse mellan pannverkningsgrad hämtad från Umeå energis månadsrapporter beräknad med den 
direkta metoden och beräknat data från denna examensrapport utgående från den indirekta metoden. 

Metod Pannverkningsgrad 
Panna 6  Panna 7 

Direkt 83,4 68,4 
Indirekt 89,3 82,8 

Jämförelsen i Tabell 7 överensstämmer ganska bra för panna 6, medan pannverkningsgraden 
skiljer betydligt mellan de olika metoderna för panna 7. 
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Figur 35. Känslighetsanalys av andelen oförbränt i fast rest för panna 6. 

 Känslighetsanalys 
För att identifiera de underliga driftegenskaperna för panna 6 på Ålidhems värmeverk så 
konstruerades en känslighetsanalys över förlustfaktorn oförbränt i fast rest. 

4.10.1 Oförbränt i fast rest (askförlust) 
Tornado diagrammet nedan illustrerar hur förlustfaktorn oförbränt i fast rest varierar när 
parametern ”andel oförbränt i askan” varieras, se Figur 35. Detta diagram visar att när 
parametern andel oförbränt i askan varieras med ±10 % så varieras förlustfaktorn oförbränt i 
fast rest mellan cirka 0,73–0,95 % från dess referensvärde på 0,836 %. Dessa variationer 
påverkar pannverkningsgraden mellan 89,17–89,40 %, dvs. en avvikelse med ca 0,10 % från 
dess beräknade värde på 89,29 %. 
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5 Diskussion 
Detta examensarbete uppfyller till stor del målen som sattes från början av arbetet, nämligen 
att beräkna pannverkningsgraden för panna 6 och 7 med den indirekta beräkningsmetoden 
samt att identifiera de underliga driftegenskaperna för panna 6. Vid beräkningen av 
pannverkningsgraden med den indirekta metoden erhölls ett rimligt resultat (< 100 %), medan 
orsaken till de underliga driftegenskaperna för panna 6 inte kunde identifieras. För att 
analysera resultatets känslighet och hitta eventuella felkällor har bl.a. en känslighetsanalys 
genomförts, detta för att säkerställa ett tillförlitligt resultat. Även jämförelser mot liknande 
arbeten och rapporter granskas för att fastställa resultatets validitet. Slutligen har också 
eventuella effektiviseringsförslag undersökts samt möjligheten till fortsatt arbete.  I 
kommande underkapitel kommer felkällor, känslighetsanalys, resultat, tidigare resultat, 
effektiviseringsförslag samt möjlighet till fortsatt arbete diskuteras. 

 Felkällor 
Eftersom arbetet var ganska komplext och involverade många olika moment är det ganska 
naturligt att en del felkällor uppstår. Således analyserades de faktorer som antogs hade störst 
inverkan på resultatet. Även en känslighetsanalys av andelen oförbränt i fast rest för panna 6 
diskuteras nedan. Denna analys används som underlag för att försöka identifiera de underliga 
driftegenskaperna som denna panna haft nyligen. (Rönnberg, 2014) 

5.1.1 Bränsle 
Den största felkällan från bränsleanalysen är bestämningen av bränslets värmevärde, detta 
eftersom ett litet fel i värmevärdet får ett direkt genomslag på pannverkningsgraden enligt 
Ekvation 3. Även felmarginalerna på mätutrustningen som användes för att bestämma 
bränslets sammansättning kan påverka resultatet i hög grad, se Bilaga 4 för mätosäkerhet och 
mätområden för analysutrustningen. En annan ganska stor felkälla är bränslets fukthalt som 
antas vara lägre vid analystillfället än det ursprungliga provet, detta på grund av fukten som 
avdunstat från bränslet under tiden som bränslet förvarats innan det skickades på analys. 
(Rönnberg, 2014) 

5.1.2 Aska 
 De största felkällorna som kan uppkomma på grund av mätfel eller felmarginaler i 
mätutrustningen för analys av askorna härrör främst till analys variabeln ”TOC”, som kan ha 
en mätosäkerhet uppåt 20 % (se Bilaga 8). Analys variabeln ”Oförbränt” som används i 
beräkningarna av pannverkningsgraden har mindre mätosäkerhet än TOC och påverkar 
resultatet marginellt. 

5.1.3 Värmeförluster 
En annan felkälla som kan ha påverkat resultatet är emissivitetskoefficienten (0,95) som 
användes för att beräkna strålningsförlusterna. Denna koefficient är direkt proportionell mot 
strålningsförlusterna. Felkällorna från värmefotograferingen kunde ha minimerats genom att 
applicera en bit tejp på ytan som värmefotograferade, detta för att minska reflektioner av IR-
ljus från ytan. Detta skulle knappt ha förbättrat resultatet eftersom ytan som 
värmefotograferades var matt och mörkaktig plåt med liknande emissivitet som det 
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förinställda på värmekameran. Värmekameran användes bara för att undersöka 
yttemperaturen på panna 7 och var inställd på auto under alla mätningar. 
Medelyttemperaturen på panna 7 användes sedan för att beräkna strålnings- och 
konvektionsförlusterna för panna 6, detta antagande kan ha påverkat resultaten i viss grad. 
Värmeförlusterna var mindre än 1 % på båda pannorna, så denna förlustfaktor påverkar inte 
resultatet i någon större grad. 

5.1.4 Rökgaser  
Den rökgasparameter som påverkar resultatet mest är rökgastemperaturen, denna felkälla kan 
påverka resultatet signifikant om de rökgasdata som användes för att beräkna 
pannverkningsgraden divergerar från verkligheten. Rökgasanalysutrustningen loggar 
kontinuerligt rökgasdata med samma typ av mätinstrument, vilket innebär att felkällor 
kopplade till rökgaserna beror främst på analysutrustningens mätosäkerhet. Andelen fukt i 
rökgaserna är en viktig parameter som också kan påverka resultatet märkbart. (Rönnberg, 
2014) 

5.1.5 Förbränningsluft 
En luftparameter som kan vara en felkälla är den absoluta luftfuktigheten, som uppskattades 
från väderdata och ett mollierdiagram. Denna parameter kan ha avläsningsfel när den avlästes 
från mollierdiagrammet. (Rönnberg, 2014) 

5.1.6 Faktorer  
En hel del faktorer utelämnades också från arbetet, dels på grund av deras komplexitet men 
också på grund av arbetets systemgräns. En faktor som utelämnades från detta arbete var 
elanvändningen, detta av orsaken att den är svår att avgränsa samt är väldigt komplex. Denna 
hjälpeffekt innefattar kringutrustning såsom fläktar och pumpar och finns med i Ekvation 7. 
Anledningen till varför denna faktor valdes att förbises var att elen inte kunde kategoriseras, 
dvs. bestämma den mängden el som enbart ingår i systemgränsen och ingen annan utrustning. 
Även vid beräkning av pannverkningsgraden så har enbart det effektiva värmevärdet använts, 
se rubriken Avgränsningar för alla de begränsningar som gjort under detta arbete. 

Alla dessa avgränsningar bidrar till att det finns en del felkällor i resultatet, dock har dessa 
avgränsningar gjorts medvetet då de inte bedöms påverkar resultatet avsevärt. (Rönnberg, 
2014) 

 Känslighetsanalys  
Känslighetsanalysen som genomfördes för att undersöka hur andelen oförbränt i askan 
påverkade förlustfaktorn oförbränt i fast rest visade sig inte påverka resultatet 
anmärkningsvärt. Alltså även om panna 6 har högre andel oförbränt i askan än panna 7 så 
påverkar detta inte pannverkningsgraden i någon större utsträckning. 

 Resultat 
Resultaten från pannverkningsgradberäkningarna diskuteras mer ingående nedan. Resultatet 
från detta arbete indikerar att panna 6 har något högre pannverkningsgrad än panna 7. 
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5.3.1 Pannverkningsgrad 
Pannverkningsgraderna som beräknades under arbetets gång resulterade i följande resultat 
89,3 samt 82,8 % för panna 6 respektive panna 7.  Detta medför att förlustfaktorerna står för 
10,7 samt 17,2 % för panna 6 respektive panna 7 som går förlorat i förbränningsprocessen. Av 
dessa förlustfaktorer så är rökgasförlusterna den överlägset största förlustposten, vilket beror 
på rökgasernas höga fukthalt samt temperatur. (Rönnberg, 2014) 

Upphovet till fukten i rökgaserna kommer från en kombination av bränslets höga fukthalt 
samt dess väteinnehåll. I förbränningsprocessen så reagerar syret med vätet och bildar vatten, 
detta vatten förångas sedan tillsammans med fukten i bränslet. Energin som åtgår till att 
förånga denna fukt går då förlorad i förbränningsprocessen och kan inte användas för att 
värma den värmebärande fluiden i pannan. Detta är anledningen till varför rökgasförlusterna 
är den största förlustposten då fukten i rökgaserna inte kondenserar ut och återgår till dess 
referenstemperatur och fas. Alltså energin som används för att förånga fukten i rökgaserna 
samt värma rökgaserna är en ren förlust. Om en rökgaskondenseringsanläggning fanns 
installerad skulle energin i de fuktiga och varma rökgaserna kunna utnyttjas. (Rönnberg, 
2014); (Karri, 2012) 

För en kondenserande panna så kan man också utnyttja spillvärmen i utgående rökgaser 
genom att installera en rökgaskondenseringsanläggning, detta sänker bränslekonsumtionen. 
Den termiska effektiviteten kan också ökas genom att sänka returtemperaturen på returvattnet 
samt att öka fukthalten på rökgaserna. (Kou, 2009) 

En pannas prestanda är nära kopplat till överskottsluftmängden och skorstenstemperaturen, 
om någon av dessa parametrar ökar så kommer den termiska effektiviteten för värmepannan 
att minska. (Nkeng, o.a., 2007) 

En undersökning av pannverkningsgraden beroende på pannans kapacitet visar att dessa 
parametrar ingen har någon direkt koppling sinsemellan det enda som påverkas är resultaten 
av driftförhållanden såsom bränslematningshastighet, vattentemperatur på utloppet och 
byggnads krav. (Chandrasekaran, 2011) 

Vid samförbränning av kol och biomassa så försämras pannverkningsgraden, även pannans 
driftegenskaper förändras. Biomassan kommer då att ersätta kolet och bränslekonsumtionen 
kommer att vara högre än för substituerat kol, detta innebär en minskning av den faktiska 
kolförbrukningen som alltid kommer att vara lägre än biomassans termiska del. (Pronobis, 
2006) 

Den näst största förlustfaktorn är askförluster för panna 6 och värmeförluster för panna 7. 
Anledningen till varför värmeförlusterna är större för panna 7 jämfört med panna 6 är på 
grund av att pannas storlek, panna 7 har en mantelyta som är mer än dubbelt så stor som 
panna 6. Värmeförlusterna står för cirka 0,3 samt 0,5 % av de totala förlusterna på panna 6 
respektive panna 7. Denna förlustfaktor beror till stor del av pannans yttemperatur. Om denna 
yttemperatur är varmare än den omgivningstemperaturen så uppstår det värmeförluster genom 
konvektion och strålning. Ett mätfel i yttemperaturen kan få ett ganska stort genomslag på 
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strålningsförlusternas storlek, även pannans mantelarea är proportionell mot dessa förluster, 
se Ekvation 32.  

Pannans yttemperatur vid mättillfället låg hela tiden inom värmekamerans 
temperaturintervall, vilket tyder på att mätresultaten kan anses vara tillförlitliga. (Rönnberg, 
2014)  

Då samma yttemperatur användes för båda pannorna i beräkningen av värmeförlusterna så 
borde det påverka pannverkningsgraden i samma omfattning. Anledningen till varför bara 
värmeförlusterna på panna 7 bestämdes var på grund av att panna 6 inte eldades när 
värmeprovtagningen skulle initieras, då utetemperaturen var varmare än -10°C.  

Askförlusterna är ca 0,5 % större på panna 6 än panna 7, detta på grund av den höga andelen 
oförbränt i askan. Denna faktor ligger på 0,8 samt 0,3 % för panna 6 respektive panna 7. För 
att minska denna förlustfaktor ytterligare så skulle en effektivare förbränning behövas med en 
optimal luftfaktor, se Figur 5. Inblandningen av lämpliga additiv i t.ex. bränslet för att minska 
askhalten kan också vara ett alternativ för att reducera askförlusterna. 

Den minsta förlustfaktorn är oförbränt i gasfas (CO), denna förlustfaktor härrör till halten 
kolmonoxid i rökgaserna. Denna förlustfaktor är väldigt liten (0–0,1 %) och kan således 
försummas i detta arbete. Eftersom dessa pannor har relativt effektiv förbränning (litet 
luftunderskott) så bildas det inte så mycket kolmonoxid. Om halten kolmonoxid är mindre än 
200 ppm indikerar detta på att inget brännbart finns kvar i rökgaserna, vilket är fallet för båda 
pannorna.  

Om man jämför förlustfaktorerna mellan de båda pannorna ser man att den största skillnaden 
är att panna 6 har mycket lägre rökgasförluster än panna 7. Detta eftersom panna 6 arbetar 
med en rökgastemperatur som är cirka 100°C kallare än panna 7, även fukthalten är 5 % lägre 
för panna 6 jämfört med panna 7. (Rönnberg, 2014) 

En faktor som skiljer mycket mellan pannorna är luftfaktorn, den är lägre på panna 6 (1,368) 
än panna 7 (1,533). Panna 6 har därmed en effektivare luftfaktor än panna 7 enligt Figur 5, 
vilket kan vara en av anledningarna till varför panna 6 har högre pannverkningsgrad än panna 
7. 

Med en bättre uppskattning av pannverkningsgraden genom den indirekta metoden samt ett 
mer frekvent uppföljningsarbete blir det lättare att uppskatta hur mycket av ett specifikt 
bränsle som måste köpas in. Detta beror också på effektbehovet i fjärrvärmenätet, dvs. vilken 
framledningstemperatur som måste hållas, vilket i sin tur beror på väderprognosen. Alltså 
bränsleprognostiseringen kan förbättras om de nämnda åtgärderna implementeras. Ett mer 
frekvent uppföljningsarbete är ett av de effektiviseringsförslag som kommer nämnas nedan. 

Slutsatsen från dessa observationer är att skillnaden i pannverkningsgrad mellan panna 6 och 
7 beror till stor del av bränslets fukthalt samt rökgasernas temperatur och fukthalt. (Rönnberg, 
2014) 
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Avslutningsvis kan sägas att pannorna på Ålidhems värmeverk har ganska bra förbränning 
med låga halter av kolmonoxid i rökgaserna, varierande andelar av oförbränt i askan samt 
relativt låga emissionsparametrar. Rökgasförlusten är den förlustfaktor som är störst, vilket är 
kopplat till bränslets fukthalt och är därigenom beroende på bränslehanteringen. Bättre 
bränslehantering är därigenom ett av många effektiviseringsförslag som kommer att 
diskuteras närmare nedan. 

 Tidigare resultat 
När alla beräkningar var slutförda och alla resultat var erhållna och analyserade kunde de 
användas som jämförelse mot tidigare och liknande resultat. De rapporter som studerades var 
månadsrapporter från Umeå Energi över Ålidhemsanläggningens värmeproduktion samt el- 
och bränsleförbrukning. Ur dessa rapporter var det möjligt att avläsa pannornas 
pannverkningsgrad under en 5-årsperiod och sammanställa dessa data i en graf, se Figur 1 och 
Figur 2. Från dessa grafer så ligger medelvärdet för panna 6 på cirka 82 %, motsvarande siffra 
för panna 7 är 76 %. Om man jämför dessa resultat med det som beräknades i detta arbete så 
ser man att den är cirka 7 procentenheter lägre för båda pannorna. Anledningen till varför det 
skiljer så mycket mellan dessa resultat är dels på grund av att den direkta metoden har 
används för att beräkna pannverkningsgraden men också på grund av att det saknas utrustning 
för bränslemätning till dessa pannor. (Rönnberg, 2014) 
 
Från resultatdelen av rapporten under rubriken Jämförelse mellan beräkningsdata så skiljde 
sig pannverkningsgraden avsevärt för panna 7 beroende på om den direkta- eller indirekta 
metoden användes. Detta beror på att värmevärdet på panna 6 som användes för att beräkna 
pannverkningsgraden på panna 7 hämtades från februari månad, då enbart bränsle från 
bunkern hade eldats under mars månad. Från denna jämförelse framgår det att den direkta 
metoden har en tendens att underskatta pannverkningsgraden något.  

Informationen i Figur 1 säger inget om vilket bränsle som eldades under de olika månaderna 
eller vilken last pannan kördes på, detta kan också vara faktorer som påverkar jämförelsen. 
Även en pannverkningsgrad över 100 % har uppnåtts, vilket inte är rimligt. Detta tyder på att 
antingen är bränslemätningen felaktig, den levererade energin är felrapporterad, bränslets 
värmevärde är felaktigt bestämt eller en kombination av de ovanstående. (Rönnberg, 2014) 

För att dessa rapporter ska blir mer exakta borde de beräknas mer frekvent istället för en gång 
i månaden. En kontinuerlig uppföljning av bränslets värmevärde samt andra viktiga 
parametrar såsom bränslets fukthalt och vikt är nödvändigt för att erhålla mer tillförlitliga 
resultat. (Rönnberg, 2014) 

Då provtagningarna under detta arbete bara utgör en bråkdel av den tid som data samlats in 
för att färdigställa dessa månadsrapporter kan man inte göra en direkt jämförelse mellan dessa 
resultat. (Rönnberg, 2014) 
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 Effektiviseringar 
Efter att pannverkningsgraden har beräknats och alla förlustfaktorer är bestämda går det att 
undersöka potentialen för effektiviseringsförslag. Den förlustfaktor som uppvisar störst 
potential att effektivisera är rökgasförlusterna. Denna förlustfaktor kan reduceras genom att 
minska fukthalten i bränslet, vilket i sin tur leder till lägre fukthalt i rökgaserna. För att 
åstadkomma detta behövs en effektivare bränslehantering och eventuellt torka och torrefiera 
bränslet innan det matas in i panna beroende på om det är ekonomisk lönsamt. 
Pannverkningsgraden skulle då kunna höjas beroende på bränslekvaliteten. (Rönnberg, 2014) 

För att i förbränningsprocessen kunna minska fukthalten i rökgaserna krävs det att man sänker 
temperaturen på rökgaserna ytterligare. Detta kan realiseras genom att installera en 
rökgaskondenseringsanläggning, där kondensatet kyls ytterligare genom att ta ut mer sensibel 
värme ur detta kondensat, det kylda kondensatet duschas sedan över rökgaserna som i sin tur 
kondenserar ut mer fukt än vanligt. Den begränsning som detta effektiviseringsförslag har är 
att kondensatet växlas mot fjärrvärmereturen som har en temperatur på cirka 40°C. För 
kringgå detta problem så kan man installera en värmepump lokaliserad mellan 
rökgaskondensatet och fjärrvärmereturen eller alternativt sänka returtemperaturen några 
grader. Om man väljer att installera en värmepump kan den köras på en lägre drifttemperatur 
än fjärrvärmereturen och därigenom fås en lägre rökgaskondensattemperatur som medför att 
rökgasernas fukthalt minskar. (Rönnberg, 2014) 

Alternativet att installera en värmepump innebär också att elkostnaderna ökar på grund av 
värmepumpen. Även problem med drag i skorstenen kan uppstå då densitetsskillnaden blir för 
liten för att rökgaserna ska stiga ut ur skorstenen om inte en rökgasfläkt med tillräcklig 
kapacitet finns installerad. Alla dessa faktorer måste tekniskt och ekonomiskt övervägas för 
utreda om dessa effektiviseringsförslag är ekonomiskt försvarbara respektive tekniskt 
genomförbara. (Rönnberg, 2014) 

Ett mer administrativt effektiviseringsförslag skulle vara att mer frekvent göra uppföljningar 
av bränslets kvalitet och andra viktiga parametrar som påverkar pannverkningsgraden och på 
så vis få bättre kännedom om verksamheten. Detta skulle exempelvis kunna användas för att 
avgöra vilket bränsle som ger den högsta pannverkningsgraden och samtidigt är mest 
ekonomiskt försvarbart. 

 Fortsatt arbete 
Ett förslag till fortsatt arbete är att utreda om de berörda effektiviseringsförslagen är tekniskt 
genomförbara och ekonomiskt lönsamma. Ett annat förslag till fortsatt arbete är att genomföra 
liknande utredningar som gjort på pannorna 6 och 7 även på Umeå Energis andra pannor. 
Detta för att utreda vilka pannor som behöver effektiviseras samt få en bättre kännedom om 
verksamheten. Dessa utredningar bör göras på de äldsta pannorna först eftersom de troligtvis 
har störst effektiviseringspotential. (Rönnberg, 2014) 
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6 Slutsats 
De slutsatser som detta arbete medförde sammanfattas nedan i punktform: 

• Den största förlustfaktorn är rökgasförlusterna som beror på dess temperatur och 
fukthalt. 
 

• Genom att sänka rökgastemperaturen kan fukthalten minskas och rökgasförlusterna 
reduceras. 
 

• Beräkning av pannverkningsgraden med den indirekta metoden ger en bättre överblick 
av pannans delsystem och förluster än när den beräknas med den direkta metoden. 
 

•  Bränslets fukthalt och värmevärde påverkar pannverkningsgraden i hög grad. 
 

•  Halten oförbränt i askan påverkar inte pannverkningsgraden anmärkningsvärt. 
 

• Enklare att utföra bränsleprognostiseringar med en noggrant beräknad 
pannverkningsgrad. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Värmekamerabild över pannväggen till panna 7 utvärderad i programvaran ”FLIR-Tools”, resultaten av 
mätningen samt de använda parametrarna redovisas i tabellen intill. Överst i bilden visas en IR-bild med färgkoder 
för de olika temperaturerna och underst visas motsvarande digitalkamera bild. 
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Bilaga 2. Bränsleanalys panna 6 vid 20 MW nyttig effekt. 

  



74 
 

 

Bilaga 3. Bränsleanalys panna 7 vid 22 MW nyttig effekt. 
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Bilaga 4. Mätosäkerhet o mätområden, fasta biobränslen, torv och askor. 
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Bilaga 5. Mätosäkerhet o mätområden, fasta återvunna bränslen. 
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Bilaga 6. Askanalys på panna 6. 
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Bilaga 7. Askanalys på panna 7. 
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Bilaga 8. Mätosäkerhet askor och mätmetoder. 
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Bilaga 9. Mollierdiagram för bestämning av absolutfuktigheten. 
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