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Abstract

Verktyg för lönsamhetsberäkningar vid bränslekonvertering av
spetslastpannor från olja till pellets
Tool for estimating the profitability of converting a
peak-load oil-fired boiler to pellets

Jonathan Sorby

This report summarizes the development of a calculation program estimating the
profitability of converting a peak-load oil-fired boiler to pellets. To convert an oil-fired
boiler to pellets a new fuel handling system must be designed. Changes also have to
be made to some other components. Since there are many different techniques for
transportation, storage and treatment of the fuel only the most interesting techniques
from Swecos experience and interest were included in the study.

The capacity of the different parts in the system was dimensioned based on the
power of the boiler after conversion. To estimate prices, installed power and
dimensions manufacturers and distributers were contacted. The acquired data were
then used to produce curves for how the price, effect and dimension varied for
different components depending on the size of the plant. For some components
non-sufficient data were acquired to establish curves and other estimates had to be
done

The program is restricted from the public, so the code and the program are not
shown in their entirety. In the report schematic pictures of the input and output page
are shown as well as some sensitivity analyses with normalized values.

The program can probably give an indication on rough prices, installed effects and
dimensions. Since sensitivity analyses are undertaken and economic scenarios are
investigated the user also gets a sense of what influences the economic outcome the
most. Unfortunately no validation data could be found during the project, so
validation will have to be made during future projects.
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Executive summary 
With increasing oil prices and greater awareness of the consequences of burning oil, cheaper 

and more sustainable fuels are desired in heat and power plants. For peak-load oil-fired 

boilers a conversion that provides low investment cost and low fixed costs is desired. Those 

requirements can be met by a conversion to pellets. In the early stages of pre-feasibility 

studies it is of interest to study different technical solutions and how various technical and 

economic conditions influence the result. In this thesis a program is presented that estimate 

the profitability of conversions as well as show the factors and components that influence the 

profitability the most.   
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Sammanfattning 
Oljeförbrukningen för el- och värmeproduktionen i värme- och kraftvärmeverk i Sverige har 

sedan 1970-talet minskat kraftigt. För spetslastpannor, som används vid hög last på 

fjärrvärmenätet, är dock olja fortfarande ett vanligt bränsle. Till följd av ökande priser på olja 

och ökad miljömedvetenhet kan det vara intressant att konvertera oljepannor till pellets.  

 

Arbetets syfte var att ta fram ett beräkningsprogram som kunde räkna ut hur pass lönsam en 

konvertering från olja till pellets kunde vara för en spetslastpanna. Programmet skulle också 

redovisa teknisk data över anläggningen samt känslighetsanalyser över hur olika 

förutsättningar påverkade det slutliga priset och lönsamheten. 

 

En konvertering kan teoretiskt ske till alla de vanligaste förbränningsteknikerna, men för 

spetslastpannor är endast en konvertering till pulvereldning intressant. För att förenkla 

hantering och hålla nere transportkostnader tas ofta pellets in som mals till pulver på 

anläggningen. Vid en konvertering måste ett helt nytt system för bränslehantering utformas 

och andra förändringar, främst i rökgasvägen, behöver också göras.  

 

Arbetet begränsades till att studera oljepannor med en uteffekt mellan 5-50 MW. Två olika 

systemlösningar studerades, en för de pannor som efter konverteringen hade en effekt under 

25 MW och en för de pannor som hade en effekt över 25 MW. Systemen var i stort sett lika 

förutom skillnader i hur bränslet lastades av vid anläggningen och hur orenheter i bränslet 

togs bort. För det mindre systemet antogs bränslet levereras pneumatiskt från en bulkbil och 

magnetiskt material avskiljas med hjälp av en överbandsmagnet. För det större systemet 

antogs bränslet levereras till en tippficka och föras till pelletssilon med hjälp av transportörer 

medan avskiljningsutrustningen bestod av både en överbandsmagnet och en stenfälla. 

 

I samtal med Sweco bestämdes vilken utrustning som skulle inkluderas i studien. Genom att 

beräkna vilka kapaciteter utrustningen skulle hantera för anläggningar i intervallet 5-35 MW 

vid pulvereldning togs ett förfrågningsunderlag fram. Inom det intressanta spannet frågades 

det efter fyra uppgifter för pris, både inklusive och exklusive montage, dimensioner och 

installerad effekt, om det fanns någon. 

 

De uppgifter som erhölls var av blandad kvalitet och fick hanteras på olika sätt. För de delar 

där tre eller fyra värden erhölls och priset antogs vara kontinuerligt beroende (utan diskreta 

steg) av storlek togs interpolerade kostnadskurvor fram för hur priset varierade med storleken 

på anläggningen. På samma sätt togs kurvor fram för de mest intressanta dimensionerna och 

effekterna. Övrig data fick hanteras på olika sätt beroende på hur den såg ut. I vissa fall täckte 

en eller ett fåtal storlekar hela det intressanta spannet, medan i andra fall erhölls endast 

uppgifter för någon storlek i spannet. 

 

Programmet utvecklades i Excel och utformades för att vara mångsidigt och anpassningsbart, 

vilket dock kräver att användaren behöver ange en del data. Användaren förväntas mata in 

uppgifter kring de ekonomiska förutsättningarna, utformningen av eldstaden, designen av 

transportsystemet, avlastningssätt, avskiljningsteknik, förändringar i eldstad och rökgasväg 

samt mängden stålmontage, betongkonstruktion och byggnadskonstruktion.  

 

För att särskilja in- och utmatning av data konstruerades programmet så att inmatning av data 

görs på blad ett, medan resultatet visas på blad två. Inmatningssidan innehåller sju block för 

inmatning och ett block för utmatning. Utmatningsblocket redovisar de dimensioner som 

pellets- och pulversilo har efter konverteringen, vilket underlättar för användaren då den ska 
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utforma transportsystemet. De resultat som visas på blad två är en komponentlista, en teknisk 

sammanställning av den konverterade anläggningen, en ekonomisk kalkyl samt 

känslighetsanalyser för de komponenter som påverkar resultatet mest.  

 

Programmets data och kod är belagd med sekretess, men känslighetsanalyser gjordes med 

normaliserade värden för två teoretiska anläggningar för att visa hur programmet kan 

användas. Dels studerades påverkan på slutpriset från de komponenter som antogs ha störst 

betydelse eller störst osäkerhet och dels studerades hur olika antaganden påverkade 

lönsamheten. De delar som inkluderades i den första delen av känslighetsanalysen var 

tippficka, pelletssilo, "transportledning och brännare", "rökgasfilter och sotning" samt "bygg, 

montage och övrigt". För det mindre systemet, som hade en effekt på 12 MW efter 

konvertering och fick bränslet levererat pneumatiskt, var det främst rökgasfilter och sotning 

samt bygg, montage och övrigt som påverkade priset mest. Således bör kostnaden för de 

posterna studeras noggrannare än övriga poster för att få en bra uppskattning om det faktiska 

slutpriset. För den större anläggningen, som hade en effekt på 30 MW efter konvertering och 

fick bränslet levererat i en tippficka, var det främst kostnaden för tippfickan som påverkade 

slutpriset. Dock visade sig även bygg, montage och övrigt vara en stor post. Då detta är en 

svår post att uppskatta gäller det att framtida användare är medvetna om betydelsen av de val 

de gör för den delen.  

 

Både för den mindre och den större anläggningen visade sig årsproduktionen efter 

konverteringen vara den viktigaste parametern för att få god lönsamhet. Även kalkylräntan 

påverkade lönsamheten i relativt stor grad, medan förändrad prisförändring på olja hade 

mindre påverkan på lönsamheten. 

 

Inga lämpliga valideringsdata hittades under projektets gång. Validering får istället göras när 

lämpliga uppgifter hittas eller under framtida projekt där programmet kan köras parallellt med 

att nya prisuppgifter inhämtas. 

 

Programmet kan, trots att det inte validerats, troligen ge en hyfsad uppskattning av vad en 

konvertering skulle kosta. Data har erhållits för alla de stora komponenterna i systemet och de 

framtagna kurvorna stämmer bra överens med utgångsdata. De känslighetsanalyser som 

genomfördes var endast för teoretiska anläggningar, men visar hur programmet kan användas 

för att studera inverkan av olika komponenter. De ekonomiska scenariona ger också en enkel 

överblick över hur vissa antaganden påverkar lönsamheten vid en konvertering. Om 

användaren är medveten om de begränsningar som finns i programmet kan det 

förhoppningsvis vara ett användbart hjälpmedel under förstudier. 
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1. Inledning 
I början av 1970-talet användes nästan uteslutande fossila bränslen, framförallt olja, för 

produktion av värme och el i svenska värme- och kraftvärmeverk. Till följd av ökande och 

instabila priser på fossila bränslen och ökad miljömedvetenhet kring utsläpp av koldioxid 

ersattes de fossila bränslena av biobränsle i många pannor. Under 2011 var exempelvis 

andelen olja för fjärrvärmeproduktion endast 4 % (Energimyndigheten, 2012).  

 

Spetslastpannor, som används då värmebehovet är högt och överstiger systemets bas- och 

mellanproduktion, använder dock fortfarande i hög grad olja som bränsle (Svensk Fjärrvärme, 

2006). Detta då oljepannor har egenskaper som är önskvärda vid spetslastproduktion, så som: 

snabb uppstart, stort reglerområde och snabb reglering. Olja har även fördelen att det är 

relativt enkelt att lagra, vilket är nödvändigt då det kan gå lång tid mellan de tillfällen då 

pannan körs (Svensk Fjärrvärme, 2006).  

 

Beskattningen av fossila bränslen har blivit allt hårdare och det kan därför vara intressant att 

konvertera spetslastpannor från olja till biobränslen. Till följd av den ringa drifttiden är det 

önskvärt med en konvertering som innebär både låga investeringskostnader och låga fasta 

kostnader. En övergång till biooljor, så som tallbeckolja, innebär lägst investering och har 

redan gjorts för vissa pannor. Dock har även biooljorna ökat i pris och billigare bränslen, så 

som pellets, har blivit allt intressantare vid konverteringar. Relativt små förändringar behöver 

göras med pannsystemet för att konvertera en panna från oljedrift till pellets (Svensk 

Fjärrvärme, 2006).  

 

Till följd av att olja har andra förbränningsegenskaper än pellets minskar ofta pannans effekt 

vid en konvertering. Ett helt nytt system för bränslehantering behöver också utformas vid en 

övergång till pellets (Svensk Fjärrvärme, 2006). 

 

1.1 Syfte och mål 
Målet med arbetet är att ta fram ett beräkningsprogram som genom inmatning av data om en 

anläggning presenterar, i form av data och diagram, hur lönsam en bränslekonvertering från 

olja till pellets kan vara för den studerade anläggningen. Programmet ska också redovisa vilka 

komponenter det nya systemet består av och deras viktigaste egenskaper, så som storlek, 

kapacitet och effektförbrukning. 

 

1.2 Rapportens struktur 
Rapporten inleds med en bakgrund till arbetet där första delen beskriver bränslekonverteringar 

rent allmänt. Vidare presenteras de aktuella bränslena i systemet, träpellets och träpulver, och 

därefter beskrivs de anläggningsförändringar som sker vid en konvertering. Nästa huvuddel 

av rapporten består av ett metodavsnitt där först de begränsningar som valdes presenteras. 

Därefter presenteras de systemutformningar som studerades och hur den nya utrustningen bör 

dimensioneras. Vidare beskrivs det förfrågningsunderlag som användes och hur de uppgifter 

som erhölls hanterades. Den avslutande delen på metodavsnittet beskrivs programmet och 

dess struktur. Efter metodavsnittet presenteras programmet och de resultat som det ger. 

Därefter avslutas rapporten med slutsats och diskussion. 
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Då programmet är belagt med sekretess kommer endast normaliserade kurvor och data 

presenteras för att visa hur det fungerar principiellt. Många leverantörer och tillverkare har 

också haft som önskemål att deras uppgifter inte publiceras. Detta då de gett generella siffror 

som ofta varierar beroende på förutsättningarna vid anläggningen och de aktuella 

förutsättningarna hos tillverkaren. I rapporten kommer det istället framgå vilka uppgifter det 

frågades efter samt hur de data som erhölls behandlades rent generellt. 
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2. Bakgrund 
Avsnittet ger en bakgrund till arbetet där först en generell beskrivning av möjligheterna för 

bränslekonvertering till biobränslen presenteras. Därefter beskrivs de bränslen som är aktuella 

i systemet vid konvertering av spetslastpannor: träpellets och träpulver. Slutligen beskrivs de 

anläggningsförändringar som behövs vid en konvertering. 

 

2.1. Allmänt om bränslekonvertering av oljepannor 
En bränslekonvertering innebär att den befintliga pannan behålls, men att förbränningen sker 

med ett annat bränsle än tidigare. Beroende på hur man prioriterar mellan drifts- och 

investeringskostnader resulterar det i att olika stora åtgärder behöver göras i panndesign och 

kringsystem.  

 

Beroende på förutsättningarna kan oljepannor byggas om till de flesta vanliga tekniker för 

biobränsleeldning, så som sned- och vibrationsroster, spreaderstoker över rörlig rostmatta, 

fluidiserad bädd och pulverbrännare (Andersson & Nilsson, 1992). Möjligheterna beror till 

stor del på hur oljepannan är konstruerad. Det finns huvudsakligen två pannutformningar: 

eldrörspanna och vattenrörspanna.  

 

En eldrörspanna består av en liggande cylinder där brännaren/brännarna är placerade i ena 

änden. Varje brännare är kopplad till ett eldrör som löper i längdriktningen på cylindern. 

Rökgaserna vänder sedan i en vändkammare och går igenom tunna tuber tillbaka genom 

cylindern (Alvarez, 2006). Antalet passager genom cylindern varierar, men kommersiella 

pannor har ofta tre passager, inklusive eldröret (Ljungdahl, 2011). Utanför eldrören och 

rökgastuberna är pannan nästan helt fylld med vatten, vilket värms upp av flamman och de 

varma rökgaserna.  

 

Eldstadsvolymen är liten i en eldrörspanna vilket gör att den främst lämpar sig för högvärdiga 

bränslen (Alvarez, 2006). Den maximala effekten begränsas ofta till ca 8-9 MW vid eldning 

av träpulver för att få tillräcklig utbränning av bränslet (Ljungdahl, 2006). En vattenrörspanna 

består av en eldstad som är omgiven av vatten/ångförande tuber. De producerade rökgaserna 

går vidare i en kanal där de, ofta vinkelrätt, passerar tunna vatten/ångfyllda tuber. Värmen i 

rökgaserna avges då till vattnet/ångan i tuberna. Eldstaden kan göras betydligt större än i en 

eldrörspanna och värmeöverföringen är bättre (Alvarez, 2006).   

 

För att installera en roster i en oljepanna behöver det finnas utrymme i botten av pannan både 

för rosterbädden och för ask- och slagghanteringssystemet. Då olja är ett högvärdigt bränsle 

kan god utbränning av oljan fås även om både volymen och bottenarean i pannan är liten. För 

att pannans effekt inte ska behöva reduceras för mycket vid en konvertering är en 

vibrationsroster lämpligare att använda än en snedroster. Detta då den tillåter en högre 

eldstadsbelastning i och med att tuberna i vibrationsrostern är vattenkylda. En spreaderstoker 

ställer ungefär samma krav som en roster för ombyggnad men kan inte elda alltför fuktiga 

bränslen, så som fuktig flis, med fukthalter över 55 % (Andersson & Nilsson, 1992).  

 

För att konvertera en oljepanna till en fluidiserad bädd krävs det dels att pannan är av 

vattenrörstyp och dels att en stor ombyggnad av pannans botten görs för att få plats med bland 

annat dysor för fluidiseringsluft, bäddaskutmatning och startoljebrännare. I många fall är det 

inte praktiskt möjligt att konvertera till en fluidiserad bädd på grund av det extra utrymme 

som kringutrustning och en eventuell cyklon kräver (Andersson & Nilsson, 1992).  
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Pulvereldning kan göras antingen med cyklon(rotations)brännare eller fribrinnande brännare. 

Pulvereldning kräver betydligt mycket mindre förändringar av själva pannan än ovan nämnda 

alternativ. Om cyklonbrännare används kan större pulverstorlekar tillåtas än med fribrinnande 

brännare. Detta minskar kraven på bränsleberedning (Andersson & Nilsson, 1992).  

 

Att konvertera en oljeeldad panna till en roster eller en fluidiserad bädd kräver alltså ett stort 

ingrepp i pannan, men ger möjlighet att använda billigare bränslen, så som träflis. För 

pulvereldning är det enklast att ta in pellets eller briketter och sedan mala dem på plats. Detta 

ger enklare bränslehantering och logistik jämfört med träpulver då det medför mindre 

damning och säkerhetsrisker. Det högre priset på pellets gentemot flis kompenseras ofta av 

minskade transportkostnader och mindre hanteringsproblem. För anläggningar med relativt 

låg förbrukning av bränsle blir kostnaderna för transport, hantering och beredning totalt sett 

lägre för pellets än för andra biobränslen (Malmgren et al., 2000). Ifall en konvertering är 

lönsam och till vilket bränsle konverteringen ska göras beror alltså på investeringskostnaden 

och hur bränsle-, drift- och underhållskostnader förändras vid konverteringen. Det beror även 

på vilket tidsperspektiv som studeras och hur pass fort investeringen förväntas tjänas in. 

 

Vid en konvertering av en spetslastpanna är i princip enbart pulvereldning av intresse. De 

egenskaper som är önskvärda för en spetslastpanna (snabb uppstart, stort reglerområde och 

snabb reglering) kan mötas med pulvereldning, men inte med de andra teknikerna. Vid 

pulvereldning kan även en högre eldstadsbelastning tillåtas jämfört med andra 

förbränningstekniker och effektreduktionen vid konverteringen blir mindre (Ljungdahl, 2011). 

Vid en konvertering installeras ofta kombinationsbrännare, vilka även kan elda olja. Man får 

då en extra säkerhet att kunna köra anläggningen, även ifall problem uppstår i 

bränslehanteringen, vilket kan vara önskvärt för spetslastpannor (Paulander, 2013). 

 

2.2. Bränslen 
Ett bränsles egenskaper påverkar hur det lämpligen transporteras, lagras, bereds och 

förbränns. Viktiga egenskaper är bland annat bulkdensitet, energitäthet, hållbarhet, fukthalt, 

partikelstorlek, flytegenskaper, askhalt och ämnesfördelning i askan (Svärd & Strömberg, 

2012). Nedan beskrivs träpellets och träpulver närmare. 

2.2.1 Träpellets 

Pellets är ett förädlat biobränsle som ser ut som små korta cylindrar, vanligtvis med en 

diameter på 6 eller 8 mm. Längden begränsas ofta till fyra gånger diametern, men ibland kan 

längden uppgå till 40 mm. De vanligaste råmaterialen vid tillverkning av pellets i Sverige är 

kutterspån, sågspån och träpulver, men även andra material så som träflis, bark och 

energigrödor kan användas. Egenskaperna hos de producerade pelletterna beror till stor del på 

råmaterialets egenskaper. Träpulver och kutterspån är ofta att föredra som råmaterial på grund 

av deras låga fukthalt och lilla partikelstorlek, vilket minskar behovet av torkning och 

reducerar mängden arbete som behövs vid malning. Då en stor del av den idag tillgängliga 

mängden kutterspån, träpulver och sågspån används vid tillverkning av pellets har även flis 

och hela träd börjat användas som råmaterial. Detta medför dock högre krav vid 

sönderdelning av råmaterialet och ökar därmed tillverkningskostnaderna (Obernberger & 

Thek, 2010).  

 

Tillverkning av pellets består av flera steg, vilka blir färre om träpulver, såg- eller kutterspån 

används. Det första steget är en grov sönderdelning av materialet, vilket inte behövs för 

träpulver, såg- och kutterspån. Därefter torkas materialet, vilket inte är nödvändigt för 
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kutterspån och träpulver. Därefter finmals materialet i en hammarkvarn. Även om sågspån 

och träpulver består av tillräckligt små partiklar för tillverkning av pellets mals de ofta för att 

få en homogen partikelfördelning i bränslet. Därefter torkas materialet. Torkning sker ofta till 

något under det önskade intervallet på 8-12 viktprocent, vilket beror på att ånga tillsätts till 

det malda materialet i ett steg som kallas konditionering. Detta görs för att materialet ska 

binda ihop bättre. Därefter pelletteras materialet genom att det pressas genom en kanal. Det 

avslutande steget är en efterbehandling där pelletterna kyls och ofta även siktas. Siktning kan 

också ske i andra delar av kedjan, så som vid intag av råmaterialet och innan materialet mals 

fint (Obernberger & Thek, 2010).  

 

En producerad pellett har vanligen en fukthalt inom intervallet 8-12 viktprocent. Askhalten 

varierar oftast mellan 0,4-0,8 viktprocent. Fördelningen mellan olika partikelstorlekar internt i 

en producerad pellett kan variera och ju högre andel mindre partiklar som önskas desto mer 

energikrävande blir sönderdelningen vid tillverkning. Ibland kan användare ställa krav på 

partikelfördelningen i en pellett, till exempel att alla partiklar måste vara kortare än 4 mm. 

Sådana krav ställs ofta av användare som ska mala pelletterna innan de används, exempelvis 

vid pulvereldning. Den resulterande partikeldensiteten, dvs. materialets vikt utan luft, är 

vanligen inom intervallet 1,12 - 1,30 kg/dm
3
, medan bulkdensiteten varierar mellan 550-700 

kg/m
3
. I den nya EU-standarden för icke-industriell pellets sätts den lägsta tillåtna nivån för 

bulkdensiteten till 600 kg/m
3
 för alla klasserna: A1, A2 och B. Vid beräkningar antas dock 

ofta en densitet på 650 kg/m
3 

(Obernberger & Thek, 2010). Exempel på elementar- och 

energiinnehåll i pellets kan ses i tabell 1 (Svärd & Strömberg, 2012). 

 

Bränsledata 

Elementarinnehåll Torrsubstans askfritt [%] Totalvikt [%] 
C 50,8 45,75 
H 6,24 5,62 
O 42,84 38,58 
S 0,01 0,01 
N 0,1 0,09 
Övrigt 0,01 0,01 
Fukt [% av totalvikt]  9,4 
Askinnehåll [% av totalvikt]  0,54 
    

Effektivt värmevärde [MJ/kg] 16,93  
Effektivt värmevärde [kWh/kg] 4,70  

Tabell 1. Elementar- och energiinnehåll i pellets 

 

Flytegenskaperna hos pellets spelar en stor roll för hur utmatningssystem ur lagringsbehållare 

designas. Faktorer som påverkar flytegenskaperna är höjden och diametern hos den 

individuella pelletten, ytråheten hos pelletten samt finandelen, vilket avser partiklar med en 

storlek under 3 mm, i pelletten. Den yttre rasvinkeln, vilket är vid vilken vinkel pellets rasar 

fritt om de ligger öppet i en hög, är mellan 28-32 grader och den inre rasvinkeln, vilket är den 

vinkel vid vilken pellets rasar fritt i en kona, är mellan 33-37 grader. För beskrivning av 

vinklarna, se figur 1. Den inre rasvinkeln är högre på grund av förträngningen vid utloppet av 

konan (Obernberger & Thek, 2010).  
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Figur 1. Till vänster visas den yttre rasvinkeln, a, och till höger ses den inre rasvinkeln, b 

 

Hållbarheten hos pellets är en viktig faktor, då för hög finandel kan leda till stopp i olika delar 

av hanteringsutrustningen. Bindemedel kan tillsättas vid tillverkningen för att minska 

energiåtgången och öka produktionsflödet. Det kan både vara biologiska medel, så som 

stärkelse, och andra ämnen, så som lignosulfater. Ofta räcker det dock med träets eget lignin 

för att materialet ska binda ihop till en pellett (Obernberger & Thek, 2010). 

 

Ifall en pellett går sönder kommer det resulterande dammet att vara en brand- och 

explosionsfara. Risken för brand ökar ju mindre partiklarna är då den aktiva ytan blir större. 

Explosioner kan uppstå både i en dammdimma och i dammlager på varma ytor. För att det ska 

börja brinna krävs det tillräckligt med syre och en tändkälla. För att en explosion ska kunna 

uppstå krävs det även att partiklarna är utspridda och i rätt koncentration i förhållande till 

luften. För att antända ett trädammoln krävs uppskattningsvis en temperatur på 450 °C och en 

minsta tändenergi på 17 mJ. För dammlager är tändtemperaturen betydligt lägre och kan i 

vissa fall vara så låg som 225 °C. För att hantera riskerna har ATEX-direktivet tagits i bruk 

där man delar in områden i tre klasser beroende på hur pass ofta och länge där finns en 

explosiv miljö (Obernberger & Thek, 2010). Elektrisk och mekanisk utrustning samt arbete 

inom dessa klassade områden regleras av direktivet. Genom direktivet ska de som jobbar i 

explosionsfarliga miljöer skyddas samtidigt som säkerhetsbestämmelserna homogeniseras 

inom EU-länderna (Säkerhetsteknikcentralen, 2003). 

 

Det är viktigt att pellets inte utsätts för fukt då de är hygroskopiska och absorberar fukt. De 

sväller då upp till ca 3,5 gånger den ursprungliga storleken och bildar en kladdig sörja. Detta 

kan orsaka stopp i transportsystem och tryckökning i lagringsbehållare. Upptagandet behöver 

inte ske genom direkt exponering av vatten utan kan också ske genom att vatten i luften 

kondenserar på ytor inuti silon eller direkt på pelletterna. Då fukthalten hos pellets ligger 

inom det rekommenderade intervallet, 8-12 viktprocent, finns nästan ingen mikrob aktivitet, 

men då fukthalten ökar till 14-16 viktprocent attraheras mikrober och pelletterna oxideras fort 

(Obernberger & Thek, 2010).  

2.2.2 Träpulver 

Av det träpulver som industrin och värmeverken använder finns det huvudsakligen två sorter. 

Den första varianten är slipdamm från exempelvis spånskivetillverkning som har en mycket 

hög andel finfraktion där alla partiklar är mindre än 1 mm i diameter. Den andra varianten är 

det pulver som fås då pellets och briketter mals i en kvarn (Gromulski, 2004). Pulvret från 

malning av pellets och briketter har samma egenskaper som grundmaterialet med undantag 

för partikelfördelningen. Den resulterande partikelfördelningen efter malning beror dels på 

vilken sorts kvarn som används och dels på hur den valda kvarnen justeras (Ljungdahl, 2011). 

Slipdammet har ofta en fukthalt på under 5 viktprocent, vilket kan jämföras med pellets vars 

fukthalt vanligen ligger mellan 8 och 12 viktprocent. Detta innebär att slipdamm har ett högre 
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effektivt värmevärde, ca 20 MJ/kg, jämfört med pulver från malda pellets och briketter som 

har ett effektivt värmevärde på runt 17 MJ/kg (Gromulski, 2004).  

 

Bulkdensiteten för träpulver är ungefär 200 kg/m
3
, vilket är betydligt lägre än de 550-700 

kg/m
3
 som gäller för pellets. Transport och lagring av träpulver skulle därför bli 

utrymmeskrävande och dyrt. Därför är det vanligast att anläggningar köper in pellets och 

briketter och sedan maler dem på plats (Lehtikangas, 1999).  

 

Träpulver kan vara kohesivt vilket gör att bränslepartiklarna binder både till varandra och till 

exempelvis sidoväggar i en silo. Problem kan uppstå vid utmatning från doserskruvar, 

framförallt vid låga matningshastigheter, och vid utmatning från silor. Framförallt uppstår 

detta då pulvret malts från pellets och briketter. Den fibrösa strukturen i råmaterialet finns då 

delvis kvar i det resulterande pulvret, vilket även kan orsaka oönskad strängbildning i 

transportledningar och brännare (Paulander et al., 2008).  

 

Hur pass kohesivt pulvret är beror också på vilket råmaterial som användes vid 

pelletstillverkningen, där framförallt en stor andel kutterspån har en negativ påverkan 

(Nordberg et al., 1992). Förutom partikelstorlek och ytstruktur hos partiklarna påverkar även 

fukthalten vilka flytegenskaper som träpulver har (Goldkuhl, 1994). Även vid förbränning är 

ett finkornigt pulver att föredra, vilket också skulle förbättra transportegenskaperna då det inte 

binds samman lika lätt (Paulander et al., 2008). 

 

2.3. Anläggningsförändringar vid en konvertering 
Som påpekades i inledningen kräver en konvertering från olja till pellets att ett helt nytt 

bränslehanteringssystem utformas. Vid en konvertering är det också nödvändigt att göra 

modifieringar på förbränningssystemet samt rökgasvägen. Det kan också behöva utföras 

konstruktionsarbete med stål och betong, samt förändringar av el- och reglersystemen. Till 

följd av de brand- och explosionsrisker som uppstår vid hantering av pellets och pulver 

behöver också säkerhetssystemen kompletteras.  

 

Bränslehanteringssystemet kan grovt delas in i tre delar: transportsystem, lagringssystem och 

system för behandling och bearbetning av materialet. Sammantaget innebär det att 

förändringarna kan delas in i sju olika kategorier: 

 

 Transportsystem 

 Lagringssystem 

 System för behandling och bearbetning av bränslet 

 Förbränningssystem 

 Eldstad och rökgasväg 

 Byggkonstruktion, el- och reglersystem 

 Säkerhetssystem 

Nedan beskrivs de olika förändringarna som behövs. För mer detaljerad information om 

utformning av de olika komponenterna och teknikerna hänvisas till bilaga A.  
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2.3.1 Transportsystem 

För att transportera pellets och träpulver mellan olika delar av anläggningen behövs det 

utrustning för bränsletransport. Vid utformning av transportsystem och val av lämpliga 

transportörer gäller det att ta hänsyn till egenskaperna hos träpellets och träpulver. Som 

påpekades ovan är pellets generellt ett rent bränsle utan föroreningar och relativt homogent i 

dess storleksfördelning och fukthalt. Dock är de känsliga för mekaniskt slitage och bryts då 

sönder till ett fint pulver som är svårt att innesluta och medför brand- och explosionsrisk. 

Idealt bör transportsystemet vara så skonsamt som möjligt mot pellets och undvika 

omlastningspunkter och höga fall (Janzé, 2010). Vid hantering av pulver gäller det att ta 

hänsyn till den valvningsbenägenhet som pulver har, vilken finns beskriven i sektion 2.2.2.  

 

De vanligaste transportörerna är bandtransportör, skruvtransportör, skraptransportör, 

vibroränna och elevator (Goldkuhl, 1990). För transport av träpulver används ofta också 

pneumatisk transport. För att hantera övergången mellan olika tryckzoner, så som från 

pneumatisk transport till skruvtransportör, används ofta en trycksluss i form av en cellmatare 

(Paulander et al., 2008). 

2.3.2 Lagringssystem 

För att kunna hantera störningar i både den interna och den externa bränsletransporten lagras 

ofta bränslet i olika steg inom anläggningen. Vid lagring av pellets och träpulver är det, som 

påpekats ovan, viktigt att förhindra att vatten kommer i kontakt med bränslet för att undvika 

svällning och oxidering av materialet. För större anläggningar lagras pellets antingen i en eller 

flera stående silor och vid mycket stora anläggningar är det ofta ekonomiskt med ett platt 

inneslutet marklager (Obernberger & Thek, 2010).  

 

Inmatning av pellets till en lagringssilo kan antingen ske pneumatiskt eller genom att pellets 

töms i en tippficka och sedan transporteras med hjälp av transportörer till silon. Tippfickan 

fungerar på så sätt också som ett tillfälligt lager (Dahlin, 2013).  

 

Det kan finnas en eller flera lagringsbehållare för träpulver på en anläggning. Vanligtvis 

används åtminstone en dosersilo varifrån bränslet doseras till transportledningen som sedan 

för vidare pulvret till brännaren. Silon fungerar som en buffert så att problem i tidigare delar 

av bränslehanteringen inte påverkar förbränningen direkt (Goldkuhl, 1994). 

2.3.3 System för behandling och bearbetning av bränslet 

De pellets som levereras till en anläggning behöver både behandlas och bearbetas innan 

bränsleflödet de ingår i når brännarna. Behandlings- och bearbetningsdelen består av två 

delområden: avskiljning av orenheter från pellets och malning av pellets till pulver. 

Avskiljning av oönskat material sker ofta innan bränslet ska malas, då kvarnen är en känslig 

komponent. Beroende på de ekonomiska förutsättningarna för anläggningen som ska 

konverteras kan olika dyra avskiljningstekniker väljas. Generellt medför en mer påkostad 

teknik bättre avskiljning av oönskat material (Paulander, 2013).  

 

Vid malning av pellets till pulver finns det flera tekniker. För de olika kvarnarna kan 

dessutom förändringar på olika interna komponenter göras. För att optimera processen bör 

malningen anpassas så att pulvret fungerar bra för den aktuella pannan. Ifall malning sker till 

allt mindre partikelstorlek utan att förbränningsverkningsgraden blir bättre blir lönsamheten 

sämre. Det ökade kvarnarbetet är då inte till någon nytta utan blir enbart en förlustaffär 

(Malmgren et al., 2000). 
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2.3.4 Förbränningssystem 

Vid övergång till pulvereldning kommer brännaren att behöva bytas. Den byts vanligen till en 

kombinationsbrännare som kan elda både pulver och olja (alternativt gas). Brännaren kan 

dock inte startas på träpulver utan måste startas med exempelvis lättolja eller gasol. Av det 

gamla oljesystemet byts ofta den del som ligger närmast brännaren för att hantera de nya 

säkerhetskrav som finns (Paulander, 2013). Pulvereldning kräver också större mängder av 

förbränningsluft vilket kommer kräva en ny tilluftfläkt och en ny tilluftkanal.  

 

För att transportera och reglera bränsleflödet från dosersilo till brännare kommer 

doseringssystem och transportledningar behövas. Varje brännare har vanligtvis en separat 

doserare och transportledning för att få tillfredställande reglering av bränsleflödet (Paulander 

et al., 2008).  

2.3.5 Eldstad och rökgasväg 

Till följd av att träpulver har andra förbränningsegenskaper än olja behöver en del 

förändringar göras, både i eldstaden och i rökgasvägen. En pulverbrännare är större i diameter 

än en oljebrännare, vilket medför att hålet i pannan måste göras större. De tuber som sitter i 

eldstaden måste då bockas runt brännaren. Den tidigare isoleringen runt brännarna tas också 

bort vid installationen och ny isolering måste då läggas (Paulander, 2013). På pannväggarna 

runt pulverbrännaren läggs också ofta termisk gjutmassa för att förbättra utbränningen av 

bränslet (Malmgren et al., 2000).  

 

Rökgaserna som bildas vid pulvereldning innehåller betydligt större mängd partiklar, både till 

antal och massa, än vid oljeeldning. Ifall tuberna i överhettare och konvektionsstråk sitter för 

tätt, vilket kan orsaka problem med beläggningar, glesas ibland tubpaketen ut genom att några 

rör tas bort (Eklund & Rodin, 2004). I och med det ökade antalet partiklar i rökgaserna ökar 

också sotningsbehovet och ny sotningsutrustning behöver installeras, alternativt behöver den 

befintliga utrustningen kompletteras. Den högre partikelmängden gör också att rökgasfilter 

måste installeras (Paulander, 2013). Den aska som avskiljs i filtrena måste sedan transporteras 

till någon behållare. 

 

Till följd av den ökade rökgasmängden och det högre tryckfallet i rökgasvägen, som uppstår 

vid installation av rökgasfilter, installeras vanligen en rökgasfläkt (Persson, 2013). För att 

koppla ihop det bakre draget i pannan med rökgasfilter och rökgasfläkt behöver ofta en ny 

rökgaskanal byggas.  

2.3.6 Byggkonstruktion, el- och reglersystem 

Vid en konvertering kan det vara nödvändigt att komplettera de befintliga byggnaderna med 

ytterligare byggnader, exempelvis för att skydda tippfickan från vatten eller att innesluta 

känslig maskinutrustning, så som kvarnar. Det kan ibland också vara nödvändigt att gjuta nya 

betongfundament för att bära upp tunga komponenter, så som lagringssilon för pellets. För att 

bära upp olika delar, så som transportörer, kan också en hel del stålmontage vara nödvändigt. 

Behoven av de olika delarna beror till stor del på vilka förhållanden som gäller vid den 

aktuella anläggningen (Paulander, 2013). 

 

Den nya utrustningen kommer behöva kopplas in både elektriskt och reglertekniskt. Vissa 

komponenter levereras färdiga med styrutrustningen och behöver bara sammankopplas med 

det överliggande kontrollsystemet. Andra komponenter levereras utan något styrsystem alls 

och behöver då kompletteras med det eller regleras på något annat sätt. Alla elektriska drifter 

behöver kopplas till ett ställverk. Om det inte finns ett befintligt som kan användas eller 
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kompletteras behöver ett nytt ställverk installeras. Vissa av komponenterna behöver dessutom 

frekvensstyras för att fungera på ett bra sätt medan andra behöver en mjukstartare för att 

minska belastningen vid start av utrustningen (Paulander, 2013).  

 

För en bra styrning av anläggningen behövs också mätutrustning installeras. De olika delarna, 

som transportörer, kvarnar med mera, levereras ofta med en del instrument som då endast 

behöver kopplas in. Önskas mer information om olika delar av anläggningen får ytterligare 

instrument köpas och monteras. Alla givare måste sedan kopplas in och fungera i det 

överliggande styrsystemet för anläggningen.   

2.3.7 Säkerhetssystem 

I och med den säkerhetsrisk som finns för brand och explosion vid hantering av träpellets och 

träpulver behöver ofta säkerhetssystem installeras i flera delar av bränslehanteringen. 

Behållare, så som lagringssilo, dosersilo, avskiljningsfilter efter kvarn med flera, utformas 

ofta med sprängavlastning, exempelvis sprängbleck. Även byggnader kan förses med 

tryckavlastande luckor eller liknande. Detektering av brand i silo med tillhörande insprutning 

av inert gas är vanligt för att förhindra att hela silon och allt material brinner upp (Dahlin, 

2013). Även områden i bränslehanteringen där det finns gott om luft, exempelvis i 

omlastningspunkter mellan transportörer, samt där gnistor kan uppstå, exempelvis i kvarnen, 

bör också släckningsutrustning installeras. Vanligt är att något detekteringssystem installeras 

i/runt känsliga punkter kopplat till ett släckningssystem (Wilnier, 2013). 
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3. Metod 
Nedan redovisas den metodik som användes vid framtagandet av uppgifterna till programmet. 

Avsnittet täcker in de begränsningar som gjordes och vilka systemutformningar som 

studerades. Även dimensioneringsberäkningar, förfrågningsunderlag och hur de uppgifter som 

erhölls behandlades tas upp. 

 

3.1 Avgränsningar 
En kraftvärme- eller värmeanläggning är sällan den andra lik och således gjordes flera 

generaliseringar och förenklingar för att hinna sammanställa programmet inom den givna 

tidsramen. Anläggningsstorleken på de pannor som inkluderades i studien bestämdes vara 

mellan 5-50 MW i uteffekt vid oljeeldning. Arbetet begränsades till att endast avse en 

konvertering från olja till pellets där förbränningen sker med en fribrinnande brännare. 

Konvertering till en cyklonbrännare hade varit intressant att inkludera, speciellt för de mindre 

anläggningsstorlekarna, men på grund av tidsbrist hann detta inte göras. 

 

Konverteringen antogs inte medföra några större förändringar av eldstaden. De nya 

pulverbrännarna antogs placeras där de tidigare brännarna satt. Behovet av glesning av tuber 

är mycket anläggningsspecifikt och togs inte med i rapporten. Det får studeras separat i de fall 

det är aktuellt.  

 

Alla möjliga tekniker inom de sju kategorierna i kapitel 2.3 hann inte undersökas under 

arbetets gång. Swecos erfarenhet och önskemål fick vara vägledande för vilka tekniker som 

skulle inkluderas i programmet. De val som gjordes presenteras nedan i sektion 3.2.3. 

 

För de kostnader som rör kategori sex (Byggkonstruktion, el- och reglersystem) beror 

kostnaderna starkt på vilka förutsättningar som gäller vid den aktuella anläggningen. 

Programmet utformades så att användaren själv får ange behovet för de olika posterna. Även 

ställverksutformning beror på de aktuella förutsättningarna på platsen. I vissa fall räcker det 

med att komplettera det befintliga ställverket med inkopplingspunkter och brytare medan i 

andra fall kan ett helt nytt ställverk behöva byggas med bland annat brytare, transformator och 

kompenseringsutrustning. För att hantera olika förutsättningar ger programmet utdata kring 

antal och storlek på de eldrifter som behövs utifrån den utrustning som väljs i programmet. 

Dessa data kan sedan användas för att uppskatta kostnaden för ställverkskonstruktion.  

 

De uppgifter som hämtades in rörde de stora komponenterna och delar av deras 

kringutrustning. För resterande kostnader, så som rördragning av tryckluft, stup mellan 

transportörer och kabeldragning, lades en fix marginal på slutpriset. På samma sätt hanterades 

kostnaden för projektering, dvs. genom att lägga på en fix marginal på slutpriset (Paulander, 

2013). 

  

3.2. Systemdesign 
Vid en konvertering är flera olika systemutformningar möjliga. Två av dessa 

systemutformningar har tagits med i denna rapport och beskrivs närmare nedan.  

3.2.1 Mindre system med pneumatisk avlastning 

För mindre system, upp till ca 25 MW, används ofta ett system där bulkbilar levererar pellets 

till en lagringssilo pneumatiskt. Därefter förs bränslet förbi ett avskiljningssteg för magnetisk 

metall innan det mals i hammarkvarnar. Därefter lagras träpulvret i en dosersilo innan det 
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blåses in till brännarna. Till brännarna förs också förbränningsluft och de producerade 

rökgaserna dras sedan med hjälp av rökgasfläkten från eldstaden vidare genom rökgasstråket, 

igenom filtret, förbi fläkten vidare till skorstenen. Den aska som fångas i rökgasfiltret 

transporteras från filtret till en sluten behållare. I figur 2 nedan kan ett översiktligt 

flödesschema för de olika medierna ses. 

 
Figur 2. Huvudsakligt mediaflöde för anläggningar under 25 MW 

3.2.2 Större system med tippficka 

För större system, över 25 MW, levereras ofta bränslet till en tippficka varifrån det sedan 

transporteras via transportörer till lagringssilon. Därefter är hanteringen i stort sett densamma 

som för det mindre systemet. Skillnaden i utformningen ligger främst i att de större 

anläggningarna kan ha råd med förbättrad och dyrare avskiljningsutrustning. Istället för att 

enbart använda magnetisk avskiljning kan även densitetsavskiljning användas vilket gör att 

stora icke-magnetiska material, så som sten, också kan avskiljas. I figur 3 nedan kan ett 

översiktligt flödesschema för de olika medierna ses. 

 

 
Figur 3. Huvudsakligt mediaflöde för anläggningar över 25 MW 
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3.2.3 Studerade tekniker 

För många av de olika blocken redovisade i figur 2 och 3 finns det alltså flera olika tekniker 

på marknaden. För att verktyget ska vara intressant för Sweco att använda under framtida 

förstudier var deras önskemål och erfarenhet vägledande vid valet av teknik och utformning.  

 

Vid utformning av en tippficka finns huvudsakligen tre olika varianter beroende på hur 

avlastningen sker: tippficka för en bakåttippad lastbil, tippficka för två bakåttippade lastbilar 

och tippficka för en sidotippad lastbil. Då utformningen till stor del beror på de aktuella 

förhållandena vid en anläggning samt att kostnaden kan skilja mycket mellan de olika 

varianterna togs alla tre utformningarna med i verktyget.  

 

Vid de aktuella storlekarna på anläggningen räcker det ofta med en lagringssilo, vilket 

vanligen förespråkas då det leder till mindre lagringsproblem. Om flera silor används riskerar 

pelletterna att behöva stå still onödigt länge och risken för kondensutfällning ökar. Detta leder 

till problem med valvning och otillräcklig utmatning (Lindkvist, 2013). Således undersöktes 

bara anläggningar med en lagringssilo. I systemet kan man tänka sig att flera buffertsilor kan 

finnas, både för pellets och för pulver. I de undersökta fallen har antalet silor hållits så lågt 

som möjligt och enbart system med en dosersilo för pulver studerades. 

 

De transportörer som var av intresse var skruvtransportör, bandtransportör och elevator. 

Skruvtransportör lämpar sig för vertikal och horisontell transport av både pellets och pulver. 

Bandtransportör passar då stora flöden av pellets ska transporteras horisontalt, medan 

användning av elevator är intressant då stora flöden av pellets ska förflyttas vertikalt på 

begränsad yta. Förutom de tre transportörerna var även pneumatisk transport intressant ifall 

pulver ska transporteras en lång sträcka (Paulander, 2013).  

 

Även om pellets är ett relativt rent bränsle designas anläggningar ofta med 

avskiljningsutrustning innan kvarnen, då den är en dyr och känslig komponent. Den enklaste 

avskiljningen är av magnetiskt material med hjälp av en överbandsmagnet. De större 

systemen har ofta råd att kosta på sig en mer avancerad avskiljningsutrustning (Paulander, 

2013). Därmed har även ett system med både magnetisk avskiljning och densitetsavskiljning 

studerats.  

 

Gällande rökgasfilter har två varianter studerats: elfilter och slangfilter. Då kraven på 

rökgasrening blivit allt hårdare räcker inte cykloner till utan måste i vilket fall kompletteras 

med ett el- eller slangfilter (Paulander, 2013). Då investeringskostnaden vid en konvertering 

behöver hållas låg installerar användare inte dubbla reningsutrustningar, därför studerades 

endast el- och slangfilter.  

 

Vid övergång från oljeeldning till pulvereldning ökar antalet partiklar i rökgasströmmen. För 

att hålla konvektionsytor rena kompletteras anläggningar ofta med ny sotningsutrustning. De 

två tekniker som studerades var ångsotning och ljudsotning. Ångsotning anses effektivast, 

men vid vissa anläggningar finns ingen möjlighet till uttag av ånga (Paulander, 2013). För att 

ha ett alternativ studerades därför även ljudsotning.   

 

3.3 Dimensionering av utrustning 
Vid en konvertering dimensioneras utrustningen utifrån den effekt som de nya brännarna kan 

ha beroende på hur eldstaden ser ut. För att garantera god utbränning av alla 

träbränslepartiklar finns det fyra begränsningar: hur lång eldstaden är, avstånden mellan 
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brännarna och sidoväggarna, avstånden mellan brännare vid flerbrännarinstallationer och 

vilken eldstadsbelastning (uttryckt i kW/m
3
) som är möjlig (Persson, 2013). Då beräkningar 

av en flamma är tidskrävande och kräver avancerade beräkningsprogram används lämpligen 

uppmätta kurvor från tillverkare av brännare.  

 

Den av de fyra begränsningarna som resulterar i den lägsta effekten är den som kommer 

avgöra vilken effekt anläggningen maximalt kommer ha efter konverteringen. Vid 

flerbrännarinstallationer designas lämpligen alla brännarna med samma effekt för att inte 

orsaka obalans i eldstaden. Om avstånden mellan olika brännare är olika är det avståndet som 

är kortast som avgör vilken effekt brännarna kommer få. På samma sätt avgör det kortaste 

avståndet mellan brännare och sidovägg, ifall det är den aktuella begränsningen, vilken effekt 

brännarna kommer ha efter konverteringen (Paulander, 2013).  

 

För att nå en given uteffekt för en panna krävs det att man tar hänsyn till 

pannverkningsgraden. I den tas det hänsyn till förbränningsverkningsgraden, dvs. hur pass 

stor del av energin i bränslet som frigörs vid förbränningen, samt hur väl den bildade värmen 

tillgodogörs i de värmeupptagande delarna i pannan och konvektionsstråket. För en given 

effekt på brännaren/brännarna beräknades uteffekten som 

 

                      (1) 

 

där   är pannverkningsgraden för pannan och           är effekten på brännaren/brännarna. 

För en oljepanna ligger pannverkningsgraden ofta runt 90 %, vilket antogs vid beräkningarna. 

Verkningsgraden för pulvereldning är ungefär densamma (Andersson & Nilsson, 1992). 

Luftfaktorn behöver dock vara högre vid pulvereldning då det är ett svårare bränsle att elda än 

olja. Ungefär 0,5 % i verkningsgrad förloras per ökad procent O2 (Persson, 2013). Således har 

verkningsgraden antagits vara lite lägre för pulvereldning, 88 %.  

 

Efter att den nya effekten bestämts kunde sedan resten av utrustningen dimensioneras. Den 

utrustning som dimensionerades kunde delas upp i två områden: utrustning för transport och 

behandling av bränsle och utrustning för transport och behandling av gaser, så som luft och 

rökgaser.  

3.3.1 Utrustning för transport och behandling av bränsle 

För att upprätthålla en viss effekt i en eller flera pulverbrännare krävs det att tillräckligt 

mycket pulver tillförs kontinuerligt till respektive brännare. Det totala bränsleflödet,   , 
beräknades utifrån effekten på brännaren/brännarna och det effektiva värmevärdet enligt: 

 

    
         

        
  

   

          
        (2) 

 

där          är det effektiva energiinnehållet i bränslet per viktenhet. Det transportluftflöde 

som behövs måste kunna levereras av det pneumatiska systemet kopplat till 

brännaren/brännarna. Mängden transportluft som krävdes per brännare beräknades genom 

ekvation 3: 

 

        
  

    
      (3) 

 

där    är massförhållandet mellan pulver och luft, dvs. kg pulver per kg luft, och n är antalet 

brännare. För att säkerställa goda transportförhållanden bör massförhållandet mellan pulver 
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och luft vara ca 2,5 (Ljungdahl, 2011). Luftmängden i normalkubikmeter per tidsenhet som 

varje blåsmaskin skulle leverera blev: 

 

       
      

    
  

  

         
     (4) 

 

där      är densiteten för luft vid en atmosfärs tryck och temperaturen 0 °C, ca 1,29 kg/m
3
. 

Varje blåsmaskin måste också kunna hantera det tryckfall som uppstår i ledning och brännare. 

 

Inmatningskapaciteten till dosersilon bör väljas större än utmatningskapaciteten. Ifall 

kapaciteterna är lika stora kan dosersilon inte fyllas upp då pannan körs vid full effekt. Om 

nivån i silon är låg till följd av problem i tidigare steg i bränslehanteringen kommer nivån 

förbli låg till pannans effekt reduceras. Hur pass fort den bör kunna fyllas upp finns det dock 

inget riktvärde för utan olika anläggningar kommer att vilja ha olika stor överkapacitet på 

inmatning kontra utmatning. För dimensioneringen valdes en överkapacitet på 50 %. 

 

Storleken på dosersilon beror på vilken bufferttid som är önskvärd, dvs. hur pass lång drift vid 

fullast bränslet i silon räcker till då inget nytt bränsle tillförs. Bränslevolymen i silo gavs av 

ekvation 5: 

 

           
             

       

       

    (5) 

 

där h är bufferttiden i timmar, PMax,brännare är maxeffekten för samtliga brännare, Epulver är det 

effektiva värmevärdet för träpulver och ρpulver är bulkdensiteten för träpulver. För 

dimensioneringen antogs en bufferttid på två timmar. 

 

Kapaciteten hos hammarkvarnarna valdes utifrån det önskade flödet in till dosersilon. 

Hammarkvarnar finns dock i ett par bestämda storlekar, vilket kan medföra att dess kapacitet 

överstiger den önskade. Om flödet in till dosersilon behöver vara 5,5 ton/h medan storleken 

på de kvarnar som ligger närmast i storlek är 4 ton/h och 6 ton/h, behöver kvarnen med 

kapaciteten 6 ton/h väljas. Att inte kunna utnyttja kapaciteten hos kvarnen vore slöseri. 

Således bör transporten mellan kvarn och dosersilo dimensioneras utifrån kvarnens 

maxkapacitet. I exemplet medför detta att transportsystemet mellan kvarnen och dosersilon 

ska dimensioneras utifrån ett flöde på 6 ton/h. Då fås mer än tillräcklig överkapacitet mellan 

in- och utmatning till dosersilon samtidigt som kvarnen kan utnyttjas maximalt. Det 

dimensionerade flödet beräknades som 

 

                                    
   

          
       (6) 

 

där f() är funktionskurvan för kvarnen. För de undersökta kvarnarna såg funktionskurvan för 

kvarnarna ut enligt figur 4 (Leander, 2013). Upp till 10 ton/h användes en kvarn, därefter 

måste två kvarnar användas. För att underlätta hantering och reservdelshantering antogs båda 

kvarnarna samma kapacitet, dvs. för att hantera en kapacitet på 12 ton/h används två kvarnar 

med en kapacitet på 6 ton/h styck.  
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Figur 4. Val av kvarnstorlek beroende på önskat flöde 

Det är viktigt att hammarkvarnarna inte går tomma. Transportsystemet in till kvarnarna bör 

därför vara överdimensionerat jämfört med deras kapacitet. En rimlig nivå är 20 % (Leander, 

2013).  Det dimensionerade flödet från lagringssilon till kvarnarna bestämdes därmed av 

 

                                              (7) 

 

Pelletssilor dimensioneras ofta för att kunna hantera en långhelg, tre dagar, utan leveranser 

(Dahlin, 2013). Detta gav att bränslevolymen i silon,         , beräknades som 

 

             
             

        

        

     (8) 

 

där Epellets är det effektiva värmevärdet för pellets, ρpellets är bulkdensiteten hos pellets och 

faktorn 72 avser antalet timmar på tre dygn.  

 

För att dimensionera inmatningen till lagringssilon behöver man ta hänsyn till 

avlastningskapaciteter från lastbilar samt vilka leveranstider som är möjliga. Från bulkbilar 

med pneumatisk avlastning levereras ungefär ett ton pellets på tre minuter (Jonsson, 2013). 

Ett fullastat ekipage med en totallast på 40 ton lastas då ur på 2 timmar. Effektflödet vid 

pneumatisk avlastning beräknades genom: 

 

                                      (9) 

 

där             är massflödet från bulkbil till silo. Med          = 4,7 kWh/kg (se tabell 1) 

gav detta ett effektflöde på ca 94 MW. Ifall avlastning kan ske kontinuerligt varje dygn kan 

pneumatisk avlastning användas för alla de intressanta anläggningsstorlekarna. 

Avlastningstiderna är dock ofta begränsade av exempelvis ljudrestriktioner, kostnad för 

leveranser med mera (Dahlin, 2013).  

 

Leveranstiden antogs för dimensioneringen vara mellan 06.00-22.00 under vardagar. Detta 

gav att bränsle kunde levereras under 80 timmar varje vecka. Tillräckligt med bränsle måste 

då kunna levereras under de 80 timmarna för att täcka en veckas drift vid fullast. Med ett 

effektflöde på 94 MW under 80 timmar levereras en bränslemängd motsvarande ett 
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energiinnehåll på 7 520 MWh. Extra tid behövdes dock räknas in för tiden det tar att köra 

fram bilen, koppla på slang etc. En god marginal vid avlastning är också önskvärd för att 

kunna hantera eventuella problem vid avlastning. Marginalen kan skilja mellan olika 

anläggningar och valdes för dimensioneringen till 40 %. För att ha 40 % marginal gentemot 

94 MW gav det att ca 67,1 MW kunde levereras. Detta gav att den levererade energimängden 

per vecka uppgick till ca 5371 MWh. Pneumatisk avlastning antogs därmed kunna användas 

upp till en brännareffekt på ca 32 MW. Den maximala uteffekt pneumatisk avlastning kunde 

användas till blev då ca 28 MW.  

 

Avlastningen av en sidotippad eller bakåttippad lastbil är snabb, sekunder till minuter, så 

avlastningshastigheten var inte begränsande för de undersökta anläggningsstorlekarna 

(Dahlin, 2013). För pellets används ofta en mindre tippficka där utmatningshastigheten till 

lagringssilon istället är överdimensionerad. Tippfickan används då bara som kort 

mellanlagring. Överdimensioneringen valdes precis som för det pneumatiska systemet till 40 

%. Det bränsleflöde transportörerna mellan tippficka och pelletssilo skulle kunna hantera blev 

då 

 

                               

             
        

         
   (10) 

 

där faktorn 1,4 avser överkapaciteten, 168 avser antalet timmar per vecka och hleverans avser 

antalet timmar per vecka som bränsle kan levereras. 

 

Flöden och bränslevolymer i olika delar av systemet för konverterade pannor av olika 

storlekar visas i tabell 2 och tabell 3. 

 

Uteffekt efter 
konvertering [MW] 

Brännareffekt efter 
konvertering [MW] 

Pulverflöde till 
brännare [ton/h] 

Önskat minimiflöde 
till dosersilo [ton/h] 

Kapacitet 
kvarnar [ton/h] 

5 5,68 1,21 1,81 2,00 

10 11,36 2,42 3,62 4,00 

20 22,73 4,83 7,25 8,00 

30 34,09 7,25 10,87 12,00 

35 39,77 8,46 12,69 16,00 

Tabell 2. Flöden i olika delar av systemet beroende på uteffekt efter konvertering 

 

Uteffekt efter 
konvertering 

[MW] 

Dimensionerade flöde 
mellan lagringssilo 
och kvarn [ton/h] 

Dimensionerande flöde 
mellan tippficka och 

lagringssilo [ton/h] 

Bränslevolym 
lagringssilo 

pellets [m3] 

Bränslevolym 
dosersilo pulver 

[m3] 

5 2,40 3,55 144,98 12,08 

10 4,80 7,10 289,96 24,16 

20 9,60 14,21 579,93 48,33 

30 14,40 21,31 869,89 72,49 

35 19,20 24,86 1 014,87 84,57 

Tabell 3. Flöden och bränslevolymer för olika delar av systemet beroende på uteffekt efter 

konvertering 
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3.3.2 Utrustning för transport och behandling av gaser 

Den nödvändiga mängden förbränningsluft som behövs bestäms av bränslets 

elementarinnehåll och vilket luftöverskott som behövs för att garantera fullständig 

förbränning. För en träpulverbrännare fås en del av den nödvändiga luftmängden genom 

transportluften medan resten måste försörjas med en tilluftfläkt. Den totala luftmängden, l, 

som måste tillföras per kg bränsle beräknades genom (Naturvårdsverket, 2006): 

 

            (11)  

 

där m är luftfaktorn som bestämmer luftöverskottet och lo är den teoretiskt nödvändiga 

luftmängden för fullständig förbränning. Under antagandet om att luften på volymbasis till 

79,05 % består av kväve och 20,95 % består av syre samt att molvolymen är 22,41 

m
3
(n)/kmol gavs lo, om luftfuktigheten i luften försummades, av (Naturvårdsverket, 2006): 

 

   
                        

   
 [m

3
(n)/kg bränsle]   (12) 

 

där C är viktprocent kol i bränslet, H är viktprocent väte i bränslet, S är viktprocent svavel i 

bränslet och O är viktprocent syre i bränslet. Spetslastpannor går huvudsakligen på vintern då 

fukthalten i luften är låg. Felet med att försumma luftfuktigheten antogs därför vara litet. 

Luftfaktorn, m, bestäms vanligen genom att syrgaskoncentrationen i rökgaserna bör ha ett 

givet värde för en viss typ av brännare. För träpulverbrännare antogs denna vara 5 

volymprocent syre i våta rökgaser (Paulander, 2013).  

 

För att kunna bestämma luftfaktorn behövde rökgasflödet bestämmas. Rökgasflödet användes 

också för dimensionering av rökgasfilter och rökgasfläkt. Det totala rökgasflödet per kg 

bränsle gavs, om fuktigheten i inkommande luften försummades, av (Naturvårdsverket, 2006) 

 

                   (13) 

 

där go är den teoretiska rökgasmängden medan lo och m var samma som i ekvation 11. Den 

teoretiska rökgasmängden beräknades genom (Naturvårdsverket, 2006) 

 

   
                                    

   
  [m

3
(n)/kg bränsle]  (14) 

 

där N är viktprocent kväve i bränslet, F är viktprocent fukt i bränslet och övriga termer är 

samma som i ekvation 12. Med den antagna fördelningen mellan syre och kväve motsvarade 5 

volym-% O2 ca 23,87 % volym-% luft. Detta gav att den andra termen i ekvation 13, lo(m-1), 

motsvarade 23,87 % av det totala rökgasflödet, g, medan go motsvarade 76,13 % av g. Från 

data i tabell 1 kunde kvoten mellan den teoretiska rökgasmängden och den teoretiska 

förbränningsluften, 
  

  
, bestämmas, vilken blev ca 1,16. Genom de förhållandena kunde g och 

lo skrivas om till funktioner av go. Från ekvation 11 kunde då luftfaktorn bestämmas till ca 

1,365 vid 5 volym-% O2 i våt rökgas. 

 

Som påpekats tidigare fås en del av förbränningsluften till en träpulverbrännare via 

transportluften. Det dimensionerade flödet för tilluftkanalen måste då reduceras med det 

luftflöde som ges av ekvation 4 multiplicerat med antalet brännare. Detta medförde att flödet 

bestämdes av 
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    (15) 

 

Det dimensionerande flödet för rökgaskanalen, vilket styrde utformningen av rökgasfiltret, 

gavs av ekvation 13 multiplicerat med bränsleflödet.  

 

De beräknade flödena i normalkubikmeter behövde sedan räknas om till gasvolymflödet vid 

de intressanta temperaturerna. För beräkningarna antogs temperaturen i tilluftkanalen vara 20° 

C och i rökgaskanalen 160° C. Under antagandet att trycket var konstant gav allmänna 

gaslagen att flödet ökade med ökad temperatur enligt 

 

               
      

    
     (16) 

 

        är gasflödet vid den undersökta temperaturen       ,       är gasflödet i 

normalkubikmeter,        är gasens temperatur i Kelvin och      är 273,1 K.  

 

För att bestämma dimensionerna på tilluft- och rökgaskanal behövdes, förutom 

gasvolymflödet, även vad den genomsnittliga strömningshastigheten i rören var. För 

beräkningarna antogs denna vara 15 m/s. Rördiametern, D, kunde sedan beräknas enligt 

ekvation 16 

 

    
           

   
     (17) 

 

där v är den genomsnittliga strömningshastigheten av gas i röret.  

 

Fläktar dimensioneras ofta med 20 % överkapacitet (Paulander, 2013.) Detta gav att det 

dimensionerande flödet för tilluftfläkten var 20 % högre än det värde som gavs av ekvation 15 

medan det dimensionerande flödet för rökgasfläkten var 20 % högre än det värde som gavs av 

ekvation 13. I tabell 4 nedan ses de studerade gasflödena (angivna i normalkubikmeter) i 

systemet. Att det dimensionerande flödet för tilluftfläkten är större än det totala flödet för 

förbränningsluften beror alltså på den överkapacitet som fläkten dimensionerades med. 

 

Uteffekt efter 
konvertering [MW] 

Totalt flöde 
förbränningsluft 

[m3(n)/h] 

Flöde transportluft 
[m3(n)/h] 

Dimensionerande 
flöde tilluftfläkt 

[m3(n)/h] 

Dimensionerande 
flöde rökgasfläkt 

[m3(n)/h] 

5 7 052 374 8 014 9 477 

10 14 104 748 16 028 18 954 

20 28 209 1 496 32 056 37 909 

30 42 313 2 243 48 084 56 863 

35 49 366 2 617 56 098 66 341 

Tabell 4. Gasflöden i systemet beroende på uteffekt efter konvertering 

 

3.4 Förfrågningsunderlag  
För att erhålla kostnadsuppgifter för de studerade komponenterna kontaktades flera tillverkare 

och leverantörer. Lämpliga kandidater bestämdes i samspråk med personal på Sweco för att 

kostnadsuppgifterna på ett bra sätt skulle spegla de val Sweco vanligtvis gör. För att hinna få 

in uppgifter i tid kontaktades de tillverkare och leverantörer som vanligtvis levererar relativt 
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snabba svar. De aktuella priserna för olika komponenter beror bland annat på råvarupriser, 

vilken växlingskurser som finns mellan olika valutor och den aktuella produktionsvolymen 

hos tillverkaren. De priser som efterfrågades var endast riktpriser, och därför kontaktades 

generellt bara en firma per komponent. I vissa fall frågades det även om uppgifter för flera 

olika komponenter från ett företag. Förutom priser efterfrågades även dimensioner och 

installerad effekt, ifall den fanns, för de olika komponenterna. 

 

Ifall en 50 MW oljepanna konverteras till pellets reduceras vanligtvis effekten till ca 30-35 

MW (Paulander, 2013). De spann som undersöktes för flöden och storlekar mellan 5 och 35 

MW i uteffekt i tabell 2, 3 och 4 var då de intressanta intervallen. I tabell 5 nedan ses de 

intressanta spannen för de olika komponenterna. 

 

Komponent Material och 
enhet 

Undre gräns 
(motsvarande 5 MW) 

Övre gräns 
(motsvarande 35 MW) 

Skruvtransportör Pellets [ton/h] 2,40 24,86 
Bandtransportör Pellets [ton/h] 2,40 24,86 
Elevator Pellets [ton/h] 2,40 24,86 
 

   
Skruvtransportör Pulver [ton/h] 2,00 16,00 
Pneumatisk transport Pulver [ton/h] 2,00 16,00 
 

   
Bränslevolym lagringssilo Pellets [m3] 145 1 015 
Bränslevolym dosersilo Pulver [m3] 12,1 84,6 
 

   
Hammarkvarn med 
avskiljningsfilter 

Pellets/Pulver 
[ton/h] 

2,00 16,00 

Överbandsmagnet Pellets [ton/h] 2,40 19,20 
Överbandsmagnet + 
Stenfälla 

Pellets [ton/h] 2,40 19,20 

 
   

Doserare Pulver [ton/h] 1,21 8,46 
Transportledning Pulver [ton/h] 1,21 8,46 
Brännare Pulver [ton/h] 1,21 8,46 
 

   
Tilluftfläkt m(n)³/h 8 014 56 098 

Rökgasfläkt m(n)³/h 9 477 66 341 

Rökgasfilter (inkl 
askutmatning)  

m(n)³/h 7 898 55 284 

 
   

Diameter tilluftkanal [m] 0,41 1,09 

Diameter rökgaskanal [m] 0,54 1,44 

Tabell 5. De intressanta spannen för dimensioner och flöden för de olika komponenterna 

 

För att erhålla uppgifter från tillverkare och leverantörer försökte mängden förfrågningar 

hållas få. Samtidigt är det att föredra att ha så mycket data som möjligt för att få bästa möjliga 

uppfattning gällande prisvariationen för de olika komponenterna. Som en avvägning frågades 

det efter priser för fyra olika storlekar inom de intressanta intervallen. Fyra prisuppgifter 
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ansågs vara tillräckligt för att få en uppfattning om prisvariationen utan att lägga för stor 

belastning på tillverkare och leverantörer. Tillverkare och leverantörer kontaktades och bads 

därför om prisuppgifter för fyra olika storlekar inom de intressanta spannen i tabell 5. För 

tillufts- och rökgaskanal inhämtades prisuppgifter både per meter rakt rör och vad en 90° 

segmentböj skulle kosta.  

 

Ett undantag från fyra förfrågningar per komponent gjordes för lagringssilon för pellets. Silo 

med konad botten kunde av tillverkaren endast göras för bränslevolymer upp till 400 m
3
 och 

därefter designades silon med plan botten och ett utmatningssystem (Eriksson, 2013). Istället 

efterfrågades då tre uppgifter för storlekar under 400 m
3
 och tre uppgifter för storlekar över 

400 m
3
. 

 

Förutom kapacitet berodde priset på flera av komponenterna även på dimensionerna för 

komponenten, exempelvis längden hos en transportör. Pris efterfrågades då för en viss längd 

på komponenten samt ett ändringspris per meter. För horisontella och vertikala 

skruvtransportörer, både för pellets och pulver, valdes längden på transportören till 7,5 meter. 

Elevatorns höjd valdes som 10 meter och bandtransportörens längd valdes som 10 meter.  

 

För pneumatisk transport var det mycket svårt att på ett bra sätt erhålla ett ändringspris per 

meter. Detta då förändrad längd förändrar tryckfallet, vilket i sin tur ger att kompressor/fläkt 

måste omdimensioneras. Därför frågades det endast efter prisuppgifter för en given 

konfiguration. För den pneumatiska transporten från avskiljningsfilter efter kvarn till dosersilo 

antogs ledningen vara 25 meter lång och ha fem 90° böjar. Transportledningen från dosersilo 

till brännare antogs vara 50 meter lång och ha fyra 90° böjar.  

 

Förutom de poster som redovisas i tabell 5 inhämtades även prisuppgifter för: 

 Isolering av pannkropp och rökgaskanal  

 Gjutning av betongfundament  

 Konstruktion av överbyggnad  

 Konstruktion av tippficka 

 Anläggning av gretingplan  

 Pris per kg monterat stål 

 Ångsotning  

 Ljudsotning  

 Termisk gjutmassa  

 Undanbockning av tuber 

 Installation av detektorer med tillhörande släckningssystem  

 

Priser för isolering, betongfundament, gretingplan och termisk gjutmassa inhämtades per 

kvadratmeter. Pris för överbyggnad efterfrågades per kubikmeter byggnad medan kostnaden 

för stålbalkar söktes per meter balk genom att kombinera vikt per meter balk med kostnaden 

per monterat kg stål. För tippfickan inhämtades ett pris för betongkonstruktionen av en 26 

meter lång tippficka.  

 

För undanbockning av tuber inhämtades ett pris per bockad tub, medan för installering av 

detektorer med släckningssystem efterfrågades kostnaden för en konceptlösning som fanns 

hos företaget (Firefly, u.å). För ljudsotning efterfrågades prisexempel för eldrörs- och 

vattenrörspannor inom effektspannet 5-35 MW. Utan att veta dimensioner och utförande av 

tubpaket i det bakre draget kan inte en lämplig längd på ångsotblåsare bestämmas. För att 
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erhålla ett rikpris efterfrågades pris på en fyra meter lång sotblåsare samt vad ett reglersystem 

för en anläggning i intervallet 5-35 MW skulle kosta.  

 

Till alla komponenter kunde olika mycket och olika avancerad kringutrustning levereras. Vid 

kontakt med leverantörer och tillverkare var utgångspunkten att den kringutrustning som de 

vanligtvis levererar till en komponent ska tas med. Således var tillverkarnas och 

leverantörernas erfarenhet vägledande för mängden kringutrustning.  

 

Vid de förfrågningar som gjordes efterfrågades det om att få dels ett pris för komponenten och 

material och dels ett pris för montage. Detta då kostnaderna ofta redovisas separat vid en 

förstudie (Paulander, 2013).   

 

3.5 Behandling av uppgifter 
De uppgifter som erhölls behandlades på olika sätt beroende på detaljgraden. Vissa 

leverantörer och tillverkare tillhandahöll riktpriser för de storlekar som efterfrågades medan 

andra gav priser för komponenter med en storlek inom eller strax utanför det intressanta 

intervallet, men som inte efterfrågats explicit. Vissa tillverkare och leverantörer kunde bara ge 

ett intervall för priset medan andra bara kunde ge riktpris för någon enstaka storlek. I vissa 

prisuppgifter var montage inräknat, medan i andra fall erhölls endast ett pris för komponenten. 

3.5.1 Kostnadsuppgifter 

För de delar av systemet där priset för komponenten antogs ha ett relativt flytande, eller i 

mycket små steg, beroende på kapaciteten togs kostnadskurvor fram genom kurvanpassning. 

För de resterande delarna fick alternativa hanteringsmetoder användas. Tillvägagångssätten 

förklaras mer detaljerat nedan. 

Kurvanpassning 

För de komponenter där tre eller fler värden erhölls kunde kostnadskurvor tas fram genom 

minsta-kvadratmetoden. Anpassningarna gjordes i Excel som enbart har en inbyggd funktion 

för minsta-kvadratmetoden för linjära kurvor. För att anpassa andra typer av kurvor, så som 

logaritmisk, exponentiell och polynom, behövdes därför ekvationerna skrivas om så att de 

stod på "linjär" form. Detta gjordes genom att logaritmera antingen x- och/eller y-värdena. 

Från Excels inbyggda minsta-kvadratmetod gavs två utparametrar: lutningen hos kurvan och 

skärningspunkten med y-axeln. De verkliga parametrarna, a och b, kunde beräknas utifrån de 

värdena. Excels inbyggda metod kan också hantera multipel linjär regression. Genom att låta 

de oberoende variablerna vara x, x
2
 och x

3
 (beroende på ordning på polynomanpassningen) 

kunde konstanterna framför respektive term bestämmas. De omskrivningar som var 

nödvändiga för de olika funktionerna ses i tabell 6 nedan (Tushar Mehta, 2012). 

 

Funktion Grundform Linjärisering Parameter a= Parameter b= 

Logaritmisk y=aln(x)+b Linjär lutning skärningspunkt 
Power y=axb ln(y)=ln(a)+b*ln(x) eskärningspunkt lutning 
Exp med bas e y=aebx ln(y)=ln(a)+bx eskärningspunkt lutning 
Polynom y=a1*x3 + a2*x2 + a3*x + b Multipel linjär regression 

Tabell 6. Omskrivning på "linjär" form för de olika funktionstyperna 

 

Ett exempel på kurvanpassningen för en av komponenterna ses i figur 5, där både x- och y-

värdena normaliserats. 
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Figur 5. Exempel på kurvanpassning gentemot data. Både x- och y-värdena har normaliserats 

 

Vilken typ av kurva som var lämplig att anpassa för de erhållna värdena varierade och 

anpassningarna gjordes baserat på visuell inspektion och resonemang om hur priset bör 

variera utanför det undersökta området. Anpassningar på detta sätt kunde göras för: 

 

 Pelletssilo med konad botten 

 Pelletssilo med plan botten och utmatningssystem 

 Horisontell pelletsskruv 

 Horisontell pulverskruv 

 Pneumatisk transport av träpulver från kvarn till dosersilo 

 Dosersilo för pulver 

 Doseringssystem för träpulver från dosersilo 

 Transportledning med tillhörande blåsmaskin 

 Tilluftfläkt 

 Rökgasfläkt 

 Slangfilter 

 Elfilter 

 Rak tilluftkanal  

 90° segmentböj tilluftkanal 

 Rak rökgaskanal 

 90° segmentböj rökgaskanal 

Alternativ hantering 

För vissa komponenter var de aktuella flödena relativt små och en storlek kunde klara av hela 

spannet. Detta var fallet för bandtransportören, överbandsmagneten och systemlösningen med 

överbandsmagnet och stenfälla. Hammarkvarnarna fanns bara i vissa bestämda storlekar, se 

figur 4, vilket gjorde att priset varierade i steg. Elevatorn fanns också i vissa bestämda 

storlekar. För att täcka det intressanta spannet erhölls priser för tre olika kapaciteter. 

 

För ljudsotning erhölls ett prisintervall från den undre till den övre storleken på anläggningen. 

Priset approximerades som linjärt mellan dessa värden. För det pris som erhölls för den 26 

meter långa tippfickan betraktades en viss del som fix, medan resten fick variera linjärt med 

längden. På så sätt kunde priser för de tre olika tippfickelösningarna uppskattas (Neovius, 
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2013). Det inhämtade priset för tippfickan var dock endast för betongkonstruktionen, vilken 

dock står för huvuddelen av kostnaden. För att ta hänsyn till utmatningssystem och 

avluftningssystem gjordes ett påslag med 20 %. 

 

För de vertikala skruvtransportörerna erhölls endast en prisuppgift för en storlek. För att 

uppskatta hur priset varierade för olika kapaciteter och längder antogs förändringen 

procentuellt följa samma beteende som för de horisontella skruvtransportörerna. Med detta 

menas att ifall en horisontell skruvtransportör med 80 % av kapaciteten jämfört med 

referensstorleken kostade 70 % jämfört med referensstorleken skulle en vertikal 

skruvtransportör med 80 % av kapaciteten kosta 70 % av den prisuppgift som erhölls. 

Tillägg för montage 

Som påpekades i sista stycket i kapitel 3.4 var det eftersträvansvärt att hålla isär kostnaderna 

för komponent och montage. Priser för många komponenter var inklusive montage, där 

kostnaden som montaget stod för inte kunde bestämmas. För de prisuppgifter där endast pris 

för komponenten erhölls bör i de flesta fall de uppgifter som inhämtades kring stål, betong 

och liknande kunna användas för att på ett hyfsat sätt kunna uppskatta montagekostnaden 

(Paulander, 2013). För fyra av komponenterna var det dock inte fallet. Dessa var ljudsotning, 

överbandsmagnet, tilluftfläkt och rökgasfläkt. Tillägget för komponenterna uppskattades till 

10 % av fläktkostnaden för montage av tilluftfläkten, 25 % av magnetkostnaden för montage 

av överbandsmagneten, 20 % av fläktkostnaden för montage och isolering av rökgasfläkten 

och 20 % av ljudsotningskostnaden för montage av ljudsotningsutrustningen (Paulander, 

2013).  

Antaganden 

För de delar där inga/otillräckliga uppgifter erhölls fick uppskattningar göras i samband med 

personal på Sweco. För en brännare med tillhörande kontrollutrustning antogs ett pris för en 5 

MW brännare och en 35 MW brännare. Priset fick variera linjärt mellan de två priserna och 

antogs ha ganska svagt storleksberoende, dvs. prisskillnaden för en stor och liten brännare 

skiljer sig relativt lite åt. Detta då kontrollutrustningen i princip är densamma, endast 

material- och tillverkningskostnaden ökar vid ökad brännareffekt (Paulander, 2013).  

 

Vid en konvertering ökar ofta tryckluftbehovet och det befintliga systemet kan behöva 

kompletteras med en till kompressor. Priset för denna har antagits till ett fixt schablonvärde 

baserat på Swecos tidigare erfarenheter (Paulander, 2013). 

3.5.2 Uppgifter om effekt och dimensioner 

På samma sätt som för de ekonomiska uppgifterna kunde kurvor för dimensioner och effekt 

tas fram ifall tre eller flera uppgifter erhölls för en komponent. De dimensioner som 

framförallt var intressanta att uppskatta var diameter och höjd på pellets- och pulversilo. Detta 

styr bland annat var på en anläggning en silo kan placeras och hur transportsystemet måste 

utformas. 

 

Gällande installerad effekt var det främst antal eldrifter och deras ungefärliga storlek som var 

av intresse. Detaljgraden var viktigare för de komponenter som hade hög installerad effekt då 

små procentuella avvikelser för dem kunde ge stora utslag i absoluta värden. För de mindre 

komponenterna där variationen var liten valdes det högsta värdet som representativt för alla 

storlekar. Om exempelvis den installerade effekten för en komponent med tre olika 

kapaciteter hade värdena 3, 4 och 5 kW antogs den installerade effekten till 5 kW för alla tre 

storlekarna. Detta då de erhållna uppgifterna endast var riktvärden och det var önskvärt att 

effekten inte underskattades (Paulander, 2013) 
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Vid beräkningarna av den installerade effekten för transportörer av olika längd togs inte 

längdberoendet med. Detta då de indikationer som erhölls var att längden inte spelade en stor 

roll. Exempelvis var storleken på drivmotorn för en 30 meter lång bandtransportör densamma 

som för en 10 meter lång bandtransportör (Hedlund, 2013).  

 

För några få komponenter erhölls inga uppgifter om installerad effekt. I programmet lades 

själva driften med för att få en sammanställning över antalet drifter, men ingen uppskattning 

gjordes kring effekten. Programmet gjordes istället redo så att när uppgifter väl inhämtas 

skulle de lätt kunna läggas in och tas med i de olika resultatdelarna. 

Kurvanpassning 

Kurvanpassningar gjordes för höjd på pelletssilo, höjd på pulversilo och diameter på 

pelletssilo. Diametern för pulversilon behövde inte anpassas då den var densamma för de 

undersökta storlekarna. 

 

Från de uppgifter som erhölls gällande brännare fanns också uppgifter på hur stor 

genomföringen måste vara i pannkroppen för att en brännare för en viss effekt ska få plats. En 

kurva för genomföringsdiametern togs fram. Genom att anta tubtjocklek och hur breda 

metallflänsarna mellan tuberna var i pannväggen kunde antalet tuber som måste undanbockas 

beräknas. 

 

Kurvor för hur den installerade effekten berodde av storleken togs fram för de största 

komponenterna: rökgasfläkten, tilluftfläkten samt blåsmaskinerna för transportluft in till 

brännaren. Även om det kan vara så att effekten egentligen inte varierar kontinuerligt utan 

istället varierar i steg, liknande figur 4, har kontinuerliga kurvor antagits för att uppskatta 

effekten för en given anläggningsstorlek. 

Alternativ hantering 

Då bara en storlek på bandtransportör, överbandsmagnet och systemlösning med 

överbandsmagnet och stenfälla studerades var den installerade effekten alltid densamma för 

de delarna. Kvarn med avskiljningsfilter och elevatorn fanns som sagt endast i ett fåtal 

storlekar, vilket även gör att den installerade effekten varierade stegvis. För elfiltret fanns det 

två olika nivåer på installerad effekt beroende på det rökgasflöde som elfiltret skulle hantera. 

Utifrån data bestämdes en gräns där filtret hade en viss effekt när flödet var under den nivån, 

medan filtret hade en annan effekt ifall flödet översteg den nivån. För utmatningssystemet 

från de pelletssilor som har en bränslevolym över 400 m
3
 antogs den installerade effekten 

vara konstant för alla storlekar. Detta då skillnaden mellan olika storlekar var i stort sett noll. 

 

För de horisontella skruvtransportörerna erhölls endast uppgifter om den installerade effekten 

för två olika storlekar. En linjär kurva utgående från de två punkterna användes för att 

uppskatta den installerade effekten för olika kapaciteter. För en vertikal skruvtransportör 

erhölls, precis som för kostnaden, endast en uppgift. Från ett tidigare projekt på Sweco fanns 

det dock uppgifter kring den installerade effekten för en vertikalskruv med en annan 

kapacitet. På samma sätt som för de horisontella skruvtransportörerna togs en linjär kurva 

fram baserad på de två uppgifterna. 
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3.6 Ekonomiska beräkningar 
För att bedöma en investerings lönsamhet kan flera olika metoder användas. De två som var 

av intresse för programmet var återbetalningstiden och nettonuvärdet. Återbetalningstiden är 

en enkel metod som tittar på hur lång tid det tar att få tillbaka pengarna som investerades utan 

att ta hänsyn till hur värdet på pengar förändras över tiden. Vid beräkning av nuvärdet räknas 

framtida intäkter om till dagens värde med hänsyn till den valda kalkylräntan. Nettonuvärdet 

vid en viss tidpunkt beräknas som summan av nuvärdena från investeringsögonblicket fram 

till tidpunkten subtraherat med investeringskostnaden. Då nettonuvärdet är större än noll är 

investeringen lönsam (Nielsen & Rimmel, 2006).  

 

Vid en konvertering från olja till pellets är det inte den absoluta intäkten efter konverteringen 

som avgör lönsamheten, utan istället den relativa intäkten, dvs. hur mycket större intäkten blir 

vid eldning med pellets än med olja. Således var det prisförhållandet mellan pellets och olja 

som var det intressanta, och inte det pris som erhölls för såld el och värme. Den förändrade 

intäkten per år, I, beräknades som skillnaden mellan de bränsle-, drifts- och 

underhållskostnader som fanns mellan olja och pellets per producerad MWh, multiplicerat 

med den förväntade årsproduktionen efter konverteringen. Intäkten beräknades alltså som 

 

            
     

     
             

        

        
                (18) 

 

där EProd var den förväntade årsproduktionen efter konverteringen, Bolja var bränslekostnaden 

för olja i kr/MWh bränsle, ηolja var pannverkningsgraden vid oljeeldning, DoUolja var drifts- 

och underhållskostnaderna vid oljeeldning per producerad MWh, Bpellets var bränslekostnaden 

för pellets i kr/MWh bränsle, ηpellets var pannverkningsgraden vid pulvereldning och DoUpellets 

var drifts- och underhållskostnaderna vid pulvereldning per producerad MWh.  

 

Pannverkningsgraden vid oljeeldning antogs vara 90 %  medan den vid pulvereldning antogs 

vara 88 % (som beskrivet i kapitel 3.3). Drifts- och underhållskostnaderna beror till stor del på 

hur anläggningen körs, vilket skiljer sig mycket åt mellan anläggningar. Schablonpriser 

antogs därför för drifts- och underhållskostnaderna baserat på de uppgifter Svensk Fjärrvärme 

(2006) tog fram: 3 kr/MWh vid eldning med EO1, 4 kr/MWh vid eldning med EO5, 10 

kr/MWh vid eldning med tallbeckolja/bioolja och 20 kr/MWh vid pulvereldning. 

 

Från intäkterna per år kunde sedan återbetalningstiden samt tiden det tog innan nettonuvärdet 

var större än noll beräknas.  

 

3.7 Programmets struktur 
Programmet byggdes i Excel och är tänkt som ett förstudieverktyg där personen som ska 

använda programmet förväntas ha information om hur anläggningen ser ut innan 

konverteringen. Informationen kan exempelvis ha införskaffats genom besök på anläggningen 

eller genom erhållna ritningar.  

 

Verktyget utformades på så sätt att flera val får göras för att därigenom göra verktyget 

mångsidigt och anpassningsbart. Användaren förväntas ge uppgifter kring de ekonomiska 

förutsättningarna, utformningen av eldstaden, designen av transportsystemet, avlastningssätt, 

avskiljningsteknik, förändringar i eldstad och rökgasväg samt mängden stålmontage, 

betongkonstruktion och byggnadskonstruktion. Speciellt vid uppskattning av mängden 
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stålmontage, betongkonstruktion och byggnadskonstruktion kräver programmet att 

användaren utifrån sin egen erfarenhet kan göra bra bedömningar av behovet. 

 

Inmatningen av uppgifterna skulle ske på samma ställe, vilket valdes till det första bladet av 

arbetsboken. Resultaten skulle sedan redovisas separerade från inmatningen. En knapp som 

aktiverade en kod installerades därför på inmatningssidan. Genom att klicka på knappen 

beräknades resultaten på ett separat kalkylblad och användaren förflyttades till det bladet.  

 

De resultat som var av intresse var en komponentlista, en teknisk sammanställning av den 

konverterade anläggningen, en ekonomisk kalkyl samt känslighetsanalyser för de 

komponenter som påverkade resultatet mest.  

 

I komponentlistan skulle de olika komponenterna, vilka eldrifter varje komponent hade med 

deras respektive effekt och priset, både inklusive och exklusive montage (där det var möjligt), 

visas. Den tekniska sammanställningen skulle ge en kort sammanfattning om ny effekt på 

pannan, storlek på bränsleflöden i olika delar av anläggningen, storlek på silorna, vilka val av 

utrustning som gjorts samt en sammanställning över den installerade effekten. Den 

ekonomiska kalkylen skulle visa lönsamheten för investeringen och hur lönsamheten 

påverkades av olika faktorer. Känslighetsanalyserna skulle visa hur prisförändringar i de delar 

som antogs påverka slutresultatet mest eller där osäkerheten var störst förändrade 

slutresultatet. 

 

Övriga flikar skulle hantera data, beräkningar och parametervärden och ska vid framtida 

användning generellt inte behöva förändras. För att kunna anpassa verktyget efterhand som 

det kan valideras mot olika anläggningar samlades alla parametervärden på ett blad. På så sätt 

kan framtida användare snabbt uppdatera eller förändra de antaganden som gjorts. Med 

samma grundtanke sparades insamlad data på en separat flik för att möjliggöra uppdatering av 

grunddata när nya uppgifter inhämtats. 
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4. Resultat 
Nedan redovisas mer detaljerat programmets in- och utmatningssida. Därefter visas hur 

programmet fungerar principiellt genom att normaliserade resultat från känslighetsanalyser 

redovisas.  

 

4.1 Inmatning 
Inmatningssidan är uppdelad i sju inmatningsblock och ett utmatningsblock. Upplägget visas 

schematiskt i figur 6.  

 

 
Figur 6. Schematiskt upplägg över de olika blocken på inmatningssidan 

 

Det första inmatningsblocket avser de ekonomiska förutsättningar som gäller vid en 

konvertering och kan ses i figur 7. 

 

Bränsle och effekt 
Befintligt bränsle x 

Max uteffekt innan konvertering [MW] x 

Genomsnittlig årsproduktion efter konvertering [MWh] x 

Pris olja [kr/MWh bränsle] x 

Prisutveckling olja [%/år] x 

Pris pellets [kr/MWh bränsle] x 

Prisutveckling pellets [%/år] x 

Figur 7. Utseende hos det första inmatningsblocket 
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Användaren kan från en rullmeny först välja vilket bränsle som användes innan 

konverteringen där tre olika bränslen finns: eldningsolja 1, eldningsolja 5 och tallbeck/bioolja. 

Därefter får värden ges för vilken effekt anläggningen hade innan konverteringen och vilken 

årsproduktion som den förväntas ha efter konverteringen. Avslutningsvis får aktuella priser på 

olja och pellets, samt deras prisutveckling anges. Baserat på uppgifterna i block ett kan 

lönsamheten vid konverteringen beräknas. 

 

Inmatningsblock två avser utseendet av den panna som ska konverteras och ses i figur 8. 

 

Eldstad 
Typ av panna x 

Antal brännare x 

Tvärsnitt eldstad x 

Panna sidlängd x [m] x 

Panna sidlängd y [m] x 

Längd eldstad [m] x 

Kortaste avstånd mellan brännare och vägg [m] x 

Kortaste avstånd mellan två olika brännare [m] x 

Figur 8. Inmatningsblock två som avser utformningen av den panna som ska konverteras 

 

Först får användaren från en rullmeny välja ifall pannan är en vattenrörspanna eller en 

eldrörspanna. Därefter får användaren ange hur många brännare det finns. Som påpekats ovan 

antogs träpulverbrännarna placeras där oljebrännarna satt, vilket ger att antalet brännare både 

före och efter konverteringen är detsamma. För att kunna beräkna högsta möjliga effekt efter 

konverteringen behövs uppgifter om utförandet av pannan. Från en rullmeny får då 

användaren välja ifall tvärsnittet på pannan är cirkulärt eller fyrkantigt. I figur 8 visas 

utseendet då fyrkantigt tvärsnitt valts. Ifall cirkulärt tvärsnitt väljs förändras rad 4 till 

"Pannans diameter [m]" och rad 5 blir tom. Därefter får pannans längd anges. Som påpekats i 

kapitel 3.3 är det de kortaste avstånden mellan brännare och sidovägg och mellan två olika 

brännare som bestämmer begränsningen för alla brännare med avseende på de faktorerna. 

Avstånden är från brännarnas centrum. Avståndet mellan två brännare tas med i 

beräkningarna endast om antalet brännare sätts till mer än 1. Baserat på indata i block 2 kan 

effekten efter konverteringen beräknas. 

 

Det efterföljande blocket är ett utmatningsblock och ser ut enligt figur 9. 

 

Dimensioner hos silor 
Höjd lagringssilo för pellets [m] x 

Diameter lagringssilo för pellets [m] x 

Höjd dosersilo för pulver [m] x 

Diameter dosersilo för pulver [m] x 

Figur 9. Utseendet av det enda utmatningsblocket på inmatningssidan 

 

Utifrån de kurvanpassningar som gjorts för dimensionerna för pellets- och pulversilo, samt 

den effekt som beräknas från inmatningen i inmatningsblock två kan dimensionerna för de 

båda silorna beräknas. Att de anges på inmatningssidan är för att underlätta inmatningen i 
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inmatningsblock tre som avser de önskade transportsystemen för anläggningen. Genom att 

veta höjd och diameter på silorna kan lämpligt antal transportörer mellan olika delar av 

anläggningen väljas.  

 

Inmatningsblock tre avser alltså valet av transportsystem och ser ut enligt figur 10. 

 

Bränsletransport 
Transport mellan tippficka och pelletssilo 

Antal bandtransportörer x 

Antal horisontella skruvtransportörer x 

Ange längd på skruvtransportör 1 [m] x 

Ange längd på skruvtransportör 2 [m] x 

Antal elevatorer x 

Antal vertikala skruvtransportörer x 

Ange höjd på vertikalskruv 1 [m] x 

Ange höjd på vertikalskruv 2 [m] x 

Transport mellan pelletssilo och kvarn 

Antal bandtransportörer x 

Antal horisontella skruvtransportörer x 

Ange längd på skruvtransportör 1 [m] x 

Ange längd på skruvtransportör 2 [m] x 

Ange längd på skruvtransportör 3 [m] x 

Antal elevatorer x 

Antal vertikala skruvtransportörer x 

Ange höjd på vertikalskruv 1 [m] x 

Transport mellan kvarn och dosersilo 

Pneumatisk transport x 

Antal horisontella skruvtransportörer x 

Antal vertikala skruvtransportörer x 

Figur 10. Inmatningsblock tre som avser de transportsystem som väljs 

 

Transportsystemet är uppdelat i tre delar: transport mellan tippficka och pelletssilo, transport 

mellan pelletssilo och kvarn och transport mellan kvarn och dosersilo. Uppdelningen har skett 

på detta sätt då storleken på bränsleflödet som ska hanteras är detsamma för alla transportörer 

inom respektive del. Inmatning av transportörer mellan tippficka och pelletssilo är inte aktuell 

för system utan tippficka, dock ligger inmatningsraderna för den delen kvar oavsett 

systemlösning. De tas dock endast med i beräkningarna ifall system med tippficka väljs i 

inmatningsblock fyra, se figur 12. Transport mellan pelletssilo och kvarn avser både 

transporten från silon till avskiljningssteget och från avskiljningssteget till kvarnen. För 

transport mellan kvarn och dosersilo kan användaren från en rullmeny välja ifall pneumatisk 

transport ska användas eller inte. De två raderna för inmatning av horisontella och vertikala 

skruvtransportörer ligger kvar oavsett vilket val man gör, men tas bara med i beräkningarna 

ifall man inte väljer pneumatisk transport. 
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För att inte ha någon gräns för hur många transportörer som inkluderas och för att 

inmatningen inte ska vara utspridd över ett stort område och därigenom vara svårläst 

förändras antalet rader beroende på användarens inmatning. Genom att skriva in ett tal för 

antalet transportörer av en viss sort dyker lika många rader upp för inmatning av längd på 

respektive transportör. Detta åskådliggörs i figur 11.  

 

 
Figur 11. Exemplifiering över hur antalet rader i inmatningsblock 3 förändras beroende på 

användarens inmatning 

 

Figur 12 visar alltså inmatningsblock fyra där man får välja ifall en tippficka ska användas 

eller ifall pellets ska lastas av pneumatiskt. Ifall tippficka väljs på rad ett kan en av de tre 

utformningarna: en bakåttippad lastbil, två bakåttippade lastbilar, en sidotippad lastbil, väljas 

på rad två. Ifall pneumatisk avlastning väljs blir rad två tom. 

 

Bränslemottagning 
Avlastningssystem x 

Systemutformning tippficka x 

Figur 12. Inmatningsblock fyra som avser hur bränslet mottas 

 

Inmatningsblock fem visas i figur 13. Användaren får där välja vilken avskiljningsteknik som 

ska användas: endast en överbandsmagnet eller en överbandsmagnet kombinerad med en 

vibroränna och stenfälla. På den andra raden får man välja ifall man vill ha en extra kvarn 

med tillhörande avskiljningsfilter jämfört med det antal kvarnar som behövs för att 

upprätthålla det flöde som önskas. Det vill säga att om en kvarn med en kapacitet på 8 ton/h 

behövs för att kunna leverera tillräckligt med bränsle installeras istället två stycken kvarnar 

med en kapacitet på 8 ton/h och kvarn. Detta kan exempelvis vara aktuellt ifall en anläggning 

har väldigt höga krav på drifttillgänglighet. 
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Bränsleberedning 
Avskiljningsprincip  x 

En kvarn stående standby x 

Figur 13. Inmatningsblock fem som avser behandling och beredning av bränsle 

 

Inmatningsblock sex ses i figur 14 nedan. 

 

Panna och rökgaskanal 

Termisk gjutmassa x 

Antal meter x 

    

Extra sotning x 

Typ av sotning x 

    

    

Nytt filter x 

Typ av filter x 

    

Antal meter rakt rör tilluftkanal x 

Antal 90° böjar för tilluftkanal x 

Antal meter rakt rör rökgaskanal x 

Antal 90° böjar för rökgaskanal x 

Figur 14. Inmatningsblock sex som avser förändring i eldstad och rökgasväg 

 

På första raden får man välja ifall man ska lägga termisk gjutmassa eller inte. Den andra raden 

bestämmer hur många meter in i eldstaden från brännaren/brännarna som ska beläggas med 

gjutmassa. Om man exempelvis anger 2 meter innebär det att om man tittar in i eldstaden från 

där brännaren/brännarna sitter är alla fyra väggarna (alternativt hela omkretsen) belagda med 

gjutmassa de två första metrarna. På rad fyra får man välja ifall man ska installera extra 

sotning eller inte. Ifall användaren väljer "Ja" får man på rad fem välja vilken typ av sotning 

man vill ha: ljudsotning eller ångsotning. Ifall användaren väljer ångsotning får man på rad 

sex välja hur många sotblåsare man vill ha. På rad åtta får man välja ifall man vill installera 

ett nytt filter eller inte. Om man har svarat "Ja" får man välja ifall man vill installera el- eller 

slangfilter. På rad 11 och 12 får användaren välja utförandet av tilluftskanalen medan på rad 

13 och 14 får användaren välja utförandet av rökgaskanalen. Genom att användaren får 

specificera vilka delar som ska vara med blir verktyget anpassningsbart och tillämpbart för 

olika anläggningar. 

 

Det sista inmatningsblocket, block sju, ses i figur 15. 
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Stålmontage, byggnader och övrigt 

Antal meter IPE 100 x 

Antal meter IPE 120 x 

Antal meter IPE 200 x 

Antal kvadratmeter gretingplan x 

Antal kvadratmeter betongfundament x 

Antal kubikmeter överbyggnad x 

Installation av en kompressor för hjälpluft x 

Figur 15. Inmatningsblock 7 som avser stålmontage, byggkonstruktion och övrigt 

 

De tre första raderna avser hur mycket stålmontage som behövs genom att man får ange längd 

för tre olika storlekar av I-balkar. På fjärde raden får man ange hur många kvadratmeter 

gångplan man vill ha medan användaren på den femte raden får ange hur stor yta som ska 

beläggas med fundament. Den sjätte raden avser volymen på de nya byggnader som behöver 

byggas medan användaren på sjunde raden kan välja ifall en ny kompressor, för att täcka det 

ökade tryckluftbehovet efter konverteringen, behöver installeras eller inte. 

  

4.2 Utmatning 
Ett exempel för utseendet hos den första delen av komponentlistan kan ses i figur 16. 

 

Komponentlista 

              

Bränslehantering 

Komponent Eldrifter Längd [m] 
Kapacitet 
[ton/h] 

Kostnad exkl 
montage [Sek] 

Kostnad inkl 
montage [Sek] 

Effekt 
[kW] 

Tippficka 

Tippficka  15 
    

 Skruvutmatare 
     

 Fläkt 
utsugningssystem      

Transport mellan tippficka och pelletssilo 

Bandtransportör 
 

10 9,85 
   

Bandtransportör 
 

13 9,85 
   

Pelletssilo 

Pelletssilo  
     

 Glidram och 

utmatningsskruv      

Transport mellan pelletssilo och kvarn 

Horisontell 
skruvtransportör 

 

7 7,20 
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Horisontell 
skruvtransportör 

 

7 7,20 
   

Horisontell 
skruvtransportör 

 

6 7,20 
   

Vertikal 
skruvtransportör 

 

3 7,20 
   

Figur 16. Exempel på utseendet hos komponentlistan 

 

Data matas ut gällande vilken komponent som avses samt de tillhörande eldrifterna. För de 

drifter där uppgifter om storleken erhållits redovisas de längst till höger i tabellen. Att en 

kolumn för längd finns med är för att kunna åtskilja vilken transportör som är vilken ifall flera 

av samma sort har valts. Kostnaderna har sedan delats upp i de kostnader som är exklusive 

och inklusive montage, enligt det som beskrevs i kapitel 3.4. Komponenterna kommer i den 

flödesordning som visas i figur 2 och 3. 

 

Den ekonomiska kalkylen beräknar återbetalningstiden (pay-off tid) och när nettonuvärdet 

blir större än noll. För att undersöka påverkan från olika förutsättningar görs även beräkningar 

för sex olika scenarion: ifall förändringstakten hos oljepriset är 20 % högre eller lägre än 

angivet, ifall kalkylräntan är 20 % högre eller lägre än antaget och ifall årsproduktionen efter 

konverteringen är 20 % högre eller lägre än den förväntade. Ett exempel på utseendet för den 

ekonomiska kalkylen kan ses i figur 17. 

 

 

Ekonomisk kalkyl 

    

Total investering [SEK] 
 Prisutveckling olja [%/år] 
 Kalkylränta 
 Årsproduktion [MWh] 
 Pay-off tid [år] 
 Nettonuvärde lika med noll [år] 
 Scenario 1: Oljepriset ökar 20 % mer än angivet 

Prisutveckling olja [%/år] 
 Pay-off tid [år] 
 Nettonuvärde lika med noll [år] 
 Scenario 2: Oljepriset ökar 20 % mindre än angivet 

Prisutveckling olja [%/år] 
 Pay-off tid [år] 
 Nettonuvärde lika med noll [år] 
 Scenario 3: Kalkylräntan är 20 % högre än angivet 

Kalkylränta 
 Pay-off tid [år] 
 Nettonuvärde lika med noll [år] 
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Scenario 4: Kalkylräntan är 20 % lägre än angivet 

Kalkylränta 
 Pay-off tid [år] 
 Nettonuvärde lika med noll [år] 
 Scenario 5: 20 % högre årsproduktion än angivet 

Årsproduktion [MWh] 
 Pay-off tid [år] 
 Nettonuvärde lika med noll [år] 
 Scenario 6: 20 % lägre årsproduktion än angivet 

Årsproduktion [MWh] 
 Pay-off tid [år] 
 Nettonuvärde lika med noll [år] 
 Figur 17. Exempel på hur tabellen för ekonomisk kalkyl ser ut 

 

En teknisk sammanställning över flöden och storlek på olika komponenter samt en 

sammanställning över den installerade effekten redovisas också. Vilka poster som redovisas 

framgår i figur 18.  

 

Teknisk sammanställning 

Maxeffekt innan konvertering [MW] 
 Ny max brännareffekt efter konvertering [MW] 
 Ny max uteffekt efter konvertering [MW] 
 Resterande effekt efter konvertering [%] 
 Begränsande faktor 
   
 Antal brännare 
 Effekt per doserlina [MW] 
   

 Längd tippficka [m] 
 Bränslevolym pelletssilo [m3] 
 Höjd pelletssilo [m] 
 Diameter pelletssilo [m] 
 Bränslevolym pulversilo [m3] 
 Höjd pulversilo [m] 
 Diameter pulversilo [m] 
   

 Bränsleflöde mellan tippficka och pelletssilo [ton/h] 
 Bränsleflöde mellan pelletssilo och kvarn [ton/h] 
 Bränsleflöde mellan kvarn och dosersilo [ton/h] 
   

 Antal kvarnar 
 Kapacitet per kvarn [ton/h] 
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Avskiljningsteknik 
   
 Dimensionerande flöde tilluftfläkt [Nm3/h] 
 Dimensionerande flöde rökgasfläkt [Nm3/h] 
 Dimensionerande flöde rökgasfilter [Nm3/h] 
   

 Diameter tilluftkanal [m] 
 Diameter rökgaskanal [m] 
   

 Typ av sotning 
 Typ av rökgasfilter 
 Installerad effekt per delområde 

Komponent Effekt [kW] 

Tippficka 
 Transport mellan tippficka och pelletssilo 
 Pelletssilo 
 Transport mellan pelletssilo och kvarn 
 Utrustning för avskiljning och malning 
 Transport mellan kvarn och dosersilo 
 Dosersilo och doserare 
 Transportledning och brännare 
 Tilluftfläkt och tilluftkanal 
 Undanbockning, termisk gjutmassa, isolering 
 Sotning och rökgasfilter 
 Rökgasfläkt och rökgaskanal 
 Bygg, montage och övrigt 
 Säkerhetssystem 
 Totalt 
 Figur 18. Schematisk bild för hur den tekniska sammanställningen ser ut 

 

Även en sammanställning över den nödvändiga investeringen görs enligt uppdelningen i 

komponentlistan. Utseendet för den tabellen kan ses i figur 19.  
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Sammanställning investering 

    

Komponent Pris [SEK] 

Tippficka  

Transport mellan tippficka och pelletssilo  

Pelletssilo  

Transport mellan pelletssilo och kvarn  

Utrustning för avskiljning och malning  

Transport mellan kvarn och dosersilo  

Dosersilo och doserare  

Transportledning och brännare  

Tilluftfläkt och tilluftkanal  

Undanbockning, termisk gjutmassa, isolering  

Sotning och rökgasfilter  

Rökgasfläkt och rökgaskanal  

Bygg, montage och övrigt  

Säkerhetssystem  

Tillägg för övrig utrustning  

Tillägg för projekteringskostnader  

Totalt  

Figur 19. Utseende för sammanställningen av investeringen 

De känslighetsanalyser som programmet visar exemplifieras i kapitel 4.3 nedan. 

 

4.3 Känslighetsanalyser 
För att visa hur programmet svarar på förändringar i data gjordes känslighetsanalyser för två 

teoretiska exempelanläggningar. Den ena antogs ha en uteffekt på 12 MW efter konvertering 

och bränslet antogs levereras pneumatiskt medan den andra antogs ha en uteffekt på 30 MW 

och bränslet antogs levereras i en tippficka för två bakåttippade lastbilar. Den mindre 

anläggningen antogs ha en brännare medan den andra antogs ha två brännare, vilket är det 

vanligaste (Persson, 2013).  

 

Den första delen som undersöktes var påverkan från förändrade kostnader hos olika 

komponenter. Investeringen för grundfallet normaliserades till värdet ett och 

känslighetsanalyser med ± 20 % gjordes för de komponenter som antogs påverka resultatet 

mest och för de delar där osäkerheten var störst. De delar som valdes var tippficka (bara för 

det större systemet), pelletssilo, "transportledning och brännare", "rökgasfilter och sotning" 

samt "bygg, montage och övrigt".  

 

Den andra delen som studerades var det ekonomiska utfallet och hur olika antaganden 

påverkade lönsamheten. Detta gjordes genom att studera den ekonomiska kalkylen, se figur 

17. I grundfallet antogs kalkylräntan vara 5 %, prisutvecklingen på olja antogs vara 1,5 % 
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medan antalet drifttimmar efter konverteringen motsvarade ca 1 vecka vid fullast (2000 

timmar för 12 MW anläggningen och 5000 timmar för 30 MW anläggningen).  

4.3.1 Anläggning med 12 MW uteffekt med en brännare 

I figur 20 visas det resultat som erhölls för hur prisförändringar i olika komponenter 

påverkade slutpriset för den mindre anläggningen. Den totala prisförändringen uppgick till 

några procent för alla de undersökta komponenterna. Rökgasfilter och sotning samt bygg, 

montage och övrigt påverkade priset i större grad än pelletssilo och transportledning och 

brännare. För den studerade anläggningen var det då viktigare att säkerställa exempelvis vad 

kostnaden för rökgasfilter och sotning skulle bli än vad pelletssilon skulle kosta. Posten bygg, 

montage och övrigt var svår att uppskatta och som ses i figur 20 påverkade den resultatet i 

relativt hög grad. Användaren måste därför vara medveten om att de antaganden som görs 

kring den posten kan få stort genomslag i slutresultatet. 

 

 
Figur 20. Resultatet från känslighetsanalysen av 12 MW anläggningen 

 

Det ekonomiska utfallet kan ses i figur 21. I grundfallet var återbetalningstiden 12,7 år medan 

det tog 19,4 år innan nettonuvärdet var större än noll. Påverkan från förändrad prisutveckling 

på olja var relativt liten. En förändrad kalkylränta påverkar inte återbetalningstiden, men 

däremot gav den ett större utslag för tidsåtgången tills nettonuvärdet är större än noll än vad 

prisutvecklingen på olja gjorde. Den största påverkan på båda faktorerna hade den förväntade 

årsproduktionen efter konverteringen. För den undersökta anläggningen var det då främst 

årsproduktionen efter konverteringen som avgjorde huruvida investeringen blev lönsam eller 

inte. 
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Ekonomisk kalkyl 

    

Total investering [SEK] 
 Prisutveckling olja [%/år] 1,5 

Kalkylränta 5% 

Årsproduktion [MWh] 2 000 

Pay-off tid [år] 12,7 

Nettonuvärde lika med noll [år] 19,4 

Scenario 1: Oljepriset ökar 20 % mer än angivet 

Prisutveckling olja [%/år] 1,8 

Pay-off tid [år] 12,4 

Nettonuvärde lika med noll [år] 18,5 

Scenario 2: Oljepriset ökar 20 % mindre än angivet 

Prisutveckling olja [%/år] 1,2 

Pay-off tid [år] 13,1 

Nettonuvärde lika med noll [år] 20,5 

Scenario 3: Kalkylräntan är 20 % högre än angivet 

Kalkylränta 6% 

Pay-off tid [år] 12,7 

Nettonuvärde lika med noll [år] 22,2 

Scenario 4: Kalkylräntan är 20 % lägre än angivet 

Kalkylränta 4% 

Pay-off tid [år] 12,7 

Nettonuvärde lika med noll [år] 17,4 

Scenario 5: 20 % högre årsproduktion än angivet 

Årsproduktion [MWh] 2400 

Pay-off tid [år] 10,8 

Nettonuvärde lika med noll [år] 15,3 

Scenario 6: 20 % lägre årsproduktion än angivet 

Årsproduktion [MWh] 1600 

Pay-off tid [år] 15,5 

Nettonuvärde lika med noll [år] 26,8 

Figur 21. Det ekonomiska utfallet för 12 MW anläggningen 

4.3.2 Anläggning med 30 MW uteffekt med två brännare 

I figur 22 nedan visas resultatet från känslighetsanalysen av den större anläggningen. 

Förändringen i totalpris varierade endast med några få procent oavsett vilken komponent som 

undersöktes. Tippfickan var den komponent som påverkade resultatet mest, ca 4 % variation i 

slutpris. Således kan det vara bra att göra en undersökning av de markförhållanden som gäller 

där man tänkt placera tippfickan för att få en klar bild kring vad en faktisk investering skulle 
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kosta. Posten bygg, montage och övrigt var, precis som för den mindre anläggningen, den 

svåraste att uppskatta och påverkade slutpriset med lite mer än 2 %. Även vid användning av 

verktyget för större anläggningar är det därför av största vikt att användaren är medveten om 

vikten av de värden som väljs för den delen. Den totala prisförändringen berodde minst på 

förändrade kostnader för brännare och transportledning. De fel som uppkommer till följd av 

antaganden gällande kostnad för brännare och längd på transportledning får därför inte lika 

stort genomslag i slutresultatet som fel i andra kostnader.  

 

 
Figur 21. Resultatet från känslighetsanalysen av 30 MW anläggningen 

 

För 30 MW anläggningen var lönsamheten lite bättre än för 12 MW anläggningen. Precis som 

för 12 MW anläggningen var det årsproduktionen efter konverteringen som påverkade 

slutresultatet mest medan prisutvecklingen för olja hade lägst betydelse. För att konvertera en 

anläggning liknande den teoretiska som undersöktes bör således årsproduktionen efter 

konverteringen vara stor för att få någon lönsamhet. 
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Ekonomisk kalkyl 

    

Total investering [SEK] 
 Prisutveckling olja [%/år] 1,5 

Kalkylränta 5% 

Årsproduktion [MWh] 5 000 

Pay-off tid [år] 12,1 

Nettonuvärde lika med noll [år] 18,0 

Scenario 1: Oljepriset ökar 20 % mer än angivet 

Prisutveckling olja [%/år] 1,8 

Pay-off tid [år] 11,8 

Nettonuvärde lika med noll [år] 17,2 

Scenario 2: Oljepriset ökar 20 % mindre än angivet 

Prisutveckling olja [%/år] 1,2 

Pay-off tid [år] 12,4 

Nettonuvärde lika med noll [år] 19,0 

Scenario 3: Kalkylräntan är 20 % högre än angivet 

Kalkylränta 6% 

Pay-off tid [år] 12,1 

Nettonuvärde lika med noll [år] 20,4 

Scenario 4: Kalkylräntan är 20 % lägre än angivet 

Kalkylränta 4% 

Pay-off tid [år] 12,1 

Nettonuvärde lika med noll [år] 16,3 

Scenario 5: 20 % högre årsproduktion än angivet 

Årsproduktion [MWh] 6000 

Pay-off tid [år] 10,3 

Nettonuvärde lika med noll [år] 14,3 

Scenario 6: 20 % lägre årsproduktion än angivet 

Årsproduktion [MWh] 4000 

Pay-off tid [år] 14,7 

Nettonuvärde lika med noll [år] 24,6 

Figur 22. Det ekonomiska utfallet för 30 MW anläggningen 
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5. Diskussion och slutsats 
Det utvecklade verktyget är tänkt att användas som ett förstudieverktyg, vilket framtida 

användare måste vara medvetna om. De inhämtade priserna var riktpriser och aktuella vid den 

tidpunkt då de inhämtades. Förändringar i råvarupriser, växelkurs mellan valutor och aktuella 

förhållanden hos tillverkaren påverkar de priser som gäller för respektive komponent vid olika 

tillfällen. Priser kan också förändras beroende på hur upphandlingen går till. De priser som 

inhämtades för respektive komponent var direkt från olika tillverkare och leverantörer. Om de 

istället hade lämnat priser för vad de skulle ha begärt som underleverantör kunde priserna ha 

sett annorlunda ut. Dock hade då det företag som tagit fullt ansvar för leveransen istället tagit 

större marginaler för det ökade ansvar som de tog på sig. Denna insikt måste också has av den 

användare som ska nyttja programmet. 

 

Känslighetsanalyserna visade betydelsen av vissa komponenter på slutpriset. Genom att ta de 

uppgifterna i beaktelse kan användaren få en uppfattning kring vilka kostnader som bör 

kontrolleras noggrannast. De ekonomiska scenariona kan ge en uppfattning om hur några av 

de mest betydelsefulla antagandena, så som kalkylränta och årsproduktion efter konvertering, 

påverkar lönsamheten. Genom den kunskapen kan sedan en bra dialog föras med klienter 

under framtida uppdrag gällande vilka förhållanden som är nödvändiga för en lönsam 

konvertering. 

 

Till följd av att verktyget utvecklades för att vara mångsidigt och anpassningsbart kräver det 

en del av användaren. Beslut som tas kan få stor påverkan på slutresultatet, vilket bland annat 

sågs i känslighetsanalyserna. Programmet tar dock relativt kort tid att köra och flera olika 

systemlösningar kan därmed undersökas. På så sätt kan användaren undersökta flera olika 

alternativ och ställa olika intressanta systemlösningar mot varandra.  

 

Under arbetets gång hittades inga lämpliga valideringsdata. För att kunna göra en bra 

jämförelse behövs uppgifter kring vad respektive del kostade och inte vad den totala 

slutsumman blev. Annars kan slutsumman bli någorlunda korrekt från programmet, men 

fördelningen mellan de olika delarna kan vara helt felaktig. Programmet får därmed valideras 

när lämpliga uppgifter hittas eller under framtida projekt där programmet kan köras parallellt 

med att nya prisuppgifter inhämtas. 

 

Trots att programmet inte validerats bör det kunna ge en hyfsad uppskattning kring 

ungefärliga priser på en anläggning och dess delar. Uppgifter inhämtades för alla stora delar 

och de kurvor som togs fram stämde bra överens med de data som erhölls. Programmet kan 

även räkna på anläggningar utanför det undersökta intervallet men där kan ingen garanti ges 

för hur väl kurvorna motsvarar de priser som faktiskt gäller. 

 

Genom att vara medveten om de begränsningar som gäller för programmet kan det vara ett 

användbart verktyg i tidiga studier vid en bränslekonvertering. Användaren får en tydlig 

överblick över vilka komponenter som ingår och hur de påverkar det slutliga priset. 

Användaren får också en överblick kring vilka ekonomiska förutsättningar som påverkar 

lönsamheten. Enkelheten och snabbheten i programmet gör att användaren kan justera siffror 

för att undersöka hur olika lösningar påverkar priset och lönsamheten. När validering och 

justering av programmet gjorts bör det därför kunna vara till stor hjälp för Sweco under deras 

framtida förstudier.  
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Bilaga A 

Transportsystem  
Nedan beskrivs mer detaljerat de tekniker som finns för transport av bränsle.  

Bandtransportör  

Materialet förs med en bandtransportör vanligtvis genom att bandet förs över rullställ med 

lämpligt utförande. Rullställen är utformade så att bandet kupar sig för att på så sätt behålla 

bränslet på bandet (Hedlund, 2013). Bandet består vanligtvis av något slags gummi, bland 

annat beroende på vilka krav som finns på temperaturtålighet. Bandtransportörer kan 

transportera material upp för lutningar upp till 15° med slätt band och upp till 30° om bandet 

har medbringare, dvs. något mönster på bandet. För att skydda det transporterade materialet 

mot väder samt för att undvika dammspridning kan även bandtransportörer förses med olika 

inkåpningar (Goldkuhl, 1990).  

 

Konstruktionen av en konventionell bandtransportör är relativt enkel och den kan transportera 

stora mängder material till en låg kostnad. De drifterfarenheter som finns kring 

bandtransportörer är goda då de håller länge, kräver relativt lite underhåll och är driftsäkra. 

Dock fungerar de inte på branta lutningar vilket ofta gör dem utrymmeskrävande. De kan inte 

heller användas allt för nära pannan på grund av den höga temperaturen (Norling et al., 2011). 

Skruvtransportör 

En skruvtransportör för vidare sitt material genom att en skruvgänga roterar i ett tråg. Gängan 

sitter antingen på en axel, som kan vara massiv eller av rörtyp (Noxor, u.å), eller så är den 

fristående och endast fastsatt i drivänden. Skruvtransportörer kan användas för både 

horisontell och vertikal transport (Goldkuhl, 1990). Vid lutande transport bör lutningen vara 

under 45° (Wallin, 2013).  

 

Skruvtransportörer kategoriseras ofta som antingen transport- eller doserskruv. En 

transportskruv flyttar material mellan två punkter och körs ofta med låg fyllnadsgrad och 

relativt högt varvtal. En doserskruv jobbar istället med fylld gänga och används där 

noggrannhet önskas över vilken mängd som levereras (Dahlin, 2013). I de fall där det är 

nödvändigt med ett mycket jämnt flöde kan flera parallella doserskruvar användas för att på 

så sätt ge en jämnare matning (Paulander et al., 2008) En speciell variant av doserskruven är 

beskickningsskruven, även kallad stokerskruv. Denna används vid övergång från horisontell 

transport till vertikal skruvtransportör. Materialet kompakteras under transporten i 

beskickningsskruven, vilket gör att det trycks in i vertikalskruvens gängor. Om detta inte görs 

faller materialet tillbaka ut från vertikalskruvens gängor vid inloppet och för dålig transport av 

material fås (Dahlin, 2013).  

 

För hantering av pellets och pulver är det en stor fördel att skruvtransportörer är dammtäta 

(Goldkuhl, 1990). Det största problemet som upptäckts vid drift är då stora föremål kommer 

in i transportören och orsakar igensättning och slitage (Norling et al., 2011).  

Skraptransportör 

En skraptransportör transporterar material genom att en medbringare rör sig i ett tråg och 

genom det "skrapar" materialet med sig över botten. Medbringarna kan vara utformade på 

flera olika sätt och kopplade till antingen en eller två kedjor. Kedjorna är uppspända mellan 

en drivände och en vändände och med traditionell utformning av medbringarna kan material 

transporteras upp för lutningar på upp till 45°. Med hjälp av viss design på medbringarna kan 
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även vertikala transporter göras. Framförallt tråget bekläds med slitmaterial för ökad 

livslängd, men även materialet för kedjor och medbringare kan anpassas till det aktuella 

bränslet. Transportören är helt innesluten och är därmed fördelaktig ur damm- och 

spillsynpunkt. För att minska slitaget under drift bör transporthastigheten vara låg, ca 0,2-0,3 

meter per sekund.  Det finns möjlighet att kombinera horisontell och lutande transport i en 

transportör och genom det minimera antalet omlastningspunkter, men till följd av det ökade 

slitaget i övergången mellan horisontell och lutande transport bör man istället använda två 

separata transportörer, en för horisontell och en för lutande transport (Goldkuhl, 1990).  

Skopelevator 

En skopelevator förflyttar material vertikalt genom skopor som är fastsatta antingen på ett 

band eller på kedjor. Transporthastigheten för en bandelevator ligger vanligtvis mellan 1,2-1,6 

meter per sekund och används för att transportera lätthanterliga material. Avlastningen sker 

enligt centrifugalprincipen, dvs. att materialet kastas ur skoporna när de vänder vid toppen av 

elevatorn. Kedjeelevatorn transporterar material med en hastighet på mellan 0,3-0,5 meter per 

sekund och används för att hantera svårare material. Kedjeelevatorn töms genom 

tyngdkraftstömning, dvs. att skopan vänds upp och ner och att materialet faller ur på grund av 

gravitationen (Goldkuhl, 1990).  

 

Skoporna kan fyllas på två sätt: antingen genom att bränsle matas direkt i skoporna eller 

genom att bränsle transporteras till den nedre delen av elevatorn från vilken skoporna gräver 

loss material. Elevatorns styrka är att den kan transportera stora flöden till höjder upp till  

30-40 meter utan att uppta något större utrymme. Transporten är också innesluten vilket 

förhindrar dammspridning. Dock kan kostnader för stillestånd och renovering vid ett haveri 

bli höga (Goldkuhl, 1990).  

Vibrationsrännor 

Vibrationsrännor forslar bränsle horisontellt genom att rännan utsätts för korta stötimpulser 

vilket får bränslet att hoppa framåt. Vanligtvis begränsas längden på rännan till 6 meter 

(Goldkuhl, 1990). Stötimpulserna kan genereras på olika sätt, exempelvis med 

obalansmotorer (Andersson, 2013).  

 

Vibrationsrännor används ibland vid avskiljning och siktning av det inkommande materialet 

(Goldkuhl, 1990). Speciellt intressant är detta för pellets då de till följd av sin form flyter ut i 

rännan. Densitetsavskiljning underlättas då genom att bäddtjockleken blir liten (Paulander, 

2013). Nackdelar med vibrorännan är att den kan orsaka vibrationsproblem i byggnader, 

locket kan skaka loss, och kopplingen mot inmatningsstupet kan lossna. Dock kan rännan 

göras relativt tät (Norling et al., 2011). 

Pneumatisk transport 

Pneumatisk transport är då man förflyttar material i ett luftflöde. Luftflödet kan antingen 

skapas genom att ett undertryck suger med materialet, eller genom att ett övertryck sätts och 

då trycker bort materialet. Ett undertryckssystem kan maximalt jobba med en atmosfärs tryck, 

medan ett övertryckssystem inte begränsas av något teoretiskt maxtryck utan snarare av 

material och design (Mills, 2004).  

 

Materialtransporten kategoriseras generellt i två faser: utspädd fas eller tät fas. Materialet i en 

utspädd fas är precis som namnet antyder utspritt i luften och hålls i suspension. Detta kräver 

relativt höga luftflöden och är därmed energikrävande. Den täta fasen kan i sin tur delas upp i 

två flödesregimer: bäddflöde och pluggflöde. Bäddflöde kräver små partiklar med lång 

uppehållstid i luften och flödet kan beskrivas som en bädd av bränsle som pulserande rör sig 
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framåt. Pluggflöde fungerar endast för material med homogen storleksfördelning, så som 

pellets, och är då materialet kommer som pulser mellan vilka det finns luftfickor (Mills, 

2004).  

 

Pneumatisk transport är mycket flexibel där långa transporter kan göras, både horisontellt och 

vertikalt. Transportledningen kan också byta håll relativt enkelt. Vid böjar måste dock hänsyn 

tas till bränslets egenskaper. Hårda bränslen kommer att erodera transportledningen medan 

ömtåliga material kommer brytas ned. Speciell hänsyn måste tas då transporthastigheten är 

hög, det vill säga för system som transporterar material i utspädd fas. Med ökad 

transportlängd och ökat antal komponenter i transportsystemet ökar också tryckfallet i 

ledningen, vilket ökar effektbehovet för luftmatningssystemet. Tryckfallet och effektbehovet 

ökar också med transporthastigheten hos luften och bränslet (Mills, 2004).  

Cellmatare 

En cellmatare används som en trycksluss för att förhindra luftläckage mellan två zoner med 

olika tryck, exempelvis mellan avskiljningsfiltret efter kvarnen och efterföljande 

skruvtransportör. Den finns i två konfigurationer: traditionell cellmatare och genomblåst 

cellmatare. En traditionell cellmatare har vanligtvis 8-12 fack som roterar runt en 

centrumaxel. Bränslet fylls på översidan och töms på undersidan. Cellmataren går med 

konstant varvtal och ska ha en stor överkapacitet för att inte orsaka problem med matningen. 

Fyllnadsgraden bör inte överstiga 50 % vid maxlast (Paulander et al., 2008).  

 

Den genomblåsta cellmataren används då träpulver ska transporteras pneumatiskt efter 

cellmataren, framförallt vid inblåsning av bränsle till brännaren. Den består också av fack som 

roterar runt en centrumaxel, men töms genom att transportluften går igenom facken på 

undersidan, istället för att bränslet släpps ut som för den traditionella cellmataren. Den lämpar 

sig extra bra när det är bakande material, så som träpulver, som ska transporteras (Paulander 

et al., 2008). 

 

Lagringssystem 

Nedan beskrivs tippficka, lagringssilo för pellets och dosersilo för pulver närmare. 

Tippficka för träpellets 

En tippficka för pellets är oftast relativt liten och är bara tänkt som mottagningsficka innan 

bränslet förs vidare (Dahlin, 2013). Volymen ligger vanligtvis mellan 200-400 m
3
 och 

bränslet matas ut med antingen en stångmatare, där bränslet sakta puttas över golvet av 

stänger på golvets botten, eller en skruvutmatare (Goldkuhl, 1990). Lagringen av bränslet sker 

istället i lagringssilon och transportutrustningen mellan tippficka och silo är kraftigt 

överdimensionerad för att hålla tippfickan så pass tom att lastbilar inte behöver vänta för att 

tippa i materialet (Dahlin, 2013).  

 

Utformningen av en tippficka är lika mellan olika pelletsanläggningar förutom att själva 

längden på tippfickan varierar beroende på hur bränslet lastas av. Med längden avses den sida 

där lastbilarna lastar av sitt material. Bränslet kan antingen tippas i från en sidotippad lastbil, 

en bakåttippad lastbil eller två bakåttippade lastbilar. För en sidotippad lastbil är tippfickan ca 

26 meter lång, dvs. tillräckligt lång för att allt bränsle ska hamna i fickan vid tippningen 

(Neovius, 2013). Längden på en tippficka för en eller två bakåttippande bilar kan variera. Den 

måste dock uppfylla två krav: att lastbilen/lastbilarna har utrymme att backa in och att 

chauffören kommer ut samt att allt bränsle kan tippas i fickan utan paus i avlastningen 
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(Paulander, 2013). Djupet och bredden på tippfickan är ofta desamma, ca 4-6 meter, oavsett 

längden på tippfickan (Dahlin, 2013). 

Lagringssilo för träpellets 

En lagringssilo för träpellets kan vara konstruerad på olika sätt och av olika material. Pellets 

matas in i silon uppifrån och matas ut underifrån. Silon kan antingen ha en platt eller konad 

botten. Om silon har en konad botten behöver den ha en större inre rasvinkel än 37° för att 

pellets ska rinna fritt och inte orsaka stopp i utmatningen. Ifall silon har en platt botten måste 

något slags utmatningssystem finnas vilket ökar kostnaden. En silo med platt botten blir dock 

lägre än en silo med konad botten, då mer volym ovanför markytan används för lagring 

(Obernberger & Thek, 2010). Man kan tänka sig att bränslet delas upp på flera silor, men det 

bör undvikas om möjligt. Vid flera silor riskerar pellets att behöva stå stilla onödigt länge i en 

eller flera silor och risken för kondensutfällning ökar. Detta leder till problem med valvning 

och otillräcklig utmatning (Lindkvist, 2013). 

 

Vid lagring kan pellets självuppvärma och av säkerhetsskäl bör någon form av 

insprutningssystem för inert gas finnas i en silo. Uppvärmningen kan uppstå till följd av att 

pellets med olika fukthalter blandas och att fettsyror i pelletterna oxideras. För lagring av 

pellets rekommenderas det att finandelen ska vara låg och att man ska mäta temperatur och 

gassammansättning (Obernberger & Thek, 2010).  

Dosersilo för träpulver 

En dosersilo designas lämpligen med största möjliga bottenarea och lägsta möjliga höjd. För 

träpulver rekommenderas det att utmatningen sker över hela bottnen på silon och det är även 

lämpligt att något system för valvbrytning ska finnas i botten på dosersilon (Goldkuhl, 1994). 

Detta då träpulver kan vara ett problematiskt bränsle med bakande egenskaper, se sektion 

2.2.2. Därför är dosersilon ofta relativt liten för att undvika risken för valvning. För att inte 

påverka pannans tillgänglighet bör den effektiva bränslevolymen motsvara åtminstone 30-60 

minuters drift vid fullast. Beroende på mängden utrustning innan dosersilon samt 

transporttiderna i systemet kan dock bufferttiden variera kraftigt. I en undersökande rapport 

från Värmeforsk (Goldkuhl, 1994) varierar de mellan 10-180 minuter. 

 

System för behandling och bearbetning av bränslet 

De vanligaste teknikerna för avskiljning och malning presenteras närmare nedan. 

Avskiljningstekniker 

Magnetiskt material är ofta ganska enkelt och billigt att avskilja. En vanlig teknik är att ha en 

magnet placerad över ett transportband. Magneten kan antingen vara en elektromagnet eller 

en permanentmagnet och vara med eller utan avstrykningsband (Carlsson, 2013). Magneten 

kan placeras antingen längs med bandet i avlastningsänden eller tvärs över bandet. Ett 

alternativ till en överbandsmagnet är att ha en trumseparator som placeras vid 

avlastningsänden. Trumseparatorn består till hälften av en magnet, till vilket magnetiskt 

material dras. Ett avstrykarband drar sedan med bränslet och när det kommer till den 

omagnetiska delen faller det ner (Nordenskjöld, 2006). 

 

Ickemagnetiska metaller kan avskiljas på två sätt: antingen med en virvelströmseparator eller 

med en metalldetektor. En virvelströmseparator består av en trumma i avlastningsänden av ett 

band i vilken det sitter en roterande permanentmagnet. Den roterande magneten inducerar ett 

fält i elektriskt ledande material, så som metaller, vilket får dem att kastas upp i luften vid 
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änden av bandet. Genom en lämpligt placerad separationsplåt kan då ickemagnetiska metaller 

avskiljas (Nordenskjöld, 2006).  

 

En metalldetektor detekterar både magnetiskt och ickemagnetisk material. Materialet avskiljs 

genom att exempelvis en lucka öppnas i vilken då både bränsle och det oönskade materialet 

försvinner. Detta ställer krav på en tunn bränsleström så att inte alltför mycket bränsle avskiljs 

(Nordenskjöld, 2006). 

 

Föroreningar som inte består av metaller, exempelvis sten, kan egentligen bara avskiljas 

baserat på skillnader i densitet mellan bränsle och sten. En stenfälla utformas ofta så att när 

bränsleflödet kommer till en kant blåser luftdysor i den riktning man vill att bränslet ska 

förflytta sig. Tungt material med litet vindfång, så som sten och tunga metaller, faller då ur 

luftströmmen och kan avskiljas (Nordenskjöld, 2006). För pellets kombineras ofta stenfällan 

med en vibroränna. Pellets med sin stavform flyter ut vid transport i vibrorännan och bildar en 

tunn bränslebädd. Detta gör att stenfällans effektivitet ökar (Paulander, 2013). 

Malningstekniker 

För malning till pulver behöver kvarnen vara av skärande typ. Partiklarna i pellets är fibrösa 

och plattas därför bara ut istället för att sönderdelas om de mals. Det finns därför två typer av 

kvarnar som kan användas vid malning av pellets till pulver: slagkvarnar och knivkvarnar. 

Det finns flera olika sorters slagkvarnar där huvudtyperna är skivkvarn och hammarkvarn. 

Slagkvarnar fungerar genom att roterande slagor möter fasta slaglister mellan vilka materialet 

sönderdelas. Ofta kan ett såll finnas runt omkring slagor och lister för att styra storleken på 

det färdigmalda bränslet (Wiklund et al., 1998). Av slagkvarnarna är idag hammarkvarnen 

den klart dominerande (Persson, 2013). Knivkvarnar fungerar nästan på samma sätt som 

hammarkvarnar, men slagorna och listerna är utbytta mot knivar som löper mot varandra 

(Wiklund et al., 1998).  

 

Hammarkvarnar ger ett finare pulver än knivkvarnar, men har högre effektförbrukning per 

mald viktenhet pulver och lägre kapacitet per kvarn (Ljungdahl, 2011). För en fribrinnande 

brännare krävs det att hammarkvarnar används, annars erhålls för stora partiklar som inte 

hinner brinna upp. Det malda pulvret från hammarkvarnar sugs ut från undersidan av kvarnen 

och avskiljs sedan i slangfilter (Persson, 2013). Knivkvarnarna används istället då en 

cyklonbrännare används. Bränslet blåses då direkt från kvarnen in till brännaren (Paulander, 

2013). 

 

Förbränningssystem 
De förändringar och komponenter som behövs i förbränningssystemet vid en konvertering 

beskrivs närmare nedan. 

Brännare 

För fribrinnande pulverbrännare finns det huvudsakligen två utformningar. Den ena tekniken 

har utvecklats från den traditionella kolpulverbrännaren där bränsle matas in genom en 

annulär spalt. Den inkommande bränsle/luftströmmen ges en kraftig rotation genom ledskenor 

vid utloppet av spalten. Innanför spalten finns ett register för primärluft och i centrum finns en 

oljebrännarlans. Utanför spalten finns register för sekundär- och tertiärluft. Den andra 

utformningen baseras på en vanlig design för brännare med flytande bränslen. Även för den 

här typen finns en oljebrännarlans i centrum, men bränsleinmatning sker i en spalt runt 

oljelansen. Denna teknik kallas central inmatning och bränslepartiklarna sprids i flamman 
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genom att antingen en störkropp finns i spalten eller genom att finfördelningsluft tillsätts i ett 

tunt register strax utanför bränslespalten. Primär-, sekundär- och tertiärluft tillsätts i register 

utanför bränslespalten (Berge et al., 2004).  

Tilluftfläkt och tilluftkanal 

Tilluftfläkten är vanligen en radialfläkt som dimensioneras utifrån det flöde som behövs till 

luftregistrena samt det tryckfall som finns i tilluftkanal och brännare. Bakåtböjda skovlar 

används då det är ren gas som ska transporteras och verkningsgrader upp emot 85 % kan 

uppnås (Alvarez, 2006). Fläkten dimensioneras vanligen för ett tryckfall på 5 kPa (Persson, 

2013). Dimensionen på tilluftkanalen beror på storleken på flödet samt vilken lufthastighet 

som kan accepteras. Vanligen utformas systemet så att en stor tilluftkanal leder luften i stort 

sett hela vägen fram till brännarna. Därefter delas flödet upp i mindre rör till respektive 

register på brännaren/brännarna. Vanligtvis så regleras flödet till de olika registrena genom 

spjäll i de olika mindre rören. Dessa ges ofta ett bestämt läge efter att driften av brännaren 

optimerats, vilket gör att fördelningen mellan luftmängden till de olika registrena förblir 

konstant (Paulander, 2013) 

Doseringssystem och transportledning 

Doserutrustningen under dosersilon består vanligen av flera parallella skruvmatare. Målet är 

att få en så jämn utmatning av bränsle som möjligt. Skruvarna bör därför vara helt fyllda och 

varvtalet på skruvarna vara högt. Mängden bränsle som doseras till brännarna styr direkt den 

effekt som kan erhållas i pannan. Efter doserskruvarna finns det två utformningar för att 

bränslet ska föras vidare in i transportledningen till brännaren. Det ena är att en konventionell 

cellmatare släpper ner bränslet till en ejektor kopplad till transportledningen. Ejektorn jobbar 

vid undertryck och suger med bränslet i transportledningen. Den andra utformningen är att en 

genomblåst cellmatare används, där bränslet blåses direkt från facken i cellmataren. 

Jämförelser mellan utformningarna visar att den genomblåsta cellmataren både förbättrar 

förbränningsegenskaperna och reducerar det fläktarbete som behövs (Paulander et al., 2008).  

 

För att klara tryckuppsättningen i transportledning och brännare används vanligen 

blåsmaskiner, så kallade Roots-kompressorer. Storleken på transportledningen är en 

avvägning mellan flera olika faktorer. För att undvika pulsering av bränsleflödet vill hög 

hastighet användas och minst 18 m/s rekommenderas för att hastigheten ska vara betydligt 

större än tillbakabrandshastigheten. Samtidigt bör låg hastighet användas för att få ett lågt 

tryckfall i ledningen och låg utloppshastighet i brännaren, vilket ger bättre utbränning och 

stabilare flamma (Paulander et al., 2008). Som en avvägning väljs ofta lufthastigheten till 

mellan 20-25 m/s (Ljungdahl, 2011). 

 

Eldstad och rökgasväg 
En mer detaljerad beskrivning av de förändringar och komponenter som behövs i eldstad och 

rökgasväg vid en konvertering följer nedan. 

Förändringar i eldstaden: Undanbockning och termisk gjutmassa 

Den värmeupptagande ytan i eldstaden består av vattenkylda tuber mellan vilka metallflänsar 

sitter. Denna vägg av omväxlande tuber och flänsar är också den del av pannkonstruktionen 

som ska göra pannan tät (Kitto & Stultz, 2005). Vid en brännare är tuberna ofta dragna runt 

brännaren genom att de bockats. När genomföringen i pannkroppen ökar vid installation av en 

pulverbrännare måste fler tuber bockas undan. Tuberna vid hålet böjs då tillräckligt mycket 

för att gå runt hålet och placeras vanligtvis på insidan av pannväggen, dvs. närmare eldstaden. 
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Detta möjliggör att tuberna fortfarande kan ta upp värme samtidigt som brännaren får plats 

(Paulander, 2013).  

 

Vid övergång till pulvereldning beläggs ofta den första delen av eldstaden runt 

brännaren/brännarna med en termisk gjutmassa. Under uppstart värms denna upp och kan 

sedan genom avgiven strålningsenergi förbättra utbränningen av det inkommande pulvret 

(Malmgren et al., 2000). Vid beläggning av gjutmassa på pannans väggar är det vanligt att de 

först rengörs genom blästring. Därefter svetsas ankare fast i tubväggen. Gjutmassan sprutas 

sedan på och fäster då på de fastsvetsade ankarna (Paulander, 2013). 

Sotning 

Det finns flera olika tekniker för sotning där de vanligaste är ångsotning, vattensotning, 

luftsotning, ljudsotning, kulsotning och slagsotning. Vid ångsotning sprutas ånga ur ett 

munstycke mot tuber med beläggningar där anslagskraften från ångan avlägsnar 

beläggningen. Munstycket kan sitta på en fullt utdragbar lans, en halvt utdragbar lans eller på 

en fastmonterad roterande lans, vilken då har flera munstycken. Vatten kan precis som ånga 

sprutas mot en beläggning, men har mycket högre anslagskraft. Vatten används bara vid hårda 

vidhäftande depositioner då det kan skada tuberna genom den höga anslagskraften och den 

termiska chocken som uppstår då kallt vatten träffar en varm tub. Även luft kan användas som 

sotningsmedium genom att man blåser mot beläggningarna med högtrycksluft. Dock är 

anslagskraften lägre än för både ånga och vatten (Eklund & Rodin, 2004).  

 

Ljudsotning kan göras på två sätt: antingen med hörbart ljud eller med infraljud. Med hörbart 

ljud skickas korta ljudpulser på 143-152 dB relativt ofta för att förhindra påbyggnad av 

beläggningar. Ljudsotning med infraljud bygger på att det bildas stående vågor i det bakre 

draget, vilket förhindrar att beläggningar bildas. För att få stående vågor krävs det att 

sotningssystemet ställs in på ett korrekt sätt. Jämfört med ljudsotning med hörbart ljud är 

infraljudsotning effektivare och mer kraftfullt. Dock kräver det en större och mer komplex 

installation. Kulsotning är en möjlighet för sotning i vertikala bakre drag. Renskulor släpps 

från toppen och studsar på tuberna på vägen ner. I botten samlas de upp och kan återanvändas. 

Slagsotning är precis som namnet antyder en teknik där någon slags hammare slår mot 

tuberna för att få loss beläggningar (Eklund & Rodin, 2004). 

Rökgasfilter och askutmatning  

För filtrering av rökgaser vid biobränsleeldning finns det huvudsakligen tre tekniker: cyklon, 

elfilter och slang(spärr)filter (Andersson, 1992). Cykloner finns i flera utföranden där 

principen är att gasen sätts i en roterande rörelse, varpå partiklar kastas ut mot väggarna och 

kan avskiljas. Tekniken har dock låg avskiljningsgrad för partiklar under 3 µm. I ett elfilter 

finns det positivt laddade vertikala plattor mellan vilka gasen passerar. Mellan plattorna finns 

negativt laddade trådar som alltså har motsatt polaritet jämfört med de vertikala plattorna. Det 

starka fältet mellan trådarna och plattorna joniserar gasen. De bildade negativa jonerna fastnar 

på stoftpartiklarna och drar dem mot de vertikala plattorna. Genom bankning kan sedan stoftet 

avskiljas från plattorna. Avskiljningsgraden kan vara upp till 99,5 %. Slangfilter består 

vanligtvis av filterstrumpor som sitter på filtertuber. När gasen passerar genom filtrena silas 

partiklarna ut och fastnar på filtrena. Genom korta luftstötar från renluftssidan trillar 

partiklarna av och kan avskiljas. Den totala avskiljningsgraden kan vara så hög som 99,95 % 

(Alvarez, 2006).  

 

Vid pulvereldning blir i stort sett all aska flygaska och anläggningar kan ofta sakna system för 

bottenaskutmatning. Askutmatning från rökgasfiltret kan ske på flera olika sätt, till exempel 



61 

 

med transportörer eller pneumatik, och görs generellt i slutna system (Andersson, 1992). 

Leverantörer av rökgasfilter kan idag ofta leverera kompletta lösningar för askutmatning: 

både ut från själva filtret och vidare till lagringbehållare (Paulander, 2013). 

Rökgasfläkt och rökgaskanal 

För transport av rökgas används precis som för tilluftfläkten en radialfläkt. Skovlarna är av 

sorten plana, bakåtlutande skovlar som kan hantera transport av gaser med låg stofthalt 

(Hederström, 2013). Trumman runt fläkthjulet värmeisoleras till följd av den höga 

temperaturen på rökgaserna. Fläkten används för att köra pannan vid balanserat drag, vilket 

innebär att trycket i eldstaden är strax under atmosfärstryck. Fläkten behöver dimensioneras 

utifrån rökgasflödet och det tryckfall som rökgasväg och filter medför. En ny rökgaskanal 

behöver ofta byggas för att ansluta filter och rökgasfläkt med det bakre draget på pannan. 

Pellets innehåller väldigt lite svavel, se tabell 1, så kanalen kan vara byggd i vanlig svart plåt. 

Ibland används dock lite tåligare material, så som Corten, för att säkerställa hållbarheten. Till 

följd av rökgasens temperatur isoleras alltid rökgaskanalen (Paulander, 2013). 

 

 

 

 


