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Sammanfattning 
SCA Ortvikens energiavdelning har fem stycken fastbränslepannor som 

försörjer interna förbrukare med processånga. Bränslet är i huvudsak 

bark, biologiskt slam och pelletspulver. SCA är ålagda att registrera 

utsläpp till luft och redovisa detta enligt de i verksamhetstillståndet 

villkorsbelagda utsläppen samt för kväveoxid-deklaration och för 

handel om utsläppsrätter för CO2. Förutom verksamhetstillståndet 

innefattas SCA Ortviken dessutom av förordningen 2013:252 Stora 

förbränningsanläggningar. För att redovisa detta används miljöredovis-

ningssystemet ”MRS” från Entric AB. Drift-och underhåll saknar i 

nulägen en övergripande bild över MRS vilket skulle underlätta deras 

arbete för att säkerställa funktion på ingående signaler och därmed 

minska risken för mätbortfall vilket kan förebygga höga utsläpp under 

produktionen i framtiden. I detta arbete har, genom flödesscheman för 

de mest relevanta signaler och mätvärden vad gäller utsläpp som är 

kopplade till MRS, kunna underlätta för processoperatörer och under-

hållsorganisationen att säkerställa mätfunktionen. Arbetet har dessu-

tom, genom analys av historiska data över driften, lett till förslag på 

åtgärder för att minska bildandet av olika utsläpp. Arbetet har visat att 

det finns många enkla åtgärder som kan göras för att minska utsläppen 

på redan befintligt installerad teknik på pannorna, men även gett förslag 

på annat teknik, och hur denna kan appliceras. Arbetet har också visat 

på brister i den nuvarande dokumentation-och signalhanteringen i 

avseende att göra mätvärden synliga i processystem andra än MRS. 

 

  Nyckelord:  

Kväveoxider, Kolmonoxid, Svaveloxider, NOx, SOx, Stoft, utsläpp, 

MRS, Reburning, SCR, SNCR.  
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Förord 
Jag vill tacka personalen på SCA Ortviken för ett trevligt bemötande och 

för att ni alltid ställde upp när jag behövde hjälp. Ett särskilt tack till min 

handledare på SCA Ortviken, Kerstin  Andersson.   
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2 Inledning  
SCA Ortviken är ålagda att registrera utsläpp till luft och redovisa detta 

enligt de i verksamhetstillståndet villkorsbelagda utsläppen samt för 

kväveoxid-deklaration och för handel om utsläppsrätter för CO2. 

Förutom verksamhetstillståndet innefattas SCA Ortviken dessutom av 

förordningen 2013:252 Stora förbränningsanläggningar. För att redovisa 

detta används miljöredovisningssystemet ”MRS” från Entric AB. I MRS 

finns det en formelsamling och konstanter för att beräkna de signaler 

som kommer från anläggningens mätutrustning för utsläpp. Dessa 

uträknade utsläppsvärden presenteras sedan för tillsynsmyndigheten, 

vilket i SCA Ortvikens fall är länsstyrelsen. Ett utklipp av några av dess 

formler visas i tabell 1, ett större utklipp visas i bilaga A, tabell 11.  

 

Energiavdelningen på SCA Ortviken har ett önskemål att genom ett 

flödesschema för inkommande signaler och beräkningar kunna 

underlätta för processoperatörer och underhållsorganisationen att 

säkerställa mätfunktionen och genom en bra översikt kunna förutse och 

förebygga nya höga utsläpp. 

Uppdraget går ut på att identifiera de ingående signaler som används 

för att kontrollera utsläpp till luft via rökgaserna. En litteraturstudie 

görs för att säkerställa att rätt signaler används för beräkningarna samt 

Tabell 1: Utklipp från MRS formelsamling 
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på ett överskådligt sätt visa detta i en processbild som underlättar för 

processoperatörer och underhållsarbetet på SCA Ortviken. Utöver detta 

ska historiska data av förbränningsprocessen analyseras för att 

identifiera de driftparametrar som påverkar utsläppen till luft. Syftet är 

att skapa bättre förutsättningar för processoperatörer att vidta åtgärder 

för att minska utsläppen. 

 

2.1 Bakgrund och problemmotivering 

SCA Ortvikens energiavdelning har fem stycken fastbränslepannor som 

försörjer interna förbrukare med processånga. Vidare förser Ortviken 

Sundsvalls fjärrvärmenät med varmvatten via rökgaskondensering och 

värmeväxlare, detta genom ett samarbete med Sundsvall Energi AB. 

Bränsleslagen i dessa pannor är förädlade biprodukter från en 

tillverkningsprocess som blir en värdefull råvara i en annan process. I 

huvudsak är bränslet bark, både från interna produktionen samt extern 

bark från övriga SCA-industrier till exempel Tunadals sågverk, 

biologiskt slam från den interna processvattenreningsanläggningen och 

träpulver som även den tillverkas av biprodukter från SCAs olika 

sågverk.  

Miljöredovisningssystemet ”MRS” används för beräkning av mätvärden 

och rapportering av utsläpp. Beräkningarna i MRS utgår från den 

formelsamling som finns inlagd i systemet. MRS har även ett 

rapportsystem som används både dagligen av operatörer och som 

redovisningsunderlag för kontakt med tillsynsmyndigheten. Systemet 

larmar dessutom vid höga utsläpp för att processoperatörerna och 

underhållsorganisationen ska kunna vidta åtgärder för att minska 

utsläppen. Drift-och underhåll saknar i nulägen en övergripande bild 

över MRS vilket skulle underlätta deras arbete att övervaka utsläpp och 

säkerställa funktion på ingående signaler vilket minskar risken för 

mätbortfall. 

2.2 Övergripande syfte  

Syftet med arbetet är att skapa förutsättningar för drift- och 

underhållsorganisationen att kunna felsöka och utföra åtgärder vid 

förhöjda utsläpp till luft eller vid signalbortfall. I arbetet ingår även att 

studera historiska data från förbränningsprocessen för att hitta 

driftlägen som korrelerar till utsläppsvärdenas variation i syfte att ge 
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rekommenderade åtgärder för att minimera utsläpp under olika 

processbetingelser.  

 

2.3 Avgränsningar 

I denna rapport är det främst NOx-utsläpp som har undersökts då det 

detta är den största utmaningen vid drift av pannorna. Denna avgräns-

ning har därför också lett till att det främst har gjorts analyser på hur 

NOx kan reduceras med ändring av driftparametrar. 

Vad gäller fysiska installationer av NOx-reducering har endast förslag 

på teknik getts, men hur dessa fungerar och var denna teknik kan 

användas har ändå nämnts för eventuella framtida ombyggnationer. 

Inga beräkningar på kostnader eller besparingar har gjorts då detta 

arbete främst har fokuserat på att minska utsläppen. 

Vad gäller driftrekommendationer har dessa avgränsats till rosterpan-

norna (panna 3-, 7- och 8) då personal på SCA Ortviken upplever att det 

är dessa pannor som har störst potential för minskat utsläpp. Dessa 

pannor är dessutom av samma typ, vilket gör att gemensamma driftre-

kommendationer kan ges. 

 

2.4 Konkreta och verifierbara mål  

Målet med arbetet är uppdelat i tre delmål.  

1. Genom processflödesscheman visa på ett överskådligt sätt hur 

signaler från givare och gasanalysinstrument är kopplade till 

MRS. 

2. Underlätta för drift-och underhållsorganisationerna att utföra rätt 

åtgärder genom en översikt för beräkningarna som görs i MRS. 

3. Identifiera de påverkansbara driftparametrar som har störst be-

tydelse för utsläpp till luft för ökad kunskap hos processoperatö-

rer och ge rekommenderade åtgärder för att minska utsläpp till 

luft. 
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2.5 Översikt  

I kapitel 2 ges en bakgrund av SCA Ortvikens verksamhet, vilka för-

bränningstekniker och bränslen som används, vilka utsläpp som finns 

och hur dessa mäts och registreras för att ge en bra bild av det beskrivna 

problemet. I kapitel 3 beskrivs de metoder som används, i kapitel 4 

kommer resultaten av arbetet att presenteras och i kapitel 5 anges olika 

lösningsalternativ. Rapporten avslutas med slutsatser och diskussion av 

resultaten och analyserna. Bilaga A är ett urklipp ur formelsamlingen 

från MRS, bilaga B är matematiska härledningar, bilaga C är en översikt 

för signalnamn, formler och taggar i MRS och bilaga D är plottar och 

diagram. Alla bilder från SCAs intranät och hemsida har jag fått till-

stånd att använda, övriga bilder är tagna ur kurslitteratur eller andra 

rapporter-/artiklar inom ämnet, med angiven källhänvisning. 
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3 SCA Ortviken 
SCA är norra Europas största privata ägare av skog. De har ett 

markinnehav på 2,6 miljoner hektar, varav 2 miljoner hektar är 

produktiv skogsmark. SCAs skogsbruk är miljöcertifierat där de med 

moderna produktionsanläggningar tar vara på hela trädet, vilket 

illustreras i bild 1. Skogen är snabbt växande och binder koldioxid i 

atmosfären vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle där den förnybara 

fibern dessutom kan ersätta fossila produkter. [1] 

Skogen är SCAs 

främsta råvara 

vilket de förädlar 

till en mängd olika 

produkter. De 

ädlaste delarna av 

trädet förädlas till 

träråvaror i 

sågverk. Drygt 

hälften av stocken 

blir sågade 

träråvaror så som 

till exempel 

byggvirke. Resten 

blir flis för massa-

och 

pappersproduktion 

och pellets. 

Biprodukter som 

tallolja och 

terpentin 

vidareförädlas till biodrivmedel och kemikalier. Bark används som 

bränsle för energiproduktion.[1] 

  

Bild 1 SCAs moderna produktionsanläggningar kan ta till 

var på hela trädet vid avverkning. (Källa: [1]) 
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3.1 Papperstillverkning 

Ortvikens pappersbruk har en total produktionskapacitet på cirka 770 

kt/år. Träråvaran är färsk granmassaved samt blekt sulfatmassa från 

extern tillverkning. Hela trästockar kommer till renseriet (längst till 

höger i bild 2) där de bearbetas med kondensat från massafabriken, 

avbarkas och flisas, därefter transporteras flisen till massatillverkningen. 

All massa som tillverkas på Ortviken tillverkas enligt TMP-processen 

(Thermo Mechanical Pulping). I en TMP-process mals flis i raffinörer 

varvid fiber friläggs genom mekanisk bearbetning. Raffineringen sker 

vid förhöjd temperatur och förhöjt tryck. 

Den tillförda mekaniska energin som sker i massatillverkningen för-

ångar vätskan i träflisen, ångan återvinns som lågtrycksånga.  TMP-

processen möjliggör ett mycket högt vedutbyte genom att i stort sett 

hela fibern används för pappersproduktion vilket kan jämföras med 

tillverkning av kemisk massa med ett utbyte på cirka 50%. Den tillver-

kade massan lagras därefter i lagringstorn innan den används i någon 

av SCA Ortvikens tre pappersmaskiner. Bild 2 visar en schematisk bild 

över papperstillverkningen. 

Bild 2: Flödesschema över SCA Ortvikens papperstillverkning (Källa: SCA intranät)   
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3.2 Ångtillverkning 

Energimängden från förbränning vid SCA Ortvikens ångavdelning 

under år 2018 var 830 GWh, vilket försedde massafabriken och 

pappersmaskinerna med processånga och Sundsvalls fjärrvärmenät 

med varmvatten. Fem fastbränslepannor och en elpanna som används 

för att producera processvärmen där bränslet i huvudsak är biobränsle 

som består av internt producerad biobränsle från avbarkning och 

flistillverkningen, extern biobränsle, träpulver samt fiber- och bioslam. 

Internt biobränsle används i panna 1 och panna 3 medan externt 

biobränsle används i panna 7 och panna 8 och i viss mån även i panna 3. 

Bioslam eldas tillsammans med internt biobränsle i panna 1. I Panna 2 

och panna 3 finns installerade kombibrännare för träpulver. 

Eldningsolja används vid uppstart av pannor eller vid andra 

driftbetingelser, till exempel vid högt ångbehov eller andra tekniska 

problem som omöjliggör fastbränsledrift. Ångdistributionen sker i tre 

ångnät för låg- mellan och högtrycksånga. En turbin på 15 MW är 

dessutom i drift för elproduktion för intern elförbrukning. Figur 1 visar 

ett flödesschema över ångproduktionen och distribueringen över 

produktionsenheterna. 

 

Figur 1: Flödesschema över ångtillverkning och fördelning över produktionsenheter 
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3.2.1 Rökgaskondensering och fjärrvärmeleverans 

Rökgaskondensering kan användas i all form av förbränning men den 

största energivinsten görs med bränslen som har hög fukthalt och/eller 

hög vätehalt. Rökgaskondensering innebär att vattenångan i rökgaserna 

från en förbränningsanläggning kyls ned av ett antal kylare till under 

vattenångans daggpunkt. [2]  

När vattenångan övergår till vatten frigörs kondensationsvärme. Vid 

kondenseringen avskiljs såväl gasformiga föroreningar, till exempel 

svaveldioxid, fenoler och väteklorid, som fasta föroreningar, det vill 

säga stoft, och därmed också metaller och organiska föreningar. Därför 

kan rökgaskondensering från en miljösynpunkt betraktas som en 

reningsprocess eftersom utsläppen av föroreningar per utvunnen 

energienhet blir lägre än utan rökgaskondensering. [2] 

På SCA Ortviken återvinns värme i de fuktiga rökgaserna från panna 1 

och panna 3 i en rökgaskondensor. Genom en värmeväxlare levereras 

denna återvunna spillvärme till Sundsvalls fjärrvärmenät, år 2018 

levererades 120 GWh energi.  

 

3.3 Förbränningsteknik 

3.3.1 Eldningsanordningar 

Själva utformningen av förbränningskammaren har stor betydelse för 

bränsle- och syretillförsel. Valet av förbränningsanordning är beroende 

av bränslets form (fast, flytande eller gasformig) och andra egenskaper 

så som gashalt, askmängd, konsistens och fuktighet. Vid förbränning av 

fasta bränslen är också partikelstorlek viktig. [2] 

SCA Ortviken använder sig av fem förbränningspannor och en elpanna 

för sin ångproduktion. ”Panna 1” är av sorten bubblande fluidiserad 

bädd (BFB) och har 50 MW märkeffekt. ”Panna 2” är en pulverbrännare 

av typen ”Multi Fuel” med 85 MW märkeffekt. ”Panna 3”, ”Panna 7” 

och ”Panna 8” är alla tre rosterpannor med trapproster med 

märkeffekter på 80 MW, 25 MW respektive 25 MW. Figur 2 visar ett 

flödesschema över pannornas och dess rökgaser med mätpunkter.  
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Figur 2: Flödesschema över rökgaserna på pannorna. A och B är mätpunkt för 

rökgaser till gasanalysutrustning. C är mätpunkter för stoftmätning. 

I rubrikerna 2.3.2 till 2.3.5 kommer funktionen av dessa pannor 

beskrivas mer noggrant. 

 

3.3.2 Elpanna 

I en elektrisk panna, eller elpanna, 

omvandlas elenergi direkt till värme 

energi när en elektrisk ström leds 

genom pannvattnet, en principiell 

skiss av en elpanna visas i bild 3.  

Storleken av denna ström är 

beroende av hur stor del av 

elektroderna som är nedsänkta i 

vattnet. Strömstyrkan och pannans 

effekt kan därför enkelt styras genom 

att ändra vattennivån i pannan. [3]  

Elpannor är bra som hjälppannor då 

vid uppstart och avställning av 

kraftverk eller när ordinarie pannors 

effekt inte räcker. Finns det dessutom 

ett system för att ackumulera ångan 
Bild 3: Principiell skiss av en elpanna (Källa [3])   
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Bild 4: Schematisk skiss över panna 1. 

och värmen kan det vara lönt att köra en elpanna under nattetid då 

elpriset är lågt för att använda ångan under resterande dygn. [3] 

Fördelen med elpannor är att den höga driftsäkerheten och korta 

starttiden. Dessutom är verkningsgraden mycket hög, omkring 98%, och 

effekten kan steglöst regleras från 0 till 100%. [3] 

 

3.3.3 Fluidiserad bädd  

En fluidiserad bädd (FB) är en 

bädd av fasta partiklar som sätts 

i rörelse genom att blåsa gas 

uppåt genom bädden med en 

tillräckligt stor hastighet för att 

hålla partiklarna i rörelse. Den 

fasta bädden liknar då en 

kokande vätska, och får många 

liknande egenskaper av en 

vätska, varför det kallas att 

bädden är fluidiserad. [4] 

Panna 1 på SCA Ortviken är en 

bubblande fluidiserad bädd 

reaktor (BFB). I en BFB är 

hastigheten på den gas som 

strömmar upp genom bädden 

med minimalt flöde för att få 

bädden att röra på sig, vilket ger 

uppkomsten av bubblor i bädden 

av varierande storlek. Dessa 

bubblor är av största vikt i 

bädden då de bär med sig 

närliggande partiklar vilket 

förbättrar blandningen av 

bädden som i sin tur ökar 

värmeöverföringen från 

partiklarna i bädden till bränslet. 

[4] 

Bild 4 visar en schematisk skiss över panna 1. 
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Bild 5:  Schematisk ritning över panna 2. 

Källa: SCA Ortvikens arkiv 

I fluidiserade bäddar är förbränningstemperaturen mellan 760 till 930 

grader Celsius. En fördel med en sådan relativt låg 

förbränningstemperatur är att den är understiger temperaturer då 

kväveoxider (NOx) formas [5]. NOx beskrivs mer noggrant i kapitel 

3.5.3. Fluidiserade bäddar är även en bra förbränningsteknik när våta 

bränslen eller bränslen av varierande storlek och fukthalt används [5], 

till exempel färsk bark eller slam. 

3.3.4 Multifuel-brännare 

SCA Ortviken har totalt 7 stycken 

multifuel-brännare i sin 

anläggning, där 4 stycken är 

installerade i panna 2 och 3 

stycken på panna 3. Den totala 

installerade effekten på dessa 

brännare är 120 MW.  

Brännarna är designade för att 

klara av både träpulver och olja, 

vilka kan eldas var för sig eller 

kombinerat, varav namnet ”Multi 

fuel”. Brännarna är tillverkade av 

WTS AB, ett Svenskt företag som 

specialiserats sig på 

träpulverförbränning konvertering 

av olja-, gas- eller kolpannor till 

träpulverbrännare. [6]  

Bränslet för brännarna är i 

huvudsak träpulver men 

eldningsolja kan också förekomma, 

främst vid uppstart av panna 2. 

Bild 5 visar en schematisk ritning 

över panna 2.  
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3.3.5 Trapprosterpanna 

En trapprosterpanna består 

av trappsteg av gjutjärn som 

överlappar varandra där 

trappstegens, eller 

rosterstavarnas, längd 

vanligtvis är 500-800 mm. 

Bredden på en enkel rost är i 

vanliga fall inte mer än 2 

meter men flera roster i rad är 

vanligt. Fördelen med denna 

typ av rosterpanna är att 

bränslet inte åker genom 

rosten trots stora öppningar 

för luft, detta tack vare att 

banans lutning är något 

mindre än bränslets 

rasvinkel. Rostrets lutning 

bör därför varieras beroende 

på vilket bränsle som 

används. I en rosterpanna där 

bark eldas är vinkeln 45° 

optimalt, med denna vinkel 

rasar barken ner  av sin egen 

tyngd om den utsätts för 

lätta stötar och sprids över rosten [3]. Bild 6 visar en schematisk skiss 

över panna 3 och bild 7 visar ett trapprost med bränsle. Panna 3 har 

även 3 stycken pulverbrännare kombinerat med rosterförbränning. 

Bild 7: Förenklad schematisk skiss över panna 3, Källa: 

SCA Ortvikens arkiv 

Bild 6: Bränslefördelningen på ett trapprost (Källa: [4]) 
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Då bränslet rör sig nedför rosten sker torkning, förgasning och slutför-

bränning i olika områden av rosterbanan. Ett område där en kombinat-

ion av dessa förbränningsfaser sker är inte att rekommendera på grund 

av den avkylning som orsakas av torkningsprocessen. Trapprosten är 

speciellt lämplig för träflis med hög fukthalt, upp till 60%, där glödande 

härdar kan bildas men utjämnas vid glidningen nedåt. [3]  

Panna 7 och 8 är identiska i konstruktionen och är också av trapproster-

typ, men är byggda på ett annorlunda sätt jämfört med panna 3. En 

schematisk ritning över panna 7-och 8 visas i bild 8.  

 

Bild 8: En schematisk ritning över panna 7-och 8. Källa: SCA Ortvikens arkiv 
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3.4 Förbränning 

I en förbränningskammare äger olika kemiska reaktioner rum där 

bränslets ingående ämnen förenar sig, eller oxiderar, med syre (O2). Som 

syrebärare används i vanliga fall atmosfärsluft vars syrehalt är ungefär 

21% av volymen. Produkten av en förbränning är värme, och 

restprodukterna är rökgaser och aska enligt figur 3. [3] 

 

Figur 3: Typisk förbränningsprocess 

Då den största delen av luften, ungefär 78 % av volymen, består av 

kväve (N2) som inte kommer delta i någon nyttig reaktion utan kommer 

i stort sett endast värmas upp i förbränningskammaren och följa med 

rökgaserna, kommer kvävet vara en förlust i förbränningsprocessen. 

Den kvarvarande 1% av volymen av förbränningsluften består av 

många olika gaser, till störst del argon och koldioxid. Då dessa gaser 

precis som kvävet inte kan bidra med någon nyttig 

förbränningsreaktion brukar dessa räknas tillsammans med kvävet och 

kallas då för råkväve. För varje del syre som tas upp i luften till 

förbränningen kommer det alltså finnas (78 + 1)/21 ≈ 3,76 delar 

råkväve. [8] 

3.4.1 Bränsle 

Ett bränsle antas bestå av de fem grundämnena kol (C), väte (H), syre 

(O), kväve (N), svavel (S) samt av aska (a) och fukt (f) där de brännbara 

beståndsdelarna är kol, väte och svavel. Kvävet och fukten kommer 

finnas i rökgaserna efter förbränningen och askan deltar inte alls i 

förbränningsprocessen [8]. De kemiska reaktioner som äger rum vid en 

förbränning antas förenklat ställas upp enligt formlerna (1), (2) och (3) 

[2]; 

𝐶 + 𝑂2 = 𝐶𝑂2 + 33913
𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐶
  𝑓𝑟𝑖𝑔𝑗𝑜𝑟𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖  (1) 



Reducering av utsläpp till luft   - 

Optimering av SCA Ortvikens drift 

och underhållsarbete   

Robin Bergström   

SCA Ortviken 

2019-07-24 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

15 

𝐻2 +
1

2
𝑂2 = 𝐻2𝑂 + 142770

𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐻2
𝑓𝑟𝑖𝑔𝑗𝑜𝑟𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 (2) 

𝑆 + 𝑂2 = 𝑆𝑂2 + 10467
𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝑆
 𝑓𝑟𝑖𝑔𝑗𝑜𝑟𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 (3) 

Enligt dessa formler krävs det alltså 1 mol O2 för att förbränna 1 mol kol, 

½ mol O2 för att förbränna 1 mol väte och 1 mol O2 för att förbränna 1 

mol svavel.  

Då alla brännbara beståndsdelar av bränslet har oxiderats har en 

fullständig förbränning uppnåtts. Återstår det något som ytterligare kan 

oxideras efter förbränningen i restprodukterna är förbränningen 

ofullständig. Av denna anledning ska en förbränningskammares 

bränsle- och lufttillförsel vara på ett sådant sett att bra blandning som 

möjligt kan göras.  

Den teoretiska, eller stökiometriska, luftmängden är den mängd luft 

som krävs för att uppnå en fullständig förbränning av bränslet. Den 

stökiometriska luftmängden (lt) fås genom formel (4) [2]; 

 

𝑙𝑡 =
1+3,76

100
∗ (

𝐶

12
+

𝐻

4
+

𝑆

32
−

𝑂

32
) 𝑘𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒  (4) 

 

där C, H, S, O volymprocent av ämnet i bränslet, (1+3,76) är antal mol 

luft och konstanterna i nämnarna i parentesens är grundämnets molvikt. 

Notera att för H, och O är molvikten det dubbla eftersom dessa är gaser 

och består av två molekyler, H2 och O2. Då syret i bränslet minskar det 

syre som måste tillföras är det ett minustecken framför variabeln O. Det 

går dessutom att beräkna hur mycket rökgas som bör bildas ur bränslet 

enligt formel (5) [2];  

 

   
1

100
∗ (

𝑐

12
+ (

ℎ

2
+

𝑓

18
) +

𝑠

32
+

𝑛

28
+ 3,76 (

𝑐

12
+

ℎ

4
+

𝑠

32
−

𝑜

32
))  kmol/kg bränsle (5) 

 

Bränslets kemiska sammansättning fastställs genom elementaranalys av 

bränslet. När andelarna C, H, S, O och aska kända i ett bränsle kan 

således den erforderliga luftmängden som krävs för att fullständig 

förbränning av bränslet och mängden rökgaser räknas ut. För enklare 
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beräkning kan en tabell ställas upp. Låt säga att ett efter en analys av 1 

kg bränsle innehåller det (vikt) 52,0% C, 5,0% H, 2,2% N, 35,1% O, 0,24% 

S och 5,5% A (aska). När detta ät känt kan tabell 2 ställas upp. 

Tabell 2: Beräkning av teoretisk luftmängd och rökgasmängd. 

Ämne Molvikt 
Analys  
(gram) 

Antal  
(mol) 

Syrebehov  
(mol) 

Rökgaser (mol) 

CO2 H2O N2 SO2 

C 12 520 43,33 43,33 43,33       

H2 2 50 25,00 12,50   25,00     

N2 28 22 0,79       0,79   

O2 32 351 10,97 -10,97         

S 32 2,4 0,08 0,08       0,08 

A -- 55 -- --         

Totalt   1000,4   44,94         

Råkväve i luft (3,76*syrebehovet) 168,97     168,97   

      Torr luft 213,91         

    Totala rökgaser 238,17 43,33 25,00 169,76 0,08 

    Torra rökgaser 213,17 43,33 -- 169,76 0,08 

      Halt på total gas 18,19% 10,50% 71,28% 0,03% 

      Halt på torr gas 20,33% --  79,64% 0,04% 

I praktiken är det omöjligt att få en perfekt förbränning av bränslet då 

en tillräckligt bra blandning av bränsle och syre är omöjlig att uppnå. 

Därför kommer det bildas oönskade ämnen som, förutom det som 

fastnat i eldningsanordningen, följer med rökgaserna och släpps ut i 

atmosfären. Hur alla dessa ämnen bildas är komplext och ännu inte helt 

känt, men det finns en övergripande bild hur de uppstår. Tabell 3 visar 

vilka ämnen i bränslet som kan bilda de olika kemiska föreningarna, i 

kapitel 3.5 kommer dessa ämnen att genomlysas mer noggrant.  

Tabell 3: Bränslets innehåll och vad det kan bilda för oönskade utsläpp i rökgaserna 

  Bildar NOx Bildar CO Bildar SOx Bildar Stoft* 

      

Kol: C X X  X 

Väte: H X    

Syre: O X X X  

Kväve: N X    

Svavel: S   X  

Fukt f     

Aska a    X 
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*även oförbrända partiklar räknas in som stoft (sot) 

Förutom eldningsolja för uppstartsbränsle har SCA Ortviken tre huvud-

sakliga bränslen i sin ångtillverkning. Dessa är alla biprodukter från 

produktionen av massa-och pappersproduktion, skogsavverkning och 

sågverk. Bränslena är internt och externt producerad bark-och flis, fiber- 

och bioslam och träpulver. Dessutom eldas askan från panna 3 i panna 1 

då denna aska innehåller mycket oförbrända partiklar. Hur bränslet är 

fördelat på de olika pannorna visas i figur 4.  

 

  

Figur 4: Fördelning av bränslen mellan pannorna. Elementaranalys för intern-/externt 

biobränsle, pulver och slam redovisas i tabell 2-, 3-, 4 respektive 5.   
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3.4.2 Bark- och flis 

Barken och flisen som kommer till SCA Ortviken är både biprodukter 

från avbarkningsprocessen i det interna renseriet, kallat internt 

biobränsle (IntBio), och från externa sågverk och avverkningar, kallat 

externt biobränsle (ExtBio). Det interna bränslet förbränns i panna 1- och 

3 medan det externa biobränslet förbränns i panna 7- och 8. Ele-

mentaranalys för IntBio och ExtBio visas i tabell 4 och tabell 5:  

Tabell 4: Elementaranalys internt biobränsle 

IntBio    

Effektivt värmevärde: Hi_eff   18,94 MJ/kgTS 

Kol: C 50,9 %TS 

Väte: H 6 %TS 

Syre: O 39,6 %TS  

Kväve: N 0,3 %TS 

Svavel: S 0,03 %TS 

Fukt f 57,1 % 

Aska a 3,2 vikt% 

 

Tabell 5: Elementaranalys externt biobränsle 

ExtBio    

Effektivt värmevärde: Hi_eff   18,73 MJ/kgTS 

Kol: C 49,9 %TS 

Väte: H 5,9 %TS 

Syre: O 37,6 %TS  

Kväve: N 0,5 %TS 

Svavel: S 0,08 %TS 

Fukt f 47,65 % 

Aska a 6 vikt%  

 

3.4.3 Träpulver 

På SCAs anläggning i Härnösand tillverkas träpellets av sågspånet från 

närliggande sågverk. En del av den tillverkade träpelleten transporteras 

till SCA Ortviken där den förvaras i en deponeringsficka innan den mals 

ner till träpulver. Pulvret blåses vidare för lagring innan det matas in i 
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panna 2 och 3 för förbränning. Elementaranalys för träpulver visas i 

tabell 6:  

Tabell 6 Elementaranalys träpulver 

Träpulver    

Effektivt värmevärde: Hi_eff  19,00 MJ/kgTS  

Kol: C  50,50 %TS  

Väte: H  6,10 %TS  

Syre: O 42,90  %TS 

Kväve: N 0,10 %TS 

Svavel: S  0,01 %TS  

Fukt f 6,00 % 

Aska a 0,40 vikt% 

3.4.4 Biologiskt slam 

Vid massa-och pappersproduktion åtgår det stora mängder vatten och 

allt processvatten vid SCA Ortviken renas internt innan vattnet släpps 

ut i Alnösundet. Det samlade processvattnet leds till två stycken sedi-

menteringsbassänger för avskiljning av fast material, främst träfiber. Det 

avskilda fiberslammet avvattnas mekaniskt i virapressar. Vattnet leds 

efter sedimenteringsbassängerna vidare till en biologisk behandling i 

flera steg, där det från fibern utlöst material i vattnet oxideras av bakte-

rier och andra mikroorganismer. Luft och närsalter tillsätts för att skapa 

förutsättningar för processen. Det överskottsslam som genereras i 

processen avskiljs genom sedimentering och flotering innan det avvatt-

nas mekaniskt på gravitationsbord och i centrifuger. Bioslammet 

förbränns tillsammans med det avskilda fiberslammet  i panna 1. 

Elementaranalys för slam visas i tabell 7.  

Tabell 7: Elementalanalys biologiskt slam 

Slam    

Effektivt värmevärde: Hi_eff  14,76 MJ/kgTS  

Kol: C  41,10 %TS  

Väte: H  4,80 %TS  

Syre: O 30,10  %TS 

Kväve: N 0,60 %TS 

Svavel: S  0,09 %TS  

Fukt f 68,50 % 

Aska a 23,30 vikt% 
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3.5 Utsläpp 

Nedan redovisas de huvudsakliga utsläppen till luft. Utöver detta 

redogörs även det system SCA Ortviken använder för redovisning till 

myndigheter som Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Mätpunkterna 

för rökgasen är placerade enligt figur 2. 

3.5.1 MRS 

På SCA Ortviken används miljöredovisningssystemet MRS för 

rapportering av utsläpp till myndigheterna. MRS är ett helsvenskt 

system utvecklat av Entric AB för mätning och rapportering av utsläpp 

från energiproducerande pannor. Alla redovisningar sker enligt 

Naturvårdsverkets direktiv.  

Entric AB är ett Göteborgsbaserat företag som har specialiserat sig på att 

utveckla datorsystem för miljörapportering. De har över 20 års 

erfarenhet av miljösystem för analys av rökgaser och programvaror för 

industriella tillämpningar. [9] 

. 

3.5.2 Kolmonoxid och koldioxid 

Koldioxid är en naturlig gas och är en förutsättning för liv på jorden då 

den är en del av gröna växters fotosyntes, men är i höga mängder även 

dödlig. I en förbränning med av kolhaltigt bränsle kommer det alltid 

bildas koldioxid (CO2) enligt formel (2).  

När förbränning sker med luftunderkott kommer det att, istället för 

koldioxid, bildas kolmonoxid (CO), som räknas som ett oförbränt 

bränsle. CO oxideras av atmosfärsluften då rökgaserna lämnar skorste-

nen och bildar CO2. Förbränning av trädbränsle anses idag vara koldiox-

idneutralt, därför har inget större fokus lagt i detta arbete att undersöka 

utsläppen av CO2 till luft. Dock är det viktigt att mätningen av CO2 

stämmer då denna ligger till grund för redovisningen av stoft-utsläpp, 

se 3.5.5. Utöver detta är mätning av CO-halten i rökgaserna ett bra sätt 

att avgöra om förbränningen är ofullständig då en hög halt CO indike-

rar att förbränningen ej är optimal [10].  
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I regel minskar halterna av oförbränt bränsle när luftmängden ökar, 

men vid allt för stort luftöverskott är detta en nackdel eftersom värme-

förlusterna ökar med ett ökat rökgasflöde. Utöver detta är risken för 

bildning av bränsle-NOx stor (se kapitel 3.5.3). I figur 5 visas ett princi-

piellt förlopp hur koncentrationen av de olika ämnena CO, CO2 och O2 

ändras med varierande luftöverskott.  

Vid stökiometrisk förbränning har luktfaktorn (m) värdet 1 och halterna 

av CO och O2 noll (de streckade linjerna i figuren). I ett verkligt fall är 

detta emellertid omöjligt att uppnå på grund av otillräcklig ombland-

ning. Optimering av en lämplig luftfaktor kan göras genom att sänka 

luftöverskottet tills den brytpunkt där CO börjar öka.[10] 

För kontroll av luftöverskottet går det för flytande och fasta bränslen att 

approximativt räkna fram det genom att mäta O2-halten i rökgaserna. 

Formeln för denna uträkning är (6) [2]; 

 

𝑚 ≈
21

21−𝑂2
 (6) 

Figur 5: Luktfaktorns inverkar på CO, CO2 och O2 (Källa: [10]) 
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Det är också böjligt att beräkna ut luftöverskottet genom att mäta CO2 

halten i rökgaserna, formeln blir då enligt (7) [8]; 

𝑚 ≈
[𝐶𝑂2]𝑜𝑡

[𝐶𝑂2]𝑡
 (7) 

Där [CO2]ot är CO2 i rökgasen vid stökiometrisk förbränning och [CO2]t 

är det uppmätta värdet. 

Redovisning och bestämmelser CO/CO2 

SCA Ortviken har i dagsläget inga begränsningsvärden för utsläpp av 

CO/CO2 till luft. 

3.5.3 Kväveoxider 

Kväveoxider bildas i de flesta förbränningsprocesser och är en av de 

största luftföroreningarna som genereras av förbränning av kolbaserade 

bränslen. Förkortningen NOx är ett samlingsnamn för kväveoxid (NO) 

och kvävedioxid (NO2) [11]. Orsaken till samlingsbegreppet NOx är att 

all bildad NO förr eller senare övergår till NO2 antingen direkt efter 

förbränningen eller senare vid lägre temperaturer och luftöverskott, till 

exempel då rökgaserna släppt ut i atmosfären [12].  

Kväveoxider är giftigt för människor och ger, redan vid halter kring 0,2-

0,4 mg/m3 som timmedelvärde, skador på andningsorganen och 

korttidsexponering av halter över 550 mg/m3 kan vara dödligt [12]. 

Kväveoxider medverkar också i bildandet av marknära ozon som ger 

skador på växter och kan även den orsaka skador och irritation i 

andningsvägar. Nedfall av kväveföroreningar i form av surt regn kan 

leda till både försurning och övergödning. När marken försuras 

försvinner viktiga näringsämnen vilket innebära minskad tillväxt, 

medan övergödning hotar den biologiska mångfalden. [13] 

Det finns tre olika sätt för NOx att bildas vid förbränning; bränsle-NOx, 

termisk-NOx och prompt-NOx, vilka beskrivs nedan. 

 

Bränsle-NOx 

Bränsle-NOx bildas genom en oxidering av det kväve som finns kemiskt 

bundet i det bränsle som används vid förbränningen [14]. 

Kväveföreningarna i bränslet faller sönder i pyrolysfasen. Från denna 
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termiska sönderdelning av kväveföreningarna bildas radikaler som till 

exempel HCN, NH3, N, CN och NH i reaktionszonen vilka i sin tur kan 

konverteras till NOx. Även om vägen från de ovan nämnda radikalerna 

till bränsle-NOx inte är helt känd finns en förenklad modell för 

reaktionen enligt figur 6. [15] 

 

Figur 6: Förenklad modell för bildning av bränsle-NOx. Källa: [15] 

 

Termisk-NOx 

Vid förbränning med luft som syrebärare kan NOx bildas av det 

molekylära kvävet i förbränningsluften, så kallad termisk-NOx. 

Termisk-NOx bildast endast vid förbränningstemperaturer över 1300 

grader celcius [14]. Reaktionen för bildningen av termisk-NOx visas i 

ekvation (8-10) [16]; 

𝑁2 + 𝑂 ⇌ 𝑁𝑂 + 𝑁2 (8) 

𝑁 + 𝑂2 ⇌ 𝑁𝑂 + 𝑂 (9) 

𝑁 + 𝑂𝐻 ⇌ 𝑁𝑂 + 𝐻 (10) 

Prompt-NOx 

Ett tredje sätt för uppkomst av NOx är så kallad prompt-NOx. Det finns 

många bevis att prompt-NOx kan formas i signifikanta mängder i 

förbränningsmiljöer med låg temperatur, bränslerika förhållanden eller 

där uppehållstiden är kort [17]. Prompt-NOx bildas av kvävet i 

förbränningsluften och flyktiga kolväten ur bränslet där reaktionen 

endast sker flamman [14]. Själva bildningen av prompt-NOx involverar 

en serie av komplexa reaktioner och många mellanliggande steg men 

den vedertagna reaktionsvägen är den som visas i ekvation (11-14) [17]; 



Reducering av utsläpp till luft   - 

Optimering av SCA Ortvikens drift 

och underhållsarbete   

Robin Bergström   

SCA Ortviken 

2019-07-24 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

24 

 

𝐶𝐻 + 𝑁2 ⇌ 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁 (11) 

𝑁 + 𝑂2 ⇌ 𝑁𝑂 + 𝑂 (12) 

𝐻𝐶𝑁 + 𝑂𝐻 ⇌ 𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂 (13) 

𝐶𝑁 + 𝑂2 ⇌ 𝐶𝑁 + 𝐻2𝑂 (14) 

 

Av dessa reaktioner genereras några av de radikaler som bildas vid 

pyrolys av kvävehaltigt bränsle som också ingick i bränsle-NOx, alltså 

HCN, N och CN, vilka i sin tur kan konverteras till NOx. 

 

Redovisning och bestämmelser NOx 

Normalt utgör NO mer än 95% av NOx i rökgasen. NO-halten i rökga-

sen mäts och anges i ppm (parts per million) men ska enligt verksam-

hetstillståndet redovisas som mg/MJ i ekvivalenta mängder NO2 vilket 

betyder att den uppmätta andelen NO måste räknas om från ppm till 

mg/MJ. Då NO och NO2 har olika molvolymer, 22,39 respektive 21,89 

m3n/kmol, och molvikten för NO2 är 46,01 kg/kmol (enligt Naturvårds-

verkets tabellvärde), måste volymvikten (eller densiteten)  för NO 

korrigeras erhållas enligt ekvation (15) - (17) [14]; 

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑣𝑖𝑘𝑡 (𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡): 𝑁𝑂2 =
46,01

𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙

21,89
𝑚𝑛

3

𝑘𝑚𝑜𝑙

≈ 2,10 𝑘𝑔/𝑚𝑛
3  (15) 

𝐹ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚:
𝑁𝑂2

𝑁𝑂
=

21,89

22,39
≈ 0,98 (16)  

𝜌𝑘𝑜𝑟𝑟: 2,10 𝑘𝑔/𝑚𝑛
3 ∗ 0,98 = 2,05 𝑘𝑔/𝑚𝑛

3  (17) 

 

Omräkningen från ppm till mg/MJ enligt ekvation (18);  

 

[𝑁𝑂]∗𝑔𝑡∗𝜌𝑘𝑜𝑟𝑟

𝑃𝑡𝑜𝑡
= (

(
𝑚𝑔

𝑘𝑔
∗

𝑚𝑛
3

𝑠
∗

𝑘𝑔

𝑚𝑛
3 )

𝑀𝐽
𝑠⁄

) = 𝑚𝑔𝑁𝑂2/𝑀𝐽 (18) 
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där [NO] är uppmätt NO-utsläpp i ppm. Enligt Förordning 2013:252 30§ 

valideras uppmätt värde därefter för mätosäkerheter genom att 

multiplicera med 0,9. 

Enligt SCA Ortvikens verksamhetstillstånd, miljödomstolens utredning 

MD 3058-04, får SCA Ortvikens månadsmedelvärde för utsläpp av 

kväveoxider till luft, omräknat till NO2, inte överstiga 75 mg/MJ tillfört 

biobränsle, gemensamt på alla pannor. 

 

3.5.4 Svaveloxid 

Svaveloxid är ett samlingsnamn föreningar som innehåller svavel och 

syre [18]. Vid förbränning av bränslen som innehåller svavel i luft bildas 

svaveldioxid enligt formel 4 [2];  

Svaveldioxid (SO2) påverkar andningssystemet och lungfunktionen och 

orsakar ögonirritation.  I atmosfären oxideras svaveldioxiden och bildar 

svavelsyra vilket främst bidrar till försurning av miljö genom surt regn, 

men har i högre koncentrationer även skadliga effekter på människor. 

[19] 

Även vid processer som använder svavel som tillsatskemikalie bildas 

svaveloxider. Den största källan till svaveldioxid i Sverige är industrin, 

men svaveldioxid finns även naturligt där den främsta källan är 

vulkanutbrott. [19]  

 

Redovisning och bestämmelser SO2 

SCA Ortvikens huvudbränslen är biobränslen som innehåller mycket 

lite svavel, som mest 0,09 vikt-%. Enligt SCA Ortvikens 

verksamhetstillstånd, miljödomstolens utredning MD 3058-04, finns för 

användning av eldningsolja att årsmedelvärdet av svavelhalten i oljan 

inte får överstiga 0,4 vikt-%. 

 

3.5.5 Aska och stoft 

När fasta bränslen förbränns blir de ämnen som inte kan förbrännas, till 

exempel metaller (och om ett biobränsle förbränns, de för växten viktiga 

näringsämnen), kvar som bottenaska och slagg i eldstaden och-/ eller 

flygaska i rökgaserna. Hur mycket aska som erhålls beror på bränslets 
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askhalt och förbränningsmetoder, men varierar vanligtvis mellan 3-30% 

av bränslet. [20] 

Partiklar i rökgasen, eller stoft, kan komma från askan i bränslet eller 

från ofullständigt förbrända bränslepartiklar, eller så kallat sot. 

Ofullständigt förbrända bränslepartiklar kan bero på många saker till 

exempel för låg temperatur eller felaktig lufttillförsel. [21]  

Stoft kan ha många olika hälso- och miljörisker men det är främst 

tungmetaller i stoftet som är skadligt [21]. Partiklar ökar frekvensen av 

lungsjukdomar och partiklar mindre än 3 µm fastnar i lungvävnaden 

vilket kan vara skadligt [12]. 

 

Redovisning och bestämmelser Stoft 

Vid redovisning av utsläpp av stoft till luft omvandlas uppmätt stofthalt 

i rökgaserna till stofthalt vid 13% CO2. Omvandlingsfaktorn för uppmätt 

CO2 i rökgaserna till det normerade värdet 13% sker enligt formel (17) 

[21]; 

𝑂𝑚𝑣𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐶𝑂2 =
[𝐶𝑂2]𝑡𝑛𝑜𝑟𝑚

[𝐶𝑂2]𝑡𝑚ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 (17) 

där [CO2]tnorm är det normerade värdet (13%) och [CO2]tmätning är det 

uppmätta CO2-värdet.  

Enligt SCA Ortvikens verksamhetstillstånd, miljödomstolens utredning 

MD 3058-04, får SCA Ortvikens månadsmedelvärde för utsläpp av stoft 

till luft inte överstiga 65 mg/m3ntg vid 13% CO2 (mg/normalkubikmeter 

torr gas). 

 

3.5.6 Askhantering 

Historiskt sett har SCA använt sin aska som landbyggnad på SCA 

Ortviken-, Tunadal- och Östrand men idag transporteras askan från 

SCA Ortviken endast till Tunadals sågverk för landsbyggnad. Det har 

även gjorts försök att använda aska som material till skogsbilvägar. 
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4 Metod 
4.1 Förstudier 

Genom studier av litteratur, rapporter och artiklar inom ämnet ges en 

god överblick av vad som behövs för att lösa uppgiften. Då två likadana 

anläggningar kan bete sig helt olika har också personal på SCA Ortviken 

intervjuats för att kunna ta del av deras erfarenheter av anläggningen 

och dess drift. Utöver detta har material som erhållits från SCA 

Ortviken, så som lagar och bestämmelser, formelsamlingar från MRS 

och förbindningsschema av mätutrustning studerats. 

4.2 Analys av formler 

Då Entric AB är opartiska och har specialiserats sig på miljörapportering 

antas det att de formler som står i formelsamlingen som erhållits från 

MRS stämmer. Som kontroll har ett par formler härletts till motsvarande 

formel i litteratur för verifiering. 

4.3 Signalanalys 

För varje enskild utsläppsparameter används flera ingående signaler 

från mätinstrument i anläggningen och från gasanalysinstrument. 

Signalerna skickas både till MRS och till anläggningens styrsystem där 

de ingår i olika beräkningar för att erhålla korrekt enhet. NO mäts som 

tidigare nämnts i ppm men omvandlas till mg/MJ tillfört bränsle och till 

mg/Nm3 vid 6% O2 för redovisning enligt verksamhetstillstånd 

respektive Förordningen 2013:252 Stora förbränningsanläggningar.  

Analys av beräkningar som görs i styrsystemet gjordes med hjälp av 

ortvikens el- och automationstekniker. Befintlig formelsamling 

användes för kontroll och analys av beräkningar som görs i MRS. Ur ett 

tillgänglighetsperspektiv är det viktigt att alla ingående signaler är 

kända för snabb åtgärd vid t.ex. signalbortfall från någon mätning. 

Utöver detta är det viktigt att ha kännedom om vilket mätområde som 

angivits för t.ex. temperaturgivare och säkerställa att samma mätområde 

anges i MRS och i styrsystem.  
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4.4 Trender och historiska data 

När signalerna är identifierade och verifierade studeras historiska data 

över stoft-, NOx-, CO-, svavelutsläpp. Detta görs genom att titta på de 

mätsignaler som verkar vara mest signifikanta för utsläppen. De 

mätdata som studerats är panntemperatur, temperatur över eldhärden, 

syre i rökgaserna, tryckskillnad i roster, och panneffekt när de höga 

utsläppet uppkommit för att försöka hitta ett samband och i sin tur 

kunna hitta orsaken till de förhöjda utsläppen.  

 

4.5 Rekommenderade åtgärder och tekniker 

Efter litteraturstudier och undersökning av historisk data ges förslag på 

rekommenderade åtgärder för att sänka utsläppen för de olika 

pannorna. Dessutom kommer det, genom att studera litteratur, artiklar 

och tidigare rapporter inom ämnet, även ges rekommenderade 

förbränningstekniker för de olika typer av pannor ges.  

 

4.6 Flödesschema 

En översiktlig bild av processen med de signaler som har inverkan på 

utsläppen görs. Detta genom ett enklare blockschema där ingående och 

utgående signaler visas för att drift- och underhåll ska få en ökad 

förståelse för vad som ingår i beräkningarna av utsläpp för att snabbt 

kunna åtgärda signalbortfall och öka tillgängligheten. 
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5 Resultat och analys 
5.1 Analys av Formler 

Då de formler som finns inlagda i MRS kommer från ett opartiskt 

företag med lång erfarenhet av miljörapportering antas dessa formler 

stämma. För att vara säker på att formelsamlingen är korrekt har ett par 

viktiga formler kontrollerats mot studentlitteratur. De formler som 

används i MRS för att räkna fram utsläppen för CO-, SO2- och NOx visas 

i tabell 8 i Bilaga C. 

De beräknade signalerna i formelsamling från MRS som är de mest 

förekommande är ”Pi_LuftÖ” och ”Pi_Gtot” (där ”Pi” ett index för 

vilken panna signalen kommer från). Formeln för Pi_LuftÖ innehåller 

signalen ”Pi_O2_NOx” som är signalen för syrehalten i rökgaserna på 

respektive panna, vilket skvallrar om att det är luftöverskottet eller 

luftfaktor (m) som beräknas. Dock finns det inte någon litteratur vars 

formel för luftfaktor är densamma som den som finns i MRS 

formelsamling. MRS-formeln för Pi_LuftÖ är enligt formel (19). 

 

𝑃𝑖_𝐿𝑢𝑓𝑡Ö = 1/(1 − 𝑃𝑖_𝑂2_𝑁𝑂𝑥/21 ) (19) 

 

Det visar sig att det ändå är luftfaktor i pannan som är det som 

beräknats. Detta efter en omformulering av de formler som hittats i 

olika kurslitteratur för ämnet, formeln för luktfaktorn är [2]; 

 

𝑚 ≈
21

21−𝑂2
 (20) 

 

som efter omformulering ger formeln;  

 

𝑚 ≈
1

1−
𝑂2
21

 (21) 
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vilken är densamma som den i MRS formelsamling. Hela härledningen 

visas i bilaga B ”Matematiska härledningar”.  

Den andra vanligt förekommande signalen Pi_Gtot är en beräkning av 

det totala rökgasflödet, inklusive rökgas från oljeeldning, på respektive 

panna, men då oljeeldning inte sker under normal drift kan dessa rader 

strykas. Formeln för totala rökgasflödet för respektive panna är då 

enligt följande; 

𝑃𝑖_𝐺𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑖_𝐿𝑢𝑓𝑡Ö ∗ (𝑃𝑖_𝑀𝑒𝑜5 ∗ 𝐺_𝐸𝑂5 + 𝑃𝑖_𝑀𝑤𝑟𝑑 ∗ 𝐺_𝑊𝑅𝐷 + 𝑃𝑖_𝑀𝑏𝑖𝑜 ∗ 𝑃𝑖_𝐺𝑏𝑖𝑜 (22) 

Vid härledning av formeln för Pi_Gbio upptäcktes en skillnad mellan 

formler i kurslitteratur och formel i MRS, även denna härledning visas i 

bilaga B ”Matematiska härledningar”, men trots denna skillnad anses 

formlerna i MRS fortfarande stämma. En noggrannare beskrivning av 

alla de beräknade signalerna ges av kapitel 5.4 med bilaga C som 

underlag för konstanter och insignaler. 

 

Signalanalys 

Som tidigare nämnt är en av de mest förekommande beräknade signa-

ler, från MRS till ABB, signalen Pi_LuftÖ. Denna signal är luftfaktorn i 

pannan vilken bestäms genom mätning av O2 i rökgaserna och beräk-

ning enligt formel (15). Denna signal används för beräkningar av 

rökgasflödet och massflöde av biobränsle, vilka i sin tur används för att 

beräkna alla de utsläpp som undersökt i detta arbete. I formeln för 

Pi_LuftÖ är det mätsignalen ”Pi_O2_NOx” från gasanalysinstrumentet 

som används, vilket tidigare nämnt är O2 i rökgasen på respektive 

panna. Signalen  Pi_O2_NOx är alltså grunden till i stort sätt alla 

uträkningar för utsläppen och är därför en av de viktigaste signalerna i 

MRS och ABB.  

Signalen Pi_Stoft har en autokalibreringsfunktion som har fryser signa-

len på senast kända mätvärde under kalibreringstiden. Efter kalibre-

ringen är slut skall mätinstrumentet återgå att mäta momentana värden. 

I vissa fall har det visat sig att funktionen för kalibreringen inte släpper 

det senaste kända mätvärdet, vilket leder till att signalen fortsätter vara 

fryst. Detta är svårt för operatörerna att upptäcka då övriga mätvärden 

för beräkningen av utsläppen fortfarande varierar, och trenden för 

utsläppet fortsätter variera över tid, men visar helt fel utsläppsvärden.  
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Efter signalanalysen av de signaler som går till styrsystemet visas det att 

vissa mätsignaler går först i MRS för att beräknas innan de beräknade 

signalerna skickas vidare till styrsystemet. De mätsignaler som först går 

till MRS går inte att hitta i SCA Ortvikens styrsystem, utan det är endast 

det beräknade värdet för signalen som visas. Ett exempel på detta är 

mätsignalen ”P1_NOx_NOx” som är det uppmätta NOx-utsläppet i 

ppm och ingår i en mätsekvens i gasanalysinstrumentet. Denna råsignal 

finns endast i MRS och inte i styrsystemet, samma problem gäller för 

alla fem pannor. Samma gäller för SO2- och CO-utsläpp, där signalen 

”Pi_SO2”  respektive ”Pi_CO” som saknas.  

Då dessa signaler ligger för grunden av beräkningen av CO-, SO2- och 

NOx-utsläppen på pannorna är det viktigt att signalerna är korrekt 

uppmätta och i rätt mätskala, vilket är svårt att verifiera om värdet inte 

visas på något sätt.  

Övriga signaler för mätning och beräkning finns i styrsystemet, alla 

signalerna samanställda i bilaga C, tabell 11 och tabell 12. 

 

5.2 Trender och historisk data 

5.2.1 Panna 1 

Då panna 1 är en bubblande fluidiserad bädd har den överlag väldigt 

stabila utsläpp men finns väldigt tydliga samband då O2 går upp att 

även NOx-värden går upp, vilket tyder på att det är bränsle-NOx som 

bidrar mest till de höjda värdet. Några exempel på detta visas i Bilaga D, 

diagram 3.  

Det finns också tillfällen då bränslemixen till panna 1 består av endast 

en liten andel bark. Vid dessa tillfällen ökar utsläppen av NOx. För att i 

detalj studera effekterna av en bränslemix med liten eller ingen andel 

bark valdes ett tillfälle i maj 2018 då barktillförseln till panna 1 

begränsades under pågående underhållsinsatser. Under det planerade 

underhållsarbetet tillkom en oplanerad underhållsinsats på en 

barktransportör vilket ledde till totalstopp av bark till panna 1. 

Resultatet blev höga utsläpp av NOx, vilket visas i bilaga D, diagram 4. 

Det finns även fall från februari 2019 då slam eldas med höga NOx-

utsläpp som följd, se Bilaga D, diagram 5. Om detta beror på att det var 

brist på bark i pannan finns det dock inget underlag för.  
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Då endast slammet, som har hög fukthalt, förbränns kommer 

temperaturen i pannan att sänkas vilket i sin tur leder till en sämre 

förbränning. För att höja temperaturen i pannan igen krävs ett högre 

luftflöde, vilket höjer luftfaktorn i pannan och ger en ökad NOx-

bildning. Dessutom finns det som tidigare nämnt en hög risk för 

prompt-NOx vid förbränning vid lägre temperaturer. 

 

5.2.2 Panna 2 

Panna två har ett mycket homogent bränsle med lågt fuktinnehåll vilket 

ger en stabil drift. Det framgår dock tydligt vid en undersökning av 

trender och historisk data att panna 2 har låga NOx-utsläpp vid hög last 

och höga NOx-utsläpp vid låg last. Förklaringen till detta kan vara att 

en högre last innebär högre temperatur och bättre förbränning i pannan 

vilket minskar luftöverskottet. Exempel på stabil drift med hög 

respektive låg last på panna 2 visas i Bilaga D, diagram 6 och diagram 7. 

Diagrammen visar effekten på pannan, NOx-utsläpp, O2 i rökgasen och 

CO i rökgasen. I tabell 8 visas medelvärdet av effekten, NOx-utsläpp 

och CO i panna 2 och även i vilket spann O2 i rökgasen låg mellan och 

luftfaktor. 

Tabell 8: Utsläpp på panna 2 under en cirka 24 timmar lång period med låg 

respektive hög last. 

 Medeleffekt Medel NO2 Medel CO  O2 i rökgas Luftfaktor 

Låg last 4,5 MW 142 mg/MJ 17 ppm 12-16% 2,33-4,20 

Hög last 64 MW 36 mg/MJ 286 ppm 4-8 % 1,24-1,62 

 

5.2.3 Panna 3 

På panna 3 undersöktes under period på tio dagar hur många tillfällen 

som mätvärdet för NOx överskreds. Detta genom att plotta dessa i ett 

diagram tillsammans med procentandelen syre i rökgaserna. Se bilaga 

D, diagram 8.  

De intressanta de inringade punkterna i diagram 8, där O2-halten i 

rökgaserna är låga men NOx-utsläppen är höga. Eftersom O2-halten i 

rökgaserna är låga är det inte bränsle-NOx som är källan till de höga 
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utsläppen. Det visade sig att det inte var tillräckligt hög temperatur för 

att termisk-NOx ska bildas under denna period men i panna 3 finns 

också mätare för temperaturen på höger och vänster sida om rostret. I 

de lägen då det blir höga NOx-utsläpp finns ett tydligt samband där den 

högra sidan är svalare än den vänstra, och dessutom faller 

differenstrycket i pannan, vilket tyder på genombränning i bädden. En 

illustration av denna iakttagelse visas i diagram 1, ett utklipp ur den 

riktiga trenden visas i bilaga D, diagram 9.  

 

 

Diagram 1: Illustration av hur trenden för panna 3 ser ut när temperaturen på rostret 

på höger sida och differenstrycket faller. 

Detta beror med störta sannolikhet på att bränslefördelningen över 

rostret är ojämn. Prompt-NOx (se kapitel 3.5.3) kan formas i signifikanta 

mängder i förbränningsmiljöer med låg temperatur, bränslerika 

förhållanden eller där uppehållstiden är kort. På den högra sidan av 

rostret var det omkring 300-400 grader Celsius kallare än på den vänstra 

sidan vilket leder till dålig förbränning och att höga halter av kolväten 

bildas, vilket i sin tur bildar prompt-NOx enligt formel (11) till (14). 

5.3 Panna 7 och 8 

Det är svårt att hitta någon exakt orsak till tillfälligt höga NOx-utsläpp 

på panna 7, men det finns ett samband mellan luftfaktor och utsläpp. Då 

bränslet inte är blandat går pannan över lag jämnt, men ligger på 

gränsen till tillåtet NOx-utsläpp. Panna 7 går bäst nära märkeffekt (cirka 

20-25 MW) och vid en luftfaktor under 1,75. I tabell 9 visas de olika 
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driftparametrar under en period då pannan körs med hög last 

respektive låg last. 

Tabell 9: Utsläpp på panna 7 under en cirka 24 timmar lång period med låg 

respektive hög last 

 Medeleffekt Medel NO2 Medel CO  O2 i rökgas Luftfaktor 

Låg last 12,4 MW 91 mg/MJ - 8-16 % 1,61 - 4,20 

Hög last 24 MW 69 mg/MJ - 3-12 % 1,17 – 2,33 

Ett exempel på hur NOx-utsläppen kan variera med ökad eller minskad 

luftfaktor visas i Bilaga D, diagram 10, där det tydligt framgår att NOx-

utsläppet ökar snabbt när O2-halten endast ökar med några procent. 

Precis som panna 7 är det svårt att hitta något direkt samband för höga 

NOx-utsläpp på panna 8. NOx-utsläppen för Panna 8 är något högre än 

panna 7, trots att pannorna är likadana och körs på samma bränsle. En 

förklaring till detta kan vara att pannan inte är helt tät, utan suger in luft 

från omgivningen. Panna 8 går bäst då den körs på en hög last, nära 20 

MW och en luftfaktor mellan 1,3-1,9. Varför panna 7 och 8 går bäst på 

hög last beror på en högre temperatur vilket leder till en bättre 

förbränning. Dock innebär en högre effekt att mer bränsle matas till 

pannorna vilket ger högre utsläpp. I tabell 10 visas de olika 

driftparametrar under en period då panna 8 körs med hög last. Vid låg 

last varierar mätvärden för panna 8 kraftigt, därför har inga mätvärden 

för låg last redovisats. I Bilaga D, diagram 11 visas en period då panna 8 

går bra, men med för höga NOx-utsläpp. 

Tabell 10 Utsläpp på panna 7 under en cirka 24 timmar lång period med låg 

respektive hög last 

 Medeleffekt Medel NO2 Medel CO  O2 i rökgas Luftfaktor 

Låg last -  - - - - 

Hög last 21 MW 85 mg/MJ - 5-10 % 1,3-1,9 
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5.4 Flödesschema 

Följande flödesscheman (figur 7-10) är gjorda för att få en översikt över 

vilka signaler som finns i styrsystemet och vilka som kommer från MRS. 

De gröna rutorna är signaler som kommer finns i styrsystemet och de 

röda är de som kommer från MRS, de gråa rutorna är logiken mellan 

rutorna. Bokstaven ”i” står för index och anger vilken panna som 

signalen kommer ifrån, till exempel om signalen kommer från panna 1 

är index i=1, för panna 2 är i=2 och så vidare. En tabell för vad signaler-

na heter i styrsystemet och-/eller MRS och formler bakom dessa signaler 

visas i bilaga C.  

 

 

Figur 7: Flödesschema över signalerna för NOx-utsläpp. Vad de olika signalerna 

heter i MRS är markerade med fet stil, signalnamnet i STYRSYSTEMET visas i 

Bilaga C.  
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Figur 8: Flödesschema över signalerna för SO2-utsläpp. Vad de olika signalerna 

heter i MRS är markerade med fet stil, signalnamnet i STYRSYSTEMET visas i 

Bilaga C. 

 

 

 

Figur 9: Flödesschema över signalerna för CO2-utsläpp. Vad de olika signalerna 

heter i MRS är markerade med fet stil, signalnamnet i STYRSYSTEMET visas i 

Bilaga C. 
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Figur 10: Flödesschema över signalerna för Stoft-utsläpp. Vad de olika signalerna 

heter i MRS är markerade med fet stil, signalnamnet i STYRSYSTEMET visas i 

Bilaga C. 
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6 Lösningsalternativ  
Under arbetet har det varit tydligt att det är NOx som är det största 

utmaningen för SCA Ortviken, dels för att utsläppet av svavel är väldigt 

lågt då bränslet endas innehåller på sin höjd 0,1% av bränslevikten, men 

också för att trädbränsle anses som koldioxidneutralt och inte 

avgiftsbelagt för SCA Ortviken i dagsläget. Därför har 

lösningsalternativen för reducering av utsläpp till luft fokuserats på 

reduceringen av NOx-utsläpp. 

 

6.1 Diagnostik och kontroll av NOx-utsläpp från SCA 
Ortviken 

Under signalanalysen upptäcktes flera signaler som saknas i styrsyste-

met från ABB, däribland råsignalen från mätutrustningen för NOx 

angivet i ppm på alla pannor, alla signaler som saknas hittas i tabell 12 i 

bilaga C. Den signal för NOX-utsläpp som finns i reglersystemet är ett 

beräknat värde för NOx-utsläpp i mg/MJ från MRS, vilket är enheten 

som presenteras för tillsynsmyndigheten.  

Efter kontroll av formeln för beräkningen av NOx verkar den stämma, 

det är emellertid viktigt för kontroll att råsignalen är i rätt mätområde 

och att den är rätt kalibrerad. Om signalen dessutom i flera steg går 

mellan de olika systemen finns risk att signalen störs av filtreringsfunkt-

ioner i de olika stegen. Vid samtal med el-och automationstekniker på 

SCA Ortviken verkar det inte vara möjligt att visa denna signal i styrsy-

stemet. Ett försök gjordes att räkna fram ppm-värde baklänges från den 

beräknade signalen från MRS, men detta är inte en lösning på problemet 

med kontroll av signalen då det beräknade värdet inte behöver vara 

korrekt, speciellt inte om råsignalen på något sätt har förändrat av 

filtrering eller vid bearbetning. 

Rekommenderat är att säkerställa att denna råsignal, och övriga råsigna-

ler som saknas i styrsystemet,  är tillgänglig för drift- och underhållsper-

sonal i styrsystemet och visa dessa för operatörer och underhållsorgani-

sationen.  
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6.2 Åtgärder som minskar NOx-bildning 

6.2.1 Optimera luftöverskott: 

Enklaste formen av åtgärd för att begränsa bildningen av NOx är att 

begränsa tillgången till syre under förbränningsprocessen. Detta kan ske 

genom att dela upp förbränningsluften i flera steg under tiden 

förbränningen sker. Ett för lågt luftöverskott (luftfaktor) kan dock 

innebära att mängden oförbränt material ökar, därför måste luften 

tillföras i kontrollerade former. [14] För att hitta rätt luftfaktor till 

respektive panna kan metoden som nämns i  3.5.2 användas.  

Genom att visa luftfaktor i styrsystemet kan operatörer enkelt se vilket 

syreöverskott som finns i pannan och styra luftflödet därefter. Detta kan 

minska NOx-utsläppen då en för hög luftfaktor är en orsak till 

bildningen av bränsle-NOx. Om det dessutom är möjligt att styra 

pannorna efter dess luftfaktor genom att ändra börvärdet på 

primärluften kan styrningen automatiseras, även ett larm för ett för högt 

luftöverskott bör installeras för att snabbt kunna åtgärda eventuell 

bildning av bränsle-NOx.  

 

6.2.2 Rökgasåterföring 

En vanlig metod för att begränsa bildningen av NOx är att återföra 

rökgas från bakre delen av pannan till förbränningen. Detta ger effekten 

att temperaturen i flammas sänks då den relativt svala rökgasen skall 

värmas upp, i och med att rökgasen blandas med luft kommer dessutom 

syrekoncentrationen att minska. Vid eldning med brännare ska 

rökgasen blandas direkt i brännaren och vid rostereldning återförs 

rökgaserna med primärluften till rosten. [14] Rökgaskondensering är ett 

mycket billigt och relativt enkelt sätt att reducera bildningen av NOx. 

 

6.2.3 Stegvis förbränning 

Genom att ordna lufttillförseln så förbränningsförloppet blir mer 

utdraget kan flamtemperaturen blir lägre, vilket reducerar bildningen 

av NOx. I denna princip sker förbränningen i pannans första del med ett 

luftunderskott, därefter tillförs sekundärluft i andra steget och i sista 

steget tillförs tertiärluft för slutförbränning med ett finjusterat luftöver-

skott. [14] 
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6.2.4 Uppdelad luftförbränning, ”Reburing” 

Uppdelad luftförbränning eller reburning är en form av stegvis förbrän-

ning som kan användas på större pannor. Vid reburning reduceras 

NOx-bildning genom inverkan av kolväten i en bränsleberikad zon sent 

i eldstaden. I denna zon sker förbränningen med luftunderskott vilket 

leder till all kolväte- och kväveföreningar bildas (CH och NH). Dessa 

föreningar är mycket reaktiva och kan reducera kväveoxiden till bland 

annat kvävgas och vatten. [14] 

Reburning sker i tre steg där händelseförloppen är, bild 9 visar Rebur-

ning-processen [14]; 

1. Större delen av bränslet, cirka 85%, förbränns i det första steget 

med ett litet luftöverskott.  

2. Förbränningsprodukterna från det första steget passerar genom 

ett reducerande skikt som uppstår genom att resterande bränsle, 

cirka 15 %, blåses in med ett luftunderskott, vilket skapar 

kolväte- och kväveföreningar.  

3. Förbränningsluft för slutförbränning tillförs. 
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Bild 9: Principiell bild över en Reburning-process (källa: [14]) 

 

Denna teknik är inte möjlig att använda i rosterpannor på grund av 

pannans utformning och förbränningsteknik, det finns dock möjlighet 

att använda denna teknik vid pulvereldning i panna 2 

6.3 Reducering av redan bildad NOx 

6.3.1 SCR och SNCR 

SCR 

SCR står för Selective Catalytic Reduction, (selektiv katalytisk 

reduktion). SCR har är en bevisad process som sänker NOx utsläppen i 

rökgaser till mindre än 20 ppm. En typisk SCR enhet innehåller 

vanadin/tungstenoxider belagda på ett titaniumsubstrat och med 

ammoniak som det reducerande ämnet för att neutralisera NO. Den 

ideella rökgastemperaturen är vanligtvis mellan 288 och 399 grader 

Celsius och kräver minst 1% över skott av syre i rökgaserna för att 

processen ska slutföras. [22] 

Huvudfunktionen i en SCR process att låta ett reduktionsmedel reagera 

specifikt med kväveoxiderna i rökgasen för att neutralisera dessa utan 
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att kväveoxiden reagerar med det överflödiga syret [23]. I denna rapport 

kommer det endast tas upp förslag på SCR med ammoniak som 

reduktionsämne, men samma principer kan användas med urea som 

reaktionsämne. Den stökiometri grundreaktionen för en SCR med 

ammoniak sker enligt formel (22) [23]; 

4𝑁𝐻3 + 4𝑁𝑂 + 𝑂2 → 4𝑁2 + 6𝐻2𝑂, (22) 

men en SCR reaktion med NO kan också ske i frånvaro av syre enligt 

formel (23) [23]; 

4𝑁𝐻3 + 6𝑁𝑂 → 5𝑁2 + 6𝐻2𝑂. (23) 

Dessutom kan även NO2 reduceras med ammoniak enligt formel (24) 

[24]; 

4𝑁𝐻3 + 2𝑁𝑂2 + 𝑂2 → 3𝑁2 + 6𝐻2𝑂. (24) 

Den stora fördelen med SCR är den väldigt höga NOx reduceringen, 

upp till 97%, med små ammoniakförluster kan uppnås. Nackdelen är 

säkerhetsaspekterna kring lagringen och hantering av ammoniak och att 

det är dyrt att installera. [22] 

SNCR 

SCNR står för Selective Non-Catalytic Reduction (eller selektiv icke-

katalytisk reduktion) och är en process för att reducera NOx baserat på 

att injicera ett tillsatsämne i rökgaserna efter den primära 

förbränningszonen. Processen är i stort sätt identisk med SCR, där den 

enda skillnaden är att ingen katalysator används. De mest vanliga 

tillsatsämnet är ammoniak (NH3), urea [(NH2)2CO] och cyanursyra 

[C3N3(OH)3] [25]. I denna rapport kommer formler och reaktioner för 

ammoniak att redovisas, men de principerna för urea och cyanursyra är 

i stort sett dem samma. 

SNCR med ammoniak är en temperaturkänslig process. Om 

temperaturen där ammoniak injiceras i rökgaserna är för hög kommer 

ammoniaken, istället för att reducera koncentrationen av NOx, oxidera 

till NO vilken ökar NOx-koncentrationen. Om temperaturen istället är 

för låg kommer inte ammoniaken helt reagera med NOx och istället 

avges i rökgaserna (så kallad ”ammonia-slip”). Den optimala 
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Diagram 2: Optimal temperatur för en SNCR-process med 

NH3/NO-förhållande = 1,5 (Källa:[26]) 

temperaturen för processen ligger i temperaturspann omkring 820-930 

grader Celsius.[25]  

Processen för reducering av NOx med ammoniak kallas också för 

”Therminal DeNOx”. Experiment i atmosfärstryck visar att Therminal 

DeNOx fungerar bäst vid låga syrehalter, men minst 0,5% O2 är 

nödvändigt för att processen ska ske. För temperaturer mellan 820-930 

grader Celsius., då NH3/NO-förhållandet varierar mellan 0,5-3 och vid 

O2 koncentrationer upp till 5% är reduktioner upp till 95% av NO 

möjligt! En del ammoniak-slip kan förekomma vid O2-koncentrationer 

under 5%, så den övergripande prestandan för reaktionen är bäst vid 5% 

O2. [25] Den kemiska reaktionen för reduceringen av NO med NH3 är 

den samma som formel (22),(23) och (24) [25].  

I en artikel i ”Journal of Environmental Management” [26] beskrivs 

temperaturspannet för reaktionen också som väldigt smal, om än lite 

bredare än 820-930 grader 

Celsius. I artikeln står det 

att reaktionen sker mellan 

temperaturerna 800-1200 

grader Celsius, men de 

visar även i ett diagram 

(se diagram 2) att det är i 

temperaturer mellan 900-

1000 grader Celsius som 

är det optimala 

temperaturspannet. 

Vidare hävdas att 

spannet där det optimala 

NOx-reduceringen sker 

varierar från ett system till ett annat då parametrar som rökgasens 

beståndsdelar, rökgashastighet, pannans utformning och blandningen 

mellan rökgasen och ammoniaken spelar roll i resultatet. Dessutom 

nämns att den optimala temperaturen varierar i olika litteratur beroende 

på vilket system som har testats. [26] 
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6.3.2 Applicering av SNCR på SCA Ortvikens pannor 

Nedan visas förslag på placering i pannorna för applikation av SNCR. 

Givna förslag är rekommendationer inom vilket område i respektive 

panna som en eventuell framtida installation av SNCR kan vara möjlig, 

och inte en exakt position vart den bör placeras. 

Bild 10: Förslag av plats för SCNR på panna 1  

 

 



Reducering av utsläpp till luft   - 

Optimering av SCA Ortvikens drift 

och underhållsarbete   

Robin Bergström   

Lösningsalternativ 

2019-07-24 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

45 

 

Bild 11: Förslag av plats för SCNR på panna 2 
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Bild 12: Förslag av plats för SCNR på panna 3 
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Bild 13: Förslag av plats för SCNR på panna 7 och 8 
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7 Slutsatser och Diskussion 
Då Pi_O2_NOx är den signal som ligger till grunden för alla 

utsläppsberäkningar i MRS är det viktigt att denna signal fungerar. 

Därför bör det sättas ett larm på denna signal då den faller bort eller 

stannar för att undvika att mätvärdet för O2 i rökgasen ger fel värden 

MRS över en längre tid. Dessutoom bör kalibreringsfunktionen på 

signalen ”Pi_Stoft” ses över för att undvika att signalen låser på senast 

kända värde. 

Under arbetet har det upptäckts att det finns brister i 

bränslespridningen i panna 3. Vad detta beror på har inte kunnat 

bevisas. Men det rekomenderas att hitta orsaken till, och åtgärda, den 

dåliga bränslefördelningen över rostren i panna 3 för att minska onödig 

uppkomst av prompt-NOx så snart som möjligt. Om det inte är möjligt 

att hitta orsaken till den dåliga bränslespridningen bör ett 

övervakningssystem för bränslespridningen och bäddjup upprättas.  

Rosterpannorna har visat sig gå mest stabilt under vintertid då de körs 

på hög last, men då de körs på hög last är det också höga utsläpp på 

dessa pannor. En förklaring till de förhöjda utsläppen kan vara att 

eldningsolja används i större utsträckning under vintertid. Därför bör 

någon form av NOx-reducering installeras om hela anläggningens totala 

NOx utsläpp skall sänkas. Temperaturen efter ekonomiser är på alla tre 

rosterpannor inom temperaturspannet för ett SCR-system. Men då även 

temperaturspannet i toppen av ugnen är inom den temperatur som är 

optimalt för ett SCNR-system (vilket är både billigare och lättare än att 

installera ett SCR-system) rekommenderas det senare. För att vara säker 

att SCNR-systemet fungerar optimalt borde det även vara möjligt att 

sätta insprutningen av reduktionsmedlet på olika höjder i pannan (med 

temperaturmätning), för att säkerställa att reduktionsmedlet sprids i 

rökgaserna vid rätt temperatur. De bilder som visas i kapitel 6.3.2 är 

endast förslag i vilket område det är lämpligt applicera SCNR. 

Ett sätt att sänka utsläppen är att köra elpannan då elpriset är lågt för att 

avlasta förbränningspannorna. Förslagsvis kan panna 2 stängas av, 

eftersom den är lätt att starta igen, då denna går på en last under 20% av 
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maxlast eller under 15 MW, och elpriset är lågt. Hurvida detta blir 

ekonomiskt försvarbart är ett ämne för vidare undersökning. 

 

Första delmålet med arbetet var att genom ett processflödesschema visa 

en överskådlig bild hur signalerna från ångtillverkningsprocessen är 

kopplade till MRS. Detta var från början tänkt att göras i SCA Ortviken 

mjukvara ”processboken”. Men det upptäcktes snabbt att alla signaler 

inte finns i processboken då det endast är signaler som finns i styrsy-

stemet som visas i denna. Istället gjordes flödesscheman för att få den 

överskådliga bilden som skulle uppnås, med tillhörande tabeller som 

underlag. Dessa tabeller och flödesscheman uppfyller i sin tur delmål 

två på så vis att det hjälper drift och underhåll att felsöka då de vet vilka 

signaler som de ska börja titta på, och vilka som påverkar vad.  

Vad gäller delmål tre har arbetet gett en djupare förståelse för vilka 

driftparametrar som är mer viktiga än andra gällande utsläpp till luft. 

Förhoppningen om att kunna ge konkreta rekommendationer för att 

minska utsläppen visade sig vara ett allt för omfattande för att täckas in 

i detta arbete. Ett förslag som kommit upp under arbetet är att styra 

pannorna efter rekommenderad luftfaktor för varje panna men detta 

kräver vidare arbete för att praktiskt pröva sig fram till en lämplig 

luftfaktor för varje panna. Testkörningar för att hitta lämpliga 

luktfaktorer kan göras, innan den förslagna styrningen på luftfaktor tas i 

bruk, enligt den metod som nämns i 3.5.2.  

 

.  
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Bilaga A:  
Tabell 11: Alla formler i MRS för panna 1. 
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Bilaga B: Matematiska härledningar  
Härledning till formel Pi_LuftÖ från studentlitteratur 

𝑉. 𝐿 = 𝐻. 𝐿 

𝑉. 𝐿 = 𝑚 ≈
21

21 − 𝑂2
; 𝐻. 𝐿 =  

1

1 −
𝑂2

21

 

 
1

𝑉. 𝐿
=

1

𝑚
=

1

21
21 − 𝑂2

=
21 − 𝑂2

21
→ 1 = 𝑚

21 − 𝑂2

21
→ 𝑚 =

1

21 − 𝑂2

21

=
1

1 −
𝑂2

21

= 𝐻. 𝐿 

 

 

Härldening till formeln för rökgasutsläpp 

Formel i Alvarez för fuktigt rökgasflöde 

22,7

100
(

𝑐

12
+ (

ℎ

2
+

𝑓

18
) +

𝑠

32
+

𝑛

28
+ 3,76 (

𝑐

12
+

ℎ

4
+

𝑠

32
−

𝑜

32
)) = 

0,227 (
𝑐

12
+ (

ℎ

2
+

𝑓

18
) +

𝑠

32
+

𝑛

28
+

3,76𝑐

12
+

3,76ℎ

4
+

3,76𝑠

32
−

3,76𝑜

32
) = 

0,227 ∗ ((
ℎ

2
+

𝑓

18
) +

𝑛

28
+

4,76𝑐

12
+

3,76ℎ

4
+

4,76𝑠

32
−

3,76𝑜

32
)  

Formel MRS för flöde torr rökgas: 

A) 0.224 ∗ (𝐶 ∗
4.77

12
+ 𝐻 ∗

3.77

4
+

𝑃𝑖_𝑁

28
+ 𝑆 ∗

4.77

32
− 𝑂 ∗

3.77

32
) 

 

Formel MRS för flöde av fukt i rökgas:  

B) 22.4 ∗ (
𝐻

200
+

𝐹

18∗(100−𝐹) 
) = 0,224 ∗ (

𝐻

2
+

100𝐹

18∗(100−𝐹)
) 

A+B : 

0.224 ∗ (𝐶 ∗
4.77

12
+ 𝐻 ∗

3.77

4
+

𝑁

28
+ 𝑆 ∗

4.77

32
− 𝑂 ∗

3.77

32
) +  0,224 ∗ (

𝐻

2
+ 100 ∗

𝐹

18 ∗ (100 − 𝐹)
) =  

0,224 ∗ ((
𝐻

2
+

100𝐹

18 ∗ (100 − 𝐹)
)

4,77𝐶

12
+

3,77𝐻

4
+

𝑁

28
+

4,77𝑆

32
−

3,77𝑂

32
) 

 

Även om man bortser från skillnad på decimaler så skiljer sig ändå formeln från 
Alvarez och formeln från MRS åt! 

0,224 ∗ ((
𝐻

2
+

100𝐹

18∗(100−𝐹)
)

4,77𝐶

12
+

3,77𝐻

4
+

𝑁

28
+

4,77𝑆

32
−

3,77𝑂

32
) ≠ 0,227 ∗ ((

ℎ

2
+

𝑓

18
) +

𝑛

28
+

4,76𝑐

12
+

3,76ℎ

4
+

4,76𝑠

32
−

3,76𝑜

32
)   
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Bilaga C: Signalnamn, formler och 
taggar  
Tabell 12: Beräkning av konstanter från elementaranalysen av bränsle och andelen 

bränsle i pannan inlagda i MRS. Indexet ”Pi” byts ut mot pannummer. 

Pi_Hi (Hi_ExtBio*Pi.AndelExtBio+Hi_IntBio*Pi.AndelIntBio+Hi_Slam*Pi.AndelSlam)/Pi_SummaAnde 

Pi_cp (ExtBio.Cp*P1.AndelExtBio+IntBio.Cp*P1.AndelIntBio+Slam.Cp*P1.AndelSlam)/P1_SummaAndel 

Pi_C (ExtBio.C*Pi.AndelExtBio+IntBio.C*Pi.AndelIntBio+Slam.C*Pi.AndelSlam)/Pi_SummaAndel 

Pi_H (ExtBio.H*Pi.AndelExtBio+IntBio.H*Pi.AndelIntBio+Slam.H*Pi.AndelSlam)/Pi_SummaAndel 

Pi_N (ExtBio.N*Pi.AndelExtBio+IntBio.N*Pi.AndelIntBio+Slam.N*Pi.AndelSlam)/Pi_SummaAndel 

Pi_S (ExtBio.S*Pi.AndelExtBio+IntBio.S*Pi.AndelIntBio+Slam.S*Pi.AndelSlam)/Pi_SummaAndel 

Pi_O (ExtBio.O*Pi.AndelExtBio+IntBio.O*Pi.AndelIntBio+Slam.O*Pi.AndelSlam)/Pi_SummaAndel 

Pi_F (ExtBio.Fukt*Pi.AndelExtBio+IntBio.Fukt*Pi.AndelIntBio+Slam.Fukt*Pi.AndelSlam)/Pi_SummaAndel 

 

 Tabell 13: Signalnamn i ABB 

Panna Pi_O2_NOx Pi_trg Pi_NOx_NOx Pi_SO2 Pi_CO 

1 319AO562.BER 319TI513.GIV Saknas i ABB Saknas i ABB Saknas i ABB 

2 329AO562.BER 329TI502.GIV Saknas i ABB Saknas i ABB Saknas i ABB 

3 339AO602.BER 339TI501.GIV Saknas i ABB Saknas i ABB Saknas i ABB 

7 379AO563.BER 379TI499.GIV Saknas i ABB Saknas i ABB Saknas i ABB 

8 389AO533.BER 389TI499.GIV Saknas i ABB Saknas i ABB Saknas i ABB 
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 Tabell 14: Formler för olika signaler från MRS. Indexet ”Pi” byts ut mot 

pannummer. Variabler som har med olja att göra är överstrukna då dessa är =0 vid 

ordinarie drift. 

Förklaring Signalnamn i 
MRS 

Formel för beräkning 
 

Effekt panna Pi_Pbnet 
MW 

Pi_Pn+Pi.Ps 

Värmevärde 
bränsle 

Pi_Hbio 
MJ/kg 

Pi_Hi 
 

Luftfaktor Pi_LuftÖ 
-- 

Om (Pi_O2_NOx<18.9; 1/(1-Pi_O2_NOx/21); Annars 1/(1-18.9/21)) 
 

Rökgas per kg 
torrt br 

Pi_Gbio 
m3/kg br 

0,224*(Pi_C*4,77/12+Pi_H*3,77/4+Pi_N/28+Pi_S*4,77/32-
Pi_O*3,77/32) 

Flöde H20 i 
rökgas 

Pi_Vbio  
m3/kg br 

22.4*(Pi_H/200+Pi_F/(18*(100-Pi_F))) 
 

Massflöde 
bränsle 

Pi_Mbio 
kg/s 

om Pi_Pbnet >0; Pi_Pbnet/(Pi_Hbio-
(Pi_LuftÖ*Pi_Gbio+Pi_Vbio)*Pi_cp/1000*(Pi_trg-25)); Annars 0 

Volymflöde 
torr Rökgas 

Pi_Gtot 
m3/s 

Pi_LuftÖ*Pi_Mbio*Pi_Gbio 

Effekt 
biobränsle 

Pi_Pbio 
MW 

Pi_Mbio*Pi_Hbio 

Total effekt 
bränslen 

Pi_Pbtot 
MW 

Pi_Peo5+Pi_Pwrd+Pi_pbbio 

Massflöde 
NOx  

Pi_kgNOx 
kg/h 

Pi_NOx_NOx*2.05*Pi_Gtot*0.0036 
 

Massflöde 
NOx  

Pi_mgNOx 
mg/MJ 

1000*Pi_kgNOx/Pi_PbTot/3.6 
 

Massflöde 
svavel  

Pi_kgS 
kg/h 

Pi_SO2*1.47*Pi_Gtot*0.0036 
 

Massflöde 
svavel  

Pi_mgS 
mg/MJ 

1000*Pi_kgS/Pi_PbTot/3.6 
 

Volymflöde 
CO2 

Pi_CO2 
m3/s 

0.224*(Pi_Colja*(Pi_Meo5+P1_Mwrd)+Pi_C*Pi_Mbio)/12 
 

Andel CO2 i 
Rökgas 

Pi_CO2t 
% 

100*Pi_CO2/Pi_Gtot-Pi_CO/10000 

Massflöde  
CO 

Pi_kgCO 
kg/h 

Pi_CO*1.25*Pi_Gtot*0.0036 

 
 

Massflöde  
CO 

Pi_mgCO 
mg/MJ 

1000*Pi_kgCO/Pi_PbTot/3.6 
 

Massflöde 
stoft  

Pi_Stoft_kg 
kg/h 

Pi_Stoft*Pi_Gtot*0.0036 
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