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Abstract

To reduce the global emissions of CO2, industries have to do an overview
of their oil and gas usage in their processes and substitute it to something
CO2-neutral. To implement this, the new fuel has to be renewable and have
similar combustion properties as oil and natural gas. Pulverised wood is a
fuel that is believed to fulfill these qualifications.

This report is a investigation, based on a litterature study, process study,
study visits and investment appraisal. This investegation checks if pulverised
wood is a suitable substitute to natural gas in a process industri, in terms
of environment, technology and economy. Yara in Helsingborg has been the
case study for this investigation. In short, Yara combusts natural gas and
uses the hot flue gases for drying their products: feed materials.

As pulverised wood is a renewable fuel, there is no net emissions of CO2.
However the results show that the CO-emissions increase, as it is a more
complicated fuel to combust than natural gas. When it comes to NOx-
emissions there is no sign that shows that it would increase. The ash that is a
result of pulverised wood combustion is expected to almost entirely end up in
the product. The ash impact is at an acceptable level as it is below EU:s limit
for undesirable substances in feed materials. The combined environmental
impact shows that pulverised wood is to be prefered over natural gas. Since
the wood is pulverised the combustion is fast which makes it easy to respond
to load changes. This makes pulverised wood a good replacement fuel from a
technical point of view.

The investigation appraisal shows that it is hard to make any profit in the
current situation with the chosen rate of return. The price difference between
pulverised wood and natural gas is although significant. The investment will
be profitable with lower expectation for the investment’s rate of return and
should therefore be made.



Sammanfattning

För att de globala utsläppen av CO2 ska minska bör industrier se över sin
användning av olja och gas i sina processer och byta det till något som
är CO2-neutralt. Om detta ska vara möjligt bör ersättningsbränslet vara
förnyelsebart och samtidigt ha liknande förbränningsegenskaper som kan
förväntas av olja och gas. Träpulver är ett bränsle som anses ha potential att
uppfylla dessa krav.

Denna rapport har genom en litteraturstudie, processtudie, studiebesök och
investeringsbedömning utrett om träpulver är ett lämpligt substitut till
naturgas i en processindustri sett till miljö, teknik och ekonomi. Yara i
Helsingborg har varit fallstudie för denna undersökning. Kortfattat bränner
de naturgas och använder de varma rökgaserna till att torka sina foderråvaror
som till huvuddelen består av fosfater.

På grund av att träpulver är ett förnyelsebart bränsle blir det inga
nettoutsläpp av CO2. Resultatet visar dock att det blir mer CO-utsläpp,
eftersom det är svårare att förbränna än naturgas. När det gäller
NOx-utsläpp ses ingen ökning jämfört med dagsläget. Den aska som bildas
av träpulverförbränning förväntas till största delen hamna i produkten, men
dess inverkan är acceptabelt eftersom det ligger under EU:s gränsvärden för
främmande ämnen i foderråvaror. Den sammanlagda miljöpåverkan talar för
att träpulver bör föredras framför naturgas. Eftersom träpulver är
pulvriserat sker förbränningen väldigt snabbt och det gör att det är lätt att
reglera effekten vilket talar för att träpulver också ur tekniska aspekter är
ett bra ersättningsbränsle.

Investeringsbedömningen visar att det är svårt att uppnå lönsamhet i
dagsläget med de avkastningskrav som finns. Prisskillnaden mellan träpulver
och naturgas är dock signifikant. Med lite lägre avkastningskrav blir
investeringen lönsam och bör genomföras.



Förord

Rapporten är mitt examensarbete på civilingenjörsprogrammet
Maskinteknik, inriktning energiteknik på LTH. Examensarbetets omfattning
är på 20 veckors heltidsstudier omfattande 30 högskolepoängen under
vårterminen 2017. Examensarbetet är skrivet för organisationen Miljöbron
på uppdrag av företaget Yara.

Ett stort tack riktas till handledarna, Miljöbron, leverantörer, Solör,
Lantmännen i Åhus, Skanska i Önnestad och de anställda på Yara som
stöttat mig i examensarbetet och givit tid att svara på frågor.

Martin Lindström, Lund .... 2017
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Kapitel 1

Introduktion

Examensarbetet har utförts på uppdrag av Yara:s produktionsenhet i
Helsingborg. Examensarbete utreder förutsättningarna för utbyte av det
fossila bränslet naturgas till det förnyelsebara bränslet träpulver i Yaras
energikrävande process för tillverkning av foderråvaror. Genom en litteratur-,
prestanda- och processtudie samt en investeringsbedömning ska prestanda,
miljö, ekonomi och lämplighet i produktion undersökas och bedömas för
Yara. Denna undersökning kan även vara applicerbar för liknande
anläggningar. Om de globala utsläppen av koldioxid ska minska bör
nämligen alla industrier, inklusive Yara, ser över sin direkta och/eller
indirekta användning av fossila bränslen. Utöver de vinster som tillkommer
för oss människor, vårt samhälle och jordens ekosystem, ger detta en
möjlighet för Yara och andra liknande anläggningar att profilera sig inom
miljöområdet och undvika de kostnader som samhället ålagt på
användningen av fossila bränslen. Utgångspunkten för examensarbetet är att
konverteringen kan göras i den befintliga processanläggningen med befintlig
konstruktion på förbränningskammaren.
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KAPITEL 1. INTRODUKTION 2

1.1 Problemformulering

Tillverkning av kemikalier kan kräva mycket höga temperaturer och mycket
energi. För att uppnå dessa temperaturer används i många fall fossila bränslen
såsom naturgas, gasol och olja, som förbränns i en förbränningskammare. För
Yara:s del användes längre tillbaks i tiden olja som bränsle och det är således
en förbränningskammare för olja från början. I dagsläget använder Yara
naturgas som de vill byta ut till ett mer hållbart alternativ. Alternativet bör
uppnå den effekt som produktionen kräver. Upprätthållandet av prestanda är
också viktigt för andra företag och anläggningar som har kemiska processer
i sin produktion. Arbetet kan därför vara vägledande om viljan finns att
komma bort från fossilt beroende i liknande processer.

En teknik som just Yara har uppmärksammat är träpulverförbränning, där
trä mals ned till ett mycket fint pulver som sprutas in i brännaren på
ungefär samma sätt som gas. Yara vill, i samarbete med IUC (Industriella
UtvecklingsCentra) Skåne, undersöka djupare i frågan huruvida detta är en
teknik som skulle vara lämplig i deras produktion. I sådana fall skulle det
eventuellt också kunna vara lämpligt även på andra liknande anläggningar.

Det finns idag ett fåtal återförsäljare av tekniken och det finns ett flertal
referensföretag som redan har installerat en träpulverbrännare i sin
produktion.

1.2 Syfte

Syftet med examensarbetet är att titta på möjligheterna att byta ut fossilt
bränsle (naturgas) i en förbränningskammare mot förnyelsebart träpulver i
en energikrävande process med höga temperaturer, som i fallet för Yara.

Syftet är också att jag som student ska utveckla och visa sådan kunskap och
förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.
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1.3 Avgränsningar

Examensarbetet begränsas till teoretiska studier, med nära samarbete med
Yara:s produktion och ekonomiska bedömningar baserade på offerter.
Examensarbetet kommer inte innefatta praktiska försök för att undersöka
teknik och miljöpåverkan, istället kommer studiebesök på anläggningar som
bytt till träpulver att utgöra de praktiska erfarenheter som behövs.

Examensarbetet kommer inte gå närmare in på konstruktionen av
träpulveranordningen. Endast övergripande information om vad som behöver
installeras kommer att behandlas, då leverantörerna står för konstruktion av
brännare och det mesta av kringutrustningen.

Examensarbetet tar inte i anspråk att vara en generell studie av byte från
fossila bränslen till förnyelsebara, utan begränsas först och främst till Yara:s
produktion, även om det kan vara vägledande för liknande industrier.

Examensarbetet kommer inte behandla skogsnäringens miljöpåverkan och de
konsekvenser ett val av biobränsle kan få utanför det som är direkt relaterat
till Yara:s produktion.

Examensarbetet kommer inte att behandla miljötillståndsansökan, utan det
förutsetts Yara göra om de vill genomföra en konvertering av bränslet till
deras process.

Examensarbetet begränsas till att enbart byta ut den “stora brännaren” i
förbränningskammaren. Den “lilla brännaren” i tornet antas vara kvar i
befintligt skick och kommer därmed inte behandlas överhuvudtaget i
examensarbetet.

1.4 Frågeställning

Är träpulver som bränsle lämpligt sett till tekniska, miljömässiga och
ekonomiska perspektiv för energikrävande processer såsom Yara:s
produktion?



Kapitel 2

Bakgrundsinformation

2.1 Yara:s produktionsenhet MCP

Det som framförallt produceras i den produktionsenhet (MCP-fabriken, Yara
Helsingborg) som är objektet för denna fallstudie är foderråvaror där fosfater
är den dominerande beståndsdelen. Foderråvarorna används i foder till boskap,
grisar och får. Energiförbrukning samt råvaruförbrukning per år kan ses i
tabell 2.1.

Tabell 2.1: Energiförbrukning och råvaror i MCP-fabriken. Baserat på 85 000
ton produkter, varav 20 000 ton specialprodukter. (Yara)

Energiförbrukning
Gas 14 GWh
Elektricitet 5 GWh
Råvaror
Fosforsyra (P2O5) 41 800 ton
Kalksten (CaCO3) 13 300 ton
Bränd kalk (CaO) 10 800 ton
Magnesiumoxid (MgO) 5 600 ton
Natriumkarbonat (Na2CO3) 2 400 ton
Svavelsyra (H2SO4) 850 ton

Naturgasförbränningen fördelar sig följande, cirka 75% för stora brännaren

4



KAPITEL 2. BAKGRUNDSINFORMATION 5

och cirka 25% för den lilla brännaren. I detta examensarbetet är det den
stora brännaren, det vill säga cirka 75% av naturgasförbränningen, som är av
intresse. Produktionen sker i huvudsak på vardagar dygnet runt, inklusive tid
för uppstart, byte av produkt som produceras samt underhåll. Planerat stopp
i produktionen sker på sommaren under en månads tid för en årlig revision.

2.2 Yara:s tillverkningsprocess

En principskiss över MCP-produktionsenheten kan ses i figur 2.1.

Rökgasernas väg

I förbränningskammaren bränns naturgas (Air heater) som tillsammans med
spädluft ger erforderlig temperatur till torktrumman (Drying). Därefter är
det en liten mellankammare och ett “torn”. Ihopkopplat med röktornets övre
del sitter torktrumman som är 25 meter lång med en diameter på 2 meter.
Temperaturen på rökgaserna in till torktrumman är i storleksordningen 400-
500◦C. Efter att ha gått igenom torktrumman är temperaturen på rökgaserna
cirka 100◦C. Efter torktrumman delas granulerna och rökgaserna, nu inklusive
stoft från produkten, upp i två flöden. Rökgasflödet med stoftet går uppåt
medan de tyngre granulerna går nedåt. Efter det går rökgaserna igenom ett
slangfilter där stoftet fastnar och förs tillbaks till processen. Slutligen innan
rökgaserna går ut genom skorstenen förs de igenom en skrubber. Rökgaserna
blandas utöver spädluften i förbränningskammaren också ut av mer luft som
tillkommer i olika delar av processen. Det som driver rökgaserna är en fläkt
som suger rökgaserna fram genom processen.

Granulernas väg

Från olika behållare kommer råvarorna in till granulatorn (Granulator), som
ser ut som en trumma. Råvarorna och returflöde lägger sig som en bädd i
granulatorn samtidigt som en lans duschar in fosforsyra (med eventuellt svavel
beroende på produkt) genom dysorna på en centrerad lans i granulatorn.
Därefter förs granulerna ned i torktrumman under, där de torkas i 20-25
minuter. I torktrumman finns lyftare som drar upp granulerna och sedan
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KAPITEL 2. BAKGRUNDSINFORMATION 7

släpper ned det som en ridå genom rökgasflödet. Efter torktrumman förs
stoftet med i rökgaserna och granulerna förs till en sikt (Screen). De alltför
stora granulerna krossas (Crushing) och förs tillbaka tillsammans med stoftets
som filtrerats i slangfiltret, till granulatorn. Även de för små granulerna förs
tillbaka. Granulerna med rätt storlek förs till avkylningen (Cooling) och
därefter till silon (Silo).

Startprocess

Vid start av processen förs färdiga foderråvaror (granuler) in i processen tills
det är tillräcklig hög temperatur i processen för att kunna starta med nya
råvaror.

Jämförelse mot separata system med rökgas och ånga

I separata system, som till exempel används i fjärrvärmeproduktion, sker
förbränningen i en panna med “perfekta” förhållanden mellan lufttillskott och
mängden bränsle. Förbränningen sker också i en panna som är anpassad för
den tid och temperatur som behövs för fullständig förbränning. Askan som
bildats och finns i rökgaserna passerar cykloner och elfilter som avlägsnar
askan från rökgaserna för vidare behandling. I Yara:s fall innebär spädluften
som tillförs runt om brännaren att förhållandet mellan bränsle och luft
är kraftigt överstökiometriskt i förbränningskammaren. Det får till följd
att temperaturen på rökgaserna och förbränningen sjunker till erforderlig
temperatur på 400-500◦C, beroende på produkt, vid början av processen. I
Yara:s fall förs eventuella partiklar från förbränningen med i produkten med
hjälp av slangfiltret.
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2.3 Teknisk bakgrundsinformation

Yara:s förbränningskammare kan ses i figur 2.2, vilket motsvarar “Air heater:n”
i figur 2.1. Det gula som syns i centrum på kortsidan är naturgasbrännaren.
Vid det gråa runtom naturgasbrännaren blåses den externa spädluften i
förbränningskammaren, i addition till brännarens egna lufttillförsel.

Figur 2.2: Yara:s förbranningskammare sedd inifrån (Yara).

Den förbränningskammare som Yara funderar på att byta bränslet till har en
maximal effekt på cirka 8 MW. Det bygger på ett naturgasflöde på maximalt
725 Nm3/h (Yara) samt ett värmevärde satt till 11,0 kWh/Nm3 för naturgasen
[9]. Sådana effekter uppkommer endast eventuellt vid uppstart. Vid normal
drift för den mest energikrävande produkten krävs cirka hälften, 400 Nm3/h
i naturgasflöde. Det motsvarar 4,4 MW i effekt. Effekterna beräknades enligt
ekvation 2.1.

P = LHV · V̇ (2.1)

LHV står för Low Heating Value [kWh/Nm3] och V̇ [Nm3/h] är
naturgasflödet i normalkubikmeter. Eftersom det inte finns någon
rökgaskondensor är LHV ett rimligt antagande som värmevärde. Lägg också
märke till att Nm3 (normalkubikmeter) är ett normaliserat värde, där luften
antas ha temperaturen 273,15 K och trycket vara 1 bar. Normalkubikmeter
är definierat enligt ekvation 2.2.

V =
R · T
p

(2.2)

R står för den allmänna gaskonstanten 8314 [J/(kmol·K)], T för temperaturen
[K] och p för trycket [Pa].

År 2015 var gasförbrukningen 12,5 GWh (45 000 000 MJ) enligt Yara.
Utsläppen av NOx var 3,3 ton [38]. Det motsvarar 73,3 mg/MJ i
NOx-utsläpp i medelvärde över året.
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Förbränningskammaren, som har en cylinderform, har en diameter på 2,1
meter och en längd på 3,9 meter vilket ger en brännkammarvolym på 14,0 m3.
Mellankammaren som också har en cylinderform och är i direkt anslutning
till brännkammaren har en diameter på 1,7 meter och en längd på 1,4 meter
vilket ger en volym på 3,2 m3. Ett rökgastorn är sedan i direkt anslutning till
mellankammaren och där är sidlängden 1,9 meter och höjden cirka 6 meter
vilket ger en ungefärlig volym på 21,7 m3. Se figur 2.3 för principskiss.

Figur 2.3: Yara:s brännkammare med mellankammare, torn och högst upp
torktrumman. Den röda pilen till höger står för luft och bränsleblandningen.
De två blå pilarna står för spädluften och de två röda längre pilarna står för
blandningen mellan rökgaserna och spädluften. Rökgaserna går sedan in i
papperet till torktrumman. (Yara)

Temperaturen på rökgaserna ska vid ingången till torktrumman, som ses som
en rund cirkel ovanför tornet, vara cirka 500◦C för den mest energikrävande
produkten.

Förbränningskammarbelastning ges i effekt per volym förbränningskammare
och beräknas enligt ekvation 2.3.

cl =
P

V
(2.3)

cl är effekt per kubikmeter [kW/m3], P är effekten [kW] och V är
förbränningskammarvolymen [m3]. Det ger ett effektuttag på cirka 570
kW/m3 vid maximal effekt i Yara:s förbränningskammare. Vid ett normalt
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effektuttag (4,4 MW) för den mest energikrävande produkten, enligt
ekvation 2.3, blir effektuttaget cirka 310 kW/m3.
Förbränningskammarebelastningen är också ett mått uppehållstiden som
kommer tas upp senare i rapporten, i avsnitt 4.3 och avsnitt 13.4.

En förstudie gjord av en konsultfirma på Yara, visade att naturgasflödet var
332 kg/h och det totala luftflödet (inklusive spädluft) 33648,6 kg/h i Yaras
process när den mest energikrävande produkten skulle produceras. Med hjälp
av dessa värden har luftfaktorn för förbränningen kunnat beräknas ut. Då
74,8% av naturgasen i viktprocent är kol och 25,2% är väte kunde, enligt en
enkel reaktionsformeln (se ekvation 2.4)

CH4 + 2(O2 + 3, 76N2)− > CO2 + 2H2O + 7, 52N2 (2.4)

och känd molmassa för respektive grundämne, mängden luft som behövs
stökiometriskt i kg/h beräknas ut. Luftfaktorn kunde sedan beräknas med
ekvation 2.5.

lf =
Lverklig
Lteoretisk

(2.5)

Lverklig och Lteoretisk är luftflödet [kg/h]. Det gav en luftfaktor på 5,9, vilket
kan jämföras med det vanliga värdet på cirka 1,1 vid förbränning av naturgas.
I figur 2.4 kan spädluftsintaget i förbränningskammaren ses.

Figur 2.4: Spädluftsintaget vid brännaren (Yara).
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2.4 Emissioner från Yara:s MCP-fabrik

Insamlad data med emissioner från Yara:s MCP-fabrik kan ses i tabellerna
2.2 och 2.3.

Tabell 2.2: Rökgasflöde, O2-halt samt emissioner från kvartalsvisa mätningar
åren 2002-2007 (Yara).

Kvartal Rökgasflöde [m3/h] O2[%] NOx [mg/MJ]
2002:1 28 800
2002:2 28 800
2002:3 28 800
2002:4 28 800
2003:1 32 200
2003:2 32 200 19,5
2003:3 32 200
2003:4 32 200 19,2
2004:1 35 900 70
2004:2 35 900 19,3 66
2004:3 35 900 61
2004:4 36 600 18,1 83
2005:1 36 600 92
2005:2 42 600 19,7 56
2005:3 42 600 19,3 70
2005:4 42 600 57
2006:1 42 600 71
2006:2 35 100 18,9 70
2006:3 35 100 18,9 84
2006:4 36 200 19,3 61
2007:1 36 200 19,3 55
2007:2 43 900 19,0 70
2007:3 41 800 19,0 77
2007:4 41 800 19,0 72
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Tabell 2.3: Rökgasflöde, O2-halt samt emissioner från kvartalsvisa mätningar
åren 2009-2016 (Yara).

Kvartal Rökgasflöde [m3/h] O2[] NOx [mg/MJ]
2008:1 41 800 19,0 69
2008:2 43 200 19,2 84
2008:3 43 000 18,9 77
2008:4 43 000 18,9 79
2009:1 43 000 18,9 73
2009:2 42 500 18,9 75
2009:3 43 000 18,8 70
2009:4 43 000 18,8 82
2010:4 43 000 18,8 95
2010:1 40 000 19,0 87
2010:2 38 900 19,0 82
2010:3 38 900 19,0 80
2011:1 33 200 19,0 51
2011:2 33 200 19,0 58
2011:3 38 600 18,8 74
2011:4 38 600 18,8 65
2012:1 42 100 19,7 72
2012:2 42 100 19,7 78
2012:3 34 200 19,4 42
2012:4 34 200 19,4 35
2013:1 54 700 16,8 64
2013:2 54 700 16,8 83
2013:3 48 100 17,4 74
2013:4 48 100 17,4 72
2014:1 43 300 18,9 71
2014:2 43 300 18,9 80
2014:3 43 300 18,9 81
2014:4 47 100 18,8 87
2015:1 48 900 19,0 73
2015:2 48 900 19,0 77
2015:3 51 700 19,2 90
2015:4 51 700 19,2 94
2016:1 56 200 19,6 74
2016:2 56 200 19,6 76
2016:3 40 000 18,8 86
2016:4 40 000 18,8 81
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2.5 Yara:s råvarors egenskaper

Fosforsyra (P2O5) Sur. Korrosiv.
Kalksten (CaCO3) Alkalisk, reagerar med fosforsyra varvid CO2 bildas.
Bränd kalk (CaO) Alkalisk, väldigt reaktiv. Reagerar med både fosforsyra
och vatten. Exoterm reaktion.
Magnesiumoxid (MgO) Alkalisk, reaktiv. Exoterm reaktion med
fosforsyra.
Natriumkarbonat (Na2CO3) Alkalisk. Löslig i vatten. Reagerar med
fosforsyra varvid CO2 bildas.
Svavelsyra (H2SO4) Sur. Löslig i vatten under kraftig värmeutveckling.
Korrosiv.

2.6 Yara:s produkters egenskaper

Yara:s produkter som tillverkas i MCP-fabriken är: MCP-Monocalcium
Phosphate, MGP-Magnesium Phosphate, MGP+-Magnesium Phosphate
(with sulphur), MSP-Monosodium Phosphate, Mag33-Magnesium
Supplement. Se tabell 2.4 för mer ingående information om respektive
produkt.

Tabell 2.4: Produktinnehåll och egenskaper (Yara).
Produkt pH-värde P Ca Mg S Na Ci
MCP-F 4-5 22,7 16,5 1
MCP-N 4-5 22,7 16 1
MGP 7,5-8 13,5 1 24 2
MGP+ 7,5-8 13,5 1 24 2
MSP 5,5-6,5 24 1 20
Mag33 10-11 2,7 1,7 33 4,5 7

De foderråvaror som Yara Helsingborg producerar, står endast för några få
procent av det slutgiltiga fodret som djuren får.



KAPITEL 2. BAKGRUNDSINFORMATION 14

2.7 Träaskans grundämnen, giftighet och EU:s
gränsvärden

I tabell 2.5 kan EU:s gränsvärden för främmande ämnen i foder som är
relevanta för Yara ses. I tabell 2.6 kan träaskans grundämnen och dess
giftighet för djur ses.

Tabell 2.5: EU:s gällande gränsvärden för grundämnen i foder som är relevanta
för Yara och som ingår i askan. De med särskilt intresse för Yara:s del är
fetmarkerade. [12]
Ämne Produkter avsedda för djurfoder Max. innehåll mg/kg, 12% fukt
Arsenik Tilläggsfoder

-mineralfoder 12
Foderråvaror

-fosfater 10
Bly Foderråvaror

-fosfater 15
Tilläggsfoder
-mineralfoder 15

Helfoder 5
Kvicksilver 0,1

Foderblandningar
-mineralfoder 0,2

Kadmium Foderråvaror vegetabiliskt ursp. 1
Foderråvaror mineralisk ursp. 2

-fosfater 10
Helfoder(får, kor, getter) 1

Tillskottfoder
-Mineralfoder
– <7% fosfor 5
– >7% fosfor 0,75 per 1% fosfor, max 7,5
Helfoder 0,5

-Helfoder(får, kor, getter) 1



KAPITEL 2. BAKGRUNDSINFORMATION 15

Tabell 2.6: De olika grundämnenas giftighet för djur. De som har gränsvärden
har markerats. [35]
Grundämne Giftighet för djur.

Ca, Mg, K Låg.

Mg Låg.

K Låg.

P Låg i oorganiska fosfater, men
fosfatestrar (insektsgift) och PH3 är
giftiga.

Na Kan ge hypertoni, annars låg
giftighet.

Al Måttlig giftighet för vissa djur, oklar
roll i alzheimers sjukdom.

Fe Låg giftighet, förutom vid
överdriven konsumtion.

Mn Måttligt giftig.

Si Vissa blandningar på grund av olika
fysiska former.

S SO2, SO3, H2S är giftiga.

Cl Låg i Cl−. Hög i Cl2 och som
oxiderad.

Zn Knappt giftig.

Pb Giftig; ackumulerande gift.

As Väldigt giftig. Cancerogen.

Cu Måttligt giftigt för däggdjur, mer
giftigt för andra djur.

Cr Giftig och cancerogen som Cr-VI,
mindre giftig som Cr-III.

Ni Giftig, cancerogen i vissa former.
Nickelallergi förekommer.

Cb Giftig, framförallt för växter.

Cd Giftig, ackumuleras som gift i
däggdjur.

Hg Väldigt giftig i lösningar eller
som ånga; ackumulerande gift.
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2.8 Miljö, investeringsstöd och skatter

Emissionsgränserna vid förbränning bestäms av länsstyrelserna på uppdrag
av Naturvårdsverket. Skillnaderna i tolkning av informationen från
Naturvårdsverket gör att gränserna kan variera lite mellan länsstyrelserna.
Vissa länsstyrelser har riktvärden och andra har gränsvärden på
emissionerna. Den senare är straffbelagd vid överskridande, till och med
överskridanden på 2-3 sekunder, vilket inte ett överskridande av ett
riktvärde är. [19]

Mindre anläggningar har en NOx-emissionsgräns på cirka 100-200 mg/MJ.
Det vanligaste är dock det nedre värdet på 100 mg/MJ. För CO-utsläpp
tillämpas oftast de villkor som ursprungligen uppkommit i Tyskland för
kolförbränning med ett dygnsmedelvärde på 90 mg/MJ och ett maximalt
halvtimmesmedelvärde på 180 mg/MJ. För de mindre pannorna kan
riktvärdena varierar en hel del i landet dock. Vissa länsstyrelser, såsom
Skånes har valt att ha ett gränsvärde istället för riktvärde. Vid förbränning
av trädbränsle är CO-utsläppen på gränsen av vad som är tillåtet och det är
inte ovanligt att detta överskrids med peakar vilket kan vara problematiskt
om gränsvärden tillämpas. [19]

Enligt Yara var energiförbrukningen 12,5 GWh för MCP:s två
naturgasbrännare 2015. CO2−utsläppen från den förbrända naturgasen blir
då 2500 ton per år. Se beräkningar nedan, enligt ekvationerna 2.6-2.8. Det
motsvarar cirka 900 bilar á 1500 mils körning, med en bensinförbrukning på
0,7 liter [7]. Antalet normalkubikmeter naturgas per år beräknades enligt
ekvation 2.6.

V =
E

LHV
(2.6)

V är volymflödet naturgas för ett år, E är energiförbrukningen för ett år [kWh],
LHV [kWh/Nm3]. Motsvarande massa för naturgas, blir enligt ekvation 2.7.

m = 0, 8 · V (2.7)

Med molmassan 16,04 kg/kmol blir mängden kmol naturgas enligt ekvation
2.8.

n =
m

M
(2.8)

Det är ekvivalent med mängden kmol CO2 enligt reaktionsformeln 2.4. Enligt
ekvation 2.8 kan sedan massan för CO2 beräknas.
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Vid ändring av anläggningen kan ett nytt miljötillstånd krävas enligt
miljöbalken. Samråd bör därför ske med berörd tillståndsmyndighet som
prövar ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Byte från naturgas till biobränsle skulle innebära att lastbilstransporter
behövs. När det gäller transporter på lastbil i Sverige går 97,5% av fordonen
på diesel, men det finns miljövänligare bränslen som till exempel HVO att
välja på. Utvecklingen går också mot effektivare fordon och mer biobränsle
[13] och även om transporterna sker med diesel visar livscykelanalyser att
miljönyttan med biobränsle jämfört med naturgas är signifikant [8].

Det finns ett investeringsstöd till lokala investeringar för att minska utsläpp
av växthusgaser, kallat Klimatklivet, som Naturvårdsverket sköter. Hittills
har drygt en miljard kr delats ut och fram till 2020 kommer ytterligare 700
miljoner gå att ansöka om. Bidrag som företag kan få av Naturvårdsverket
och dess omfattning styrs av EU:s regelverk för statsstöd. För att få bidraget
måste investeringen vara mer ambitiös än lagstiftningen. Bidraget ges dock
inte om investeringen redan är lönsam vid investeringstillfället. [34]

Koldioxidskatten på naturgas ligger i dagsläget på 2 424 kr per 1 000 m3,
vilket motsvarar cirka 23 öre/kWh. Energiskatten på naturgas ligger i sin tur
på 945 kr per 1 000 m3, vilket motsvarar cirka 9 öre/kWh. För industriell
verksamhet finns det dock i dagsläget avdrag som gör att skatten på koldioxid
är 20% lägre än ovan och energiskatten är 70% lägre än ovan. Skatterna blir
därför 18,3 öre/kWh respektive 2,7 öre/kWh i dagsläget. Från 1 januari 2018
kommer dock avdraget på koldioxidskatten för industriell verksamhet tas
bort helt. [31]
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Metod

3.1 Metoder som ska användas

För att få en god teoretisk bakgrundsinformation har flertalet
forskningsrapporter och böcker samt några informationsblad studerats.
Forskningsrapporterna som använts bygger på tester och undersökningar av
träpulver och byte till träpulver i befintliga anläggningar. Huvuddelen av
rapporterna kommer från Sverige där mest lättillgänglig forskning finns. Det
mesta materialet som finns att tillgå är inte från de senaste åren, vilket gjort
att rapporten bygger på lite äldre forskningsresultat.

För att få en bra bild av vad ett byte från naturgas till träpulver innebär,
har miljö, ekonomi och teknik undersökts. Det innefattar områden såsom
förbränning, emissioner, val av kvarn etc. Flera aspekter har undersökts för
att skapa förutsättningar för ett väl avvägt beslut. Särskilt fokus har lagts
på aska och emissioner som bildas.

I de fall det har behövts en omvandling av datan för att kunna göra jämförelser,
har enkla omvandlingar gjorts. Vid behov har också teoretiska värden på vissa
parametrar såsom adibatisk flamtemperatur för olika luftfaktorer beräknats
för att kunna få en bra bild av vad informationen från Yara innebär i teorin
och vad det kan få för betydelse i praktiken.

Eftersom teori och teoretiska beräkningar inte kunnat svara på alla frågor, har

18
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också studiebesök gjorts på några anläggningar. Dessa studiebesök har tagit
formen av ostrukturella intervjuer. Vid dessa anläggningar har information
inhämtas för att både komplettera litteraturstudien, men också för att få svar
på frågor litteraturstudien inte kunnat ge tillfredsställande svar på.

Då det alltid vid investeringsbeslut även varit fråga om ekonomi har olika
metoder för att beräkna investeringens lönsamhet använts.
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Resultat från litteraturstudie

Se figur 4.1 för hur en träpulveranläggning skulle kunna se ut.

4.1 Träpulver

Träpulver är ett förädlat trädbränsle som är torrt och finmalet. Storleken på
kornen är i storleksordningen mindre än 1 mm, varav de flesta av kornen är
mindre än 0,2 mm. För att få en stabil flamma bör också merparten vara
mindre än 0,2 mm [1]. Pulvret kan jämföras med pulvret i bryggkaffe för att
få en uppfattning i hur det ser ut [39], se bild 4.2. Beroende på storleken på
kornen fås olika utbränningshastigheter, till exempel tar större korn längre
tid att förbränna och ger längre flamma än små korn. Större korn ökar också
mängden oförbränt material och mängden CO jämfört med små korn [20],
om träpulverflödet är kontinuerligt. För fler specifikationer om träpulver se
tabell 4.1.

Tabell 4.1: Egenskaper hos träpulver. [39]
Fukthalt 8 %
Densitet cirka 200 kg/m3

Värmevärde 4900 kWh/ton

Träpulvrets densitet varierar, vilket beror på fraktionerna av små och stora

20
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partiklar. Små partiklar gör träpulvret luftigare och ger därmed lägre densitet.
Innehållet av de dominerande grundämnena i träd kan ses i tabell 4.2.

Tabell 4.2: De dominerande grundämnena i träd i % torr massa [24].
C H O N S Cl
51,6 6,0 41,8 0,1 0,009 0,015

Figur 4.2: Träpulver [37].

Fukthalten hos träpulver är relativt låg, vilket ger ett bättre värmevärde
jämfört med ett fuktigare biobränsle, men även densiteten är låg vilket gör
att det behövs större volymer än vid till exempel förbränning av pellets. I
jämförelse med naturgas är värmevärdet mindre än hälften för träpulver,
mätt i kWh/kg [9], vilket innebär att mer än dubbel massa krävs för samma
energibehov.

Råvaran för träpulver kan till exempel vara kutterspån, flis eller sågspån.
Antingen inköpes träpulver förädlat på dessa råvaror [37] eller inköpes pellets
som tillverkats av dessa råvaror. Förädling till träpulver sker då på den egna
anläggningen [40]. För den senare lösningen är råvarans densitet (ρpellets)
cirka 700 kg/m3 vilket kan jämföras med cirka 200 kg/m3 i densitet (ρpulver)
för direktinköpt träpulver. Vid inköp av råvara direkt krävs minst en silo för
råvaran och en för träpulver och en kvarn. Dessa två hanteringar ger möjlighet
till redundans för produktionen eftersom både pellets och träpulver kan köpas
in. Inköp av träpulver kräver endast en hantering och ingen kvarn, [40] men
ger inte samma möjlighet till redundans och större lagringsmöjligheter krävs.
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4.2 Val av kvarn vid inköp av pellets

För att få en fin fraktion av träpulvret bör en kvarn som kan ge bra
finfördelning användas. En kvarn som ger mer finfördelat pulver kräver dock
högre energiförbrukning samtidigt som den ger en lägre kapacitet [23]. En
avvägning bör därmed göras. Utifrån litteraturen anses en hammarkvarn (se
figur 4.3 för principen) vara den bäst lämpade kvarnen för malning till
träpulver då den ger hög fraktion av små partiklar [23] [25].

Hammarkvarnen har ett roterande centrum inklusive rörliga slagor vilken
sönderdelar materialet till pulver som sållas nedanför slaghjulet. Beroende på
sållets hålstorlek blir partiklarnas maxstorlek olika. Ett såll på till exempel 1,5
mm garanterar dock inte att alla partiklarna är mindre än 1,5 mm, eftersom
en del partiklar blir avlånga och kan gå igenom sållet i alla fall. I princip
alla partiklar blir dock mindre än 1,5 mm och många partiklar blir betydligt
mindre. [23]

Hög rotationshastighet på slagorna och fler slagor ger finare pulver.

Figur 4.3: Hammarkvarnens princip [15].

Fördelarna med hammarkvarnen är att fraktionen av finfördelade partiklar blir
hög. Dess ljudnivå av buller är måttlig och den dammar också endast måttligt.
Dessutom byts såll och slagor enkelt. Nackdelen med hammarkvarnen är
att det finfördelade pulvret har en viss tendens att bilda valv som leder till
diskontinuitet i träpulverflödet. Det kan innebära problem med att få ett
jämnt träpulverflöde till brännkammaren. [23]
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4.3 Förbränningsteknik

På marknaden erbjudes brännare i storleksordningen 1-2 MW upptill 50-60
MW och de är i multi-fuelformat, vilket innebär att de kan köras på flera
bränslen både tillsammans och var för sig [40] [27]. För att kunna starta
brännaren måste gas eller olja användas, därav är “multi-fuel” ett måste
[27]. Multi-fuel formatet innebär också att systemet blir redundant.Det finns
två stycken kända svenska leverantörer av träpulverbrännare på marknaden;
Leverantör A och B.

Storleken för en panna som används till trädbränsle är betydligt större än en
naturgaspanna och en oljepanna vilket begränsar effektuttaget med träpulver
i en befintlig naturgas eller oljepanna [2].

Företaget TPS (företaget har gått i konkurs och finns inte idag) använde sig
av en swirl-förbränningsteknik där förbränningsluften var uppdelad i fyra
flöden: transportluft för träpulvret, trycksatt primärluft samt sekundär- och
tertiärluft. Tekniken gav kraftig rotation på flamman. Flamman stabiliserades
genom återcirkulation av de varma rökgaserna till brännarens inlopp. Följden
blev att de varma rökgaserna värmde, torkade och antände det inkommande
träpulvret. [25]

Idag finns två teknikfilosofier: centralmatad och annurlärmatad
förbränningsteknik. Den filosofi som leverantör B utvecklat sina brännare
från är centralmatad träpulverbrännare och filosofin som leverantör A
utvecklat sina brännare ifrån kallas för annulärmatad i rapporten [5] (Berge
Niklas, Nyqvist Lena, Paulander Magnus, 2004). Nedan kommer en
genomgång om hur teknikerna för de brännare som användes i rapporten såg
ut 2004.

Båda använder sig av swirl som förbränningsteknik. Den annurlärmatade
liknar en kolpulverbrännare och är utvecklad utifrån den tekniken. Den
innehåller en oljebrännarlans som är central med omgivande luftflöde och en
flamhållare (se bild 4.5). Med hjälp av tryckluft tillförs bränslet till flamman i
en annulär spalt. Rotationsrörelser fås med hjälp av ledskenor i den annurlära
spalten vilket gör att bränslet sprids konformat. Den centralmatade har
istället för en annulär spalt en central inmatning och liknar brännare som
används för flytande bränslen. Med hjälp av en konisk störkropp eller speciell
finfördelningsluft kan bränslepartiklarna spridas ut i flamman såsom olja
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görs av ett atomiseringsmunstycke vid förbränning. Sekundär och tertiärluft
tillförs utanför bränsleregistret på grund av att bränslet förs in centralt. Den
centralmatade kan också ha en centralt placerad oljelans till att hålla den
koniska spridaren. Se figur 4.4 för skissering av de två teknikerna. [5]

Figur 4.4: De två olika teknikerna. Den till vänster är annulärmatad och den
till höger är centralmatad. Det rödmarkerade är bränslekanalen [5].

För närmare bild av hur brännarna ser ut för respektive annurlärmatad och
centralmatad, se figur 4.5 och figur 4.6 [5]. Den annurlärmatade har ett rör
centralt för startoljelansen samt en perforerad platta runtom som fungerar
som flamhållare vid oljeförbränning. Genom den perforerade plattan förs
primärluft och utanför plattan finns en 10 mm tunn spalt till nästa rör där
träpulvret förs igenom. Med hjälp av ett ledskeneregister kan önskvärd grad
av swirl på sekundärluften fås. [5]
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Figur 4.5: Annurlärmatad brännare [5].
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Den centralmatade brännaren har ledskenor som ger ett swirlregister på
primärluften. Den centralmatade har även den möjlighet till startoljelans.
Runt startoljebrännaren förs träpulvret in. Med hjälp av en axiellt
flyttningsbar spridarkona, som sitter på oljelansen, kan den axiella
inmatningen av träpulver kontrolleras. Den mest framgångsrika spridakonan
var delad vilket innebär att en del av bränslet vinklades upp till cirka 30◦,
medan resterande fördes direkt in i flamman. På det sättet kunde bränslet
spridas mer jämnt fördelat över flamman. [5]

Figur 4.6: Centralmatad brännare [5].

Topptemperaturen för de olika lasterna som testet utfördes på, visade alla
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en topptemperatur på flamman i intervallet kring 950◦C till över 1000◦C,
utom vid låglastfallet för den centralmatade. Den centralmatade hade en
topptemperatur på cirka 920◦ på låglast, vilket troligtvis berodde på den
relativt höga luftfaktorn på 1,5. Den adibatiska flamtemperaturen hade
i detta fall beräknats till 1400◦C. För den annurlärmatade brännaren på
maxlast var den adibatiska flamtemperaturen högre och beräknad till 1600◦C.
Skillnaden mellan den teoretiska flamtemperaturen och den verkliga låg
således i storleksordningen 500-600 ◦C i båda fallen. Längden på alla flammor
i testet var uppemot 3 meter. [5]

För att uppnå fullständig förbränning krävs följande: för varje specifikt
bränsle tillförs syre inom bestämda ramar, frigörande av värme i den grad
som behövs för självunderhållande förbränning, bra bränsle-luftblandning
samt tillräcklig lång uppehållstid för att förbränningen skall vara avslutad
när rökgaserna går vidare från förbränningskammaren. Dessa fyra kriterier
för fullständig förbränning uppfylls lättast för gasformiga bränslen. För fasta
bränslen, såsom träd, är uppfyllandet av dessa kriterier svårare såvida inte
bränslet pulveriseras. [2]

Förbränningsloppet av träpulver sker i olika faser, se nedan. [21].

1. Strålningsvärmen hettar upp och torkar bränslet. Efter att fukten förts
bort fortsätter upphettningen. I temperaturintervallet 150◦C-500◦C sker
pyrolysen, eller med andra ord förgasningen av bränslet till tjärångor
och tjäroljor, vilket motsvarar i storleksordningen 70% av trädbränslets
energi.

2. Vid 500◦C börjar förbränningen av flyktiga ämnen. De olika
tjärföreningarna består av tusentals ämnen med olika grad av
lättantändlighet. De lättantändliga tjärföreningarna förbränns direkt
med tillgängligt syre, medan andra kan kräva temperaturer på 1100◦C
för att antända.

3. Återstoden av bränslet är fast kol som brinner eller glöder vid
temperaturer på 800-900◦C till CO. För att uppnå fullständig
förbränning till CO2 krävs hög temperatur och luftöverskott. [21]
Desorptionen, det vill säga processen där CO2 lämnar kolpartiklarnas
yta sker väldigt långsamt vid temperaturer under 800◦C.

Se figur 4.7 för de olika stegen i förbränning av biobränslen som beskrivits
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ovan. De två första faserna är beroende av värmeöverföringen in till partikel,
medan de andra två är beroende av reaktionshastigheten, se ekvation 4.1
[22]. För träpulver sker dessa faser relativt snabbt och kan jämföras med olja
och gas. Särskilt för små partiklar. För gas är dock förbränningsprocessen
snabbare eftersom den inte innehåller fukt och är i antändningsbar gasform
direkt.

Figur 4.7: Trädbränsleförbränning [21].

För träpulver krävs en förbränningstid på cirka 1-1,5 sekunder. Den
dominerande tidsfaktorn vid förbränningsförloppet är förbränningen av fast
kol, som sker betydligt långsammare än fas ett och två. Oftast är det därför
den processen som är tidsbegränsad och som kan leda till emissioner av sot
eller CO. Vid temperaturer under 800◦C sjunker reaktionshastigheten av CO
till CO2 betydligt. [22]

Generellt sett gäller Arrhenius ekvation för förbränning. Arrhenius ekvation
beskriver en kemisk reaktions hastighet (RR, reaction rate), se ekvation 4.1.

RR = CA · CB · e−
Ea
R·T (4.1)

R är allmänna gaskonstanten [J/(mol · K)], T är temperaturen [K], Ea är
aktiveringsenergin för förbränningen [J]. CA och CB är reaktionskonstanter
för respektive reaktant. Ekvationen säger att reaktionshastigheten påverkas
exponentiellt av temperaturen. Högre temperatur ger snabbare
reaktionshastighet, vilket kan ses i Arrhenius ekvation (ekvation 4.1).
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En annan viktig ekvation för förbränning är uppehållstiden för luften i
förbränningskammaren, se ekvation 4.2

τ =
V

V̇
(4.2)

där τ är uppehållstiden [s], V är förbränningskammarens volym [m3] och V̇
är volymflödet [Nm3/s] i förbränningskammaren.

Den sista viktiga aspekten vid förbränning är graden av turbulens, eller med
andra ord blandningen mellan bränsle och luft(syre), för optimal förbränning.
Eftersom det i princip är omöjligt att få en perfekt blandning mellan luft
och bränsle vid förbränning måste ett luftöverskott tillsättas som för trä är i
storleksordningen 1,2-1,4 [2].

Tid, temperatur och turbulens kallas för de tre T:na vid förbränning och
en ökning av dessa underlättar och leder till en mer fullständig förbränning.
Om någon av dessa är låg, blir inte förbränningen bra och de påverkar
dessutom varandra. En låg temperatur förlänger till exempel tiden som krävs
för fullständig förbränning.

En viktig parameter för att se om förbränningen blivit fullständig är
CO-halten i avgaserna [23]. Den ger information om det varit tillräcklig hög
temperatur, tillräcklig lång uppehållstid och tillräcklig turbulens vid
förbränningen.
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4.4 Emissioner från träpulverförbränning

Ett test på emissionerna från träpulverförbränning genomfördes av Sveriges
Lantbruksuniversitet 2003. I testet användes en 0,15 MW swirlbrännare från
TPS (företaget har gått i konkurs och finns inte idag). Träpulvret var malt
med olika metoder vilket gav olika olika fraktioner med partikelstorlekar. På
det sättet kunde partikelstorlekarnas betydelse för emissionsbildning testas.
[25]

De emissioner som förekommer vid förbränning av träpulver är CO och HC
från ofullständig förbränning, samt NOx. Vid förbränning av träpulver har
partikelstorleken och partikelformen signifikant betydelse för förbränningen
och därmed emissionerna som bildas. Ytterligare en aspekt av
träpulverförbränning är askhalten, som är delvis proportionell mot mängden
oförbränt och därmed HC och CO. Med större fraktioner stora (och tyngre)
partiklar i träpulvret ökar mängden oförbränt och det blir mer bottenaska.
Större partiklar kräver också längre vistelse i förbränningskammaren för att
brinna ut och det leder till mer oförbränt och aska om uppehållstiden inte
kan uppfyllas. Således är mindre partiklar att föredra ur den aspekten, då
det leder till mindre CO förutsatt att bränsletillförseln är jämn. De små
partiklarna är också mer lättantändliga än de stora partiklarna. En större
fraktion av små partiklar minskar därmed behovet av stödgas som används
vid start av brännaren. Om fraktionen av stora partiklar däremot är stor kan
stödgas behövas hela tiden. Det har visat sig att det endast är partiklar i
storleken <100 µm som medverkar till tidig och snabb förbränning. [25]

Generellt sett, enligt rapporten, var CO, HC och NOx låga vid
träpulverförbränningen. En jämn bränsletillförsel är dock en förutsättning
för detta. För om problem uppkom med ojämn bränsletillförsel fick det till
följd att HC- och CO-emissionerna sköt upp i höjden. Stora fraktioner av
små partiklar kan till exempel fastna på väggar och i
bränsletillförselskruvarna vilket leder till klumpar och ojämn bränsletillförsel.
Det är dock viktigt att påpeka att en större brännare är mindre känslig för
ojämnheter i bränsletillförseln. [25]

För NOx-emissionerna är bränslets innehåll av kväve av stor vikt.
Kvävehalten i stamved är dock liten. Bark däremot har högre kvävehalt och
bör därför undvikas vid träpulverförbränning om NOx-bildningen ska hållas
nere. Eftersom temperaturen i testet var <1300◦C var det troligtvis endast
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kvävet i bränslet som hade betydelse för NOx-bildningen. Termisk NOx
bildas nämligen endast i mindre omfattning vid 1200-1300◦C, för att sedan
öka exponentiellt med ökad temperatur om syre finns tillgängligt [17]. Testet
visade också att partikelstorleken har mindre betydelse för NOx-bildningen
jämfört med kvävehalten i bränslet. Det bör dock nämnas att kvävehalten i
bränslet var mindre än 0,1%. Trots att partikelstorleken har mindre
betydelse för NOx-bildningen gick det ändå att se att små partiklar ökade
NOx-bildningen lite grann. Troliga orsaker tros vara att kvävet i bränslet
frigjordes lättare. En annan anledning tros vara att de små partiklarna lokalt
gav upphov till termisk NOx. [25]

Eftersom brännaren var liten (< 0,15 MW) med små avstånden mellan de
fyra olika lufttillförselerna hade justeringar av dessa ingen betydelse för NOx-
bildningen. Justering av lufttillförseln hade heller ingen betydelse för de andra
emissionerna. Tester med större kol- och träpulverbrännare visar dock att
minskad primärluft och ökad tertiärluft förlänger blandningstiden för luften
och träpartiklarna vilket leder till längre tid i förbränningskammaren och
lägre NOx-emissioner. Större mängd små partiklar ökade temperaturen vid
inloppet uppemot 200◦C, jämfört med det bränsle som hade minst fraktion av
små partiklar. De träpulver som hade större partiklar gav högre temperatur
längre bak i förbränningskammaren istället. [25]

Storleksordningen på NOx-utsläppen var cirka 50 mg/MJ, medan
CO-utsläppen varierade från mellan 20-130 mg/MJ beroende på vilken
finfördelning träpulvret hade och om det blev ojämn bränsletillförsel eller
inte. HC-emissionerna var endast 1 ppm i alla test och undersöktes inte
djupare. [25].

Vid test utav en större brännare, i storleksordningen 0,5 MW, visade sig
CO-utsläppen vara mellan 60-100 CO mg/MJ. Här användes en hammarkvarn
med sållstorlek 2 mm vilket gav ett pulver med ganska fin fraktion. [23]

Ytterligare tester på träpulverbrännare i storleksordningen 3 MW (vilket
motsvarar cirka 600 kg träpulver/h) med de två tekniker som finns på den
svenska marknaden visade dock negativa resultat enligt skribenterna.
Teknikerna som testades kallades för central och annulärmatad förbränning,
som nämnts tidigare i avsnitt 4.3 [5] (Berge Niklas, Nyqvist Lena, Paulander
Magnus, 2004). Den annurlärmatade brännaren var väldigt känslig för
fördelningen av bränslet i flamman. Eftersom flamman inte kunde centreras i
försöken gick förbränningen också långsamt vilket fick till följd att
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CO-emissionerna blev höga och förbränningen av partiklar blev sämre än
vad som kunde förväntas. För den centralmatade var emissionerna av CO
och NOx på ungefär samma nivå. Fördelen med den centralmatade var dock
att flamman var mer centrerad och mängden brännbart stoft var mindre
förekommande i periferin. I eldstäder som är kylda är dessa två egenskaper
fördelaktiga. [5]

Betydelsen av en stor fraktion partiklar i storleken <100 µm för att få en
säker antändning och god utbränning som i sin tur påverkar emissionerna
slås fast. Långsam utbränning ökar i en kall och trång förbränningskammare
eftersom partiklarna kan förbli oförbrända när de kommer i kontakt med
det kalla väggar i förbränningskammaren. För en dålig flamma från den
annurlärmatade brännaren kunde dock CO-emissionerna hållas på en lägre
nivå än förväntat, vilket berodde på att ugnsvolymen i testet var tillräckligt
stor och het för att kunna förbränna CO till CO2. Nivån på CO-emissionerna
ansågs emellertid ändå vara för höga, enligt skribenterna. Se tabell 4.3. För
omvandling av dessa till mg/MJ för att bättre kunna jämföra emissionerna
med andra test, ombeds läsaren gå till resultatdelen 9.3. [5]

Tabell 4.3: Sammanställning av tester på de två
träpulverförbränningsteknikerna. Luftflödet är inklusive transport, primär
och sekundärluft. [5]
Teknik Last [MW] CO [ppm] NOx [ppm] Luftflöde [Nm3/h]
Annulärmatad 2,8 200 80 3530

2,3 250 70 3250
1,29 350 60 1570

Centralmatad 2,8 225 80 3290
1,7 210 6,3 2230
1,27 550(200*) 55 1620

*Vid mätning inne i ugnen vid flamman istället för bakre delen uppmättes
lägre värden. De högre värdena beror troligtvis på problem med antändning
och problem med att få en stabil flamma.

De stora partiklarna hade inte tillräcklig uppehållstid i flamman vilket verkade
leda till gnistregn och dålig förbränning. Valet av kvarn för att minska de
stora partiklarna är därför av signifikant vikt. Dock visade det sig att trots
goda förhållanden med heta väggar förblev CO-emissionerna relativt höga
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vid alla tester, med en ökning vid lägre laster. Se tabell 4.3. [5]

Testet visade att det fanns en stark korrelation mellan CO-emissionerna och
ugnstemperaturen där drifttiden hade stor inverkan. Med ökad drifttid och
därmed ökande temperatur i förbränningskammaren sjönk CO-emissionerna.
Testet visade också att ett “stort” luftöverskott på 1,5, sänkte temperaturen
vilket gjorde att reaktionen från CO till CO2 gick långsamt. [5]

I övrigt hade ugnen som användes i detta test ett kvadratisk tvärsnitt med 2
meters sida och en längd på cirka 6,5 meter vilket gav en volym på cirka 26
m3. [5]

För att minska CO-halten i rökgaserna kan svavel tillsättas i förbränningen.
I tester som gjorts kan omedelbara resultat på CO-halten ses när dosering av
svavelgranuler är på respektive av, när träpulverförbränningen är någorlunda
stabil. Storleksordningen på svaveldoseringen var 0,5-1 kg samtidigt som lasten
vid provtillfället var 32 MW vid ett test. Det ger en aning om proportionerna
mellan svaveltillsatserna och mängden träpulver som går åt. Generellt sett
gäller att 20 mg svavel/MJ ger minst CO-emissioner. Dosering över denna nivå
ger ingen mer minskning av CO-emissionerna. Denna dosering kan jämföras
med mg/MJ för de andra grundämnena i trä, i tabell 4.4 som bygger på
värden i tabell 4.2 och värmevärdet 18 MJ/kg. [33]

Tabell 4.4: De dominerande grundämnena i träd, där mg/MJ är utskrivet.
C H O N S Cl
28 667 3 333 23 222 56 5 8

CO-emissionerna minskade från 500 ppm ner till 40 ppm när svaveldoseringen
ökade från 0 till 0,5 kg/h. På anläggningen där detta testades användes svavel
endast vid tillfällen då CO-kraven var svåra att uppfylla och det uppstod
vid låga laster. Det antas vara små partiklar av alkalisulfat som katalyserar
reaktionen CO till CO2, men det är inte helt klarlagt varför svavel minskar
CO-emissionerna vid förbränning. Trots att svavel tillfördes kunde inte någon
märkbar förändring av SO2-emissionerna i rökgaserna påträffas. Det stämmer
väl överens med hur lite svavel det är i jämförelse med de andra ämnena i
tabell 4.4, trots addition av 20 mg/MJ svavel. [33]
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4.5 Aska från träpulver

Vid förbränning av träpulver kommer det bli aska. Aska är ingen homogen
produkt och innehållet varierar beroende på var biobränslet tagits ifrån.
Därför är det svårt att ge exakta värden på innehållet. Askan består av såväl
oxider, hydroxider, sulfater, klorider, silikater och karbonater, vilka bildas
utav de ursprungliga ämnena i trädbränslet. Utöver det kan askan innehålla
olika spårämnen, tungmetaller och radioaktiva ämnen som träden tagit upp i
marken och i luften under sin livslängd. [3]

För att mer få mer exakta värden på mängden av ämnen procentuellt i vikt i
aska från träd, se tabell 4.5 och 4.6.

Tabell 4.5: Sammanställning av grundämnena i träaska från
förbränningsanläggningar i Finland och Sverige i viktprocent, i fallande
ordning [14].

Ämne Medianvärde Minimum Maximum Antal prover
Kalcium 17,0 1,4 54,9 156
Magnesium 1,9 0,0 6,7 154
Kalium 4,2 0,7 15,0 156
Fosfor 0,9 0,1 2,7 155
Natrium 0,7 0,1 3,6 129
Aluminium 1,4 0,0 6,8 128
Järn 1,0 0,0 9,5 147
Mangan 1,2 0,2 2,8 146
Kisel 7,6 0,2 31,0 127
Svavel 0,5 0,0 6,5 121
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Tabell 4.6: Sammanställning av ett antal prover på aska från skogsbränsle
(g/kg TS) [14].

Ämne Medelvärde Standardavvikelse Antal analyser
Kalium 1,50 0,5 11
Klor 0,21 0,07 13
Natrium 0,28 0,19 11
Svavel 0,38 0,13 16
Zink 0,089 0,07 19
Bly 0,007 0,08 14
Arsenik 1,4 1,6 17
Koppar 7,5 6,5 10
Krom 10 8,4 12
Nickel 4,1 3,9 12
Kobolt 0,49 0,19 5
Kadmium 0,43 0,23 12
Kvicksilver 0,092 0,08 11

(Varför kalium och natrium är med i båda listorna, med olika värden dessutom,
förtäljer inte rapporten. För att vara på den säkra sidan kan de högre värdena
antas gälla.)

Askan är väldigt basisk och därmed reaktiv. Askan delas vanligen upp i två
delar: flygaska respektive bottenaska. Flygaskan har lite lättare partiklar som
lättare följer med rökgaserna och har ett pH-värde på 12-13. Bottenaskan
består av lite tyngre partiklar som inte följer med rökgaserna lika lätt och
har något lägre pH-värde. De flesta ämnena är jämnt fördelade hos de två
asksorterna, men svavel (S) och kalium (K) som är lättflyktiga (i gasform)
hamnar i större utsträckning i flygaskan. Även tungmetaller såsom Hg, As,
Pb, Zn och Cd som alla är lättflyktiga återfinns oftast i högre halt i flygaskan
om de förekommer. [3]

För pulverbrännare, vilket är det alternativet som Yara tittar på, förhåller
sig fraktionerna mellan bottenaska och flygaska på 5-20% respektive 80-95%.
Det kan jämföras med en roaster som har 70-80% bottenaska respektive
20-30% flygaska. Vidare är andelen oförbränt i de respektive askorna 5-10%
respektive 5-20% för träpulverbrännaren. De högre procentenheterna gäller
generellt sätt för mindre, äldre pannor [16]. En principskiss för hur askorna
kan tas om hand kan ses i figur 4.8.
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Figur 4.8: Principskiss för hur askhantering ser ut för biobränsleförbränning
[16].

Vid premissen att ingen flygaska får hamna i foderråvarorna finns det generellt
sett två sätt att föra ut aska från förbränning: våt och torr. Var askan förs ut
beror på panntypen. Den våta askan fås genom släckning av askan med vatten
och förs ut som en pasta. Den hanteringen innebär mindre damm och minskad
risk för bränder när askan förs ut. Det torra alternativet innebär att askan
förs ut med tryckluft eller skruv. Bottenaskan brukar föras ut i vått tillstånd
och flygaskan brukar föras ut i torrt tillstånd. Vid ett torrt tillstånd för
askan rekommenderas ett slutet system på grund av arbetsmiljöskäl, då askan
är hälsovådlig att andas in och reaktiv. Därefter behöver askan behandlas
olika beroende på vilken användning av askan som förväntas. För en liten
panna, där det är relativt små askmängder, blir det inte lönsamt med flera
hanteringssteg och några kan väljas bort beroende på vad askan ska användas
till. [16]

4.6 Askans produkter efter att de reagerat

Kol bildar främst olika mineral vid förbränning och det är väl utforskat
jämfört med biobränsleförbränning. Grundämnena: K, Na, Ca, Mg, S, Cl och
P är i biobränslen mer organiskt- eller jonbundna i jämförelse med kol och de
frigörs därmed lättare i mer tillgängliga och reaktiva former jämfört med kol.
Tidigare erfarenheter från kolförbränningen är därför inte applicerbart på
biobränsleeldning. På grund av dessa grundämnens reaktiva karaktär går det
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att räkna med att stora delar av de oorganiska ämnena deltar i reaktioner vid
förbränningen. Det är därför lättare utifrån grundämnessammansättningen att
förutse reaktionerna jämfört med kol. Oftast består de askbildande elementen
från biobränsleförbränning av oxider. [24]

Beroende på ämnenas respektive kokpunkt kommer de bilda aska olika
snabbt. De ämnen som har högst kokpunkt bildar aska först och det gäller
de flesta oxider utom alkalioxiderna. Se figur 4.9 för vilka grundämnen som
tillhör alkaligruppen. Alkalimetallerna såsom kalium och natrium som bildat
oxider och kalium, natrium, zink, kadmium, och bly som bildat klorider
återfinns anrikade i flygaskan. Förutom dessa återfinns arsenik, kvicksilver
och antimon. Det svavel som finns i askan reagerar med
kalciumhydroxid(Ca(OH)2, släckt kalk) om de kommer i kontakt. Svavlet
och den släckta kalken bildar kalciumsulfit (CaSO3) som efter några timmar
bildar kalciumsulfat (CaSO4, gips) efter oxidering. Klor som finns i
rökgaserna och blivit saltsyra binds till kalken och bildar då kalciumklorid
(CaCl2). Enligt tabell 4.6 är det dock väldigt små mängder klor (cirka 1 till
2%) i askorna och därmed bör väldigt lite klorider och ytterst lite saltsyra
och kalciumklorid bildas. [14]

Den torra askan som generas i förbränningen ändrar karaktär relativt snabbt
om den kommer i kontakt med vatten. Förbränningen som givit ett flertal
oxider blir till hydroxider när de kommer i kontakt med vatten. Till exempel
bildas magnesiumhydroxid (Mg(OH)2) och kalciumhydroxid (Ca(OH)2, släckt
kalk). Vissa oxider bildar oxisyror (H3O+) istället, som till exempel arsenik-
V och krom-VI. Vissa klorider bildar i sin tur hydroxider i kontakt med
vatten, till exempel zinkklorid som blir zinkhydroxid. Det då frigjorda kloret
bildar istället salterna kalcium- och magnesiumklorid med dessa alkalimetaller.
Dessa salter är lösliga i vatten liksom kalciumhydroxid som kommer i löslighet
därefter. [14]
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Figur 4.9: Periodiska systemet [26].

Som kan ses i tabell 4.5 innehåller träaska mycket kalcium som bildar
kalciumoxid. Kalciumoxiden ger högt pH-värde vid överskott i vatten och
bildar kalciumhydroxid [14].

En aska som har fuktats med vatten och har tillgång till luft, tar upp syre
och får ökade oxidationstal samtidigt som dess alkanitet (buffertförmåga
att stå emot pH-sänkningar) minskar. Trots det har askan hög alkanitet
och det gör att dess förmåga att ta upp koldioxid, som är i högre halt i
rökgaserna än i luften, är hög. Denna reaktion avlöper snabbt vid fuktig, men
ej vattenmättad aska. Ett högt luftflöde sänker dock CO2-halten i rökgaserna
då luft endast består av cirka 400 ppm CO2, vilket spär ut den CO2 som
bildats från förbränningen. Eftersom rökgaser från förbränning med stort
luftöverskott också innehåller mer syre än koldioxid sker oxidering snabbare
än karbonatisering. [14]
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Vid miljöer lägre än pH-värde 7 (som i några av Yara:s foderråvaror, se tabell
2.4) förändras lösligheten för olika ämnen för till exempel vissa hydroxider
och oxider som var svårlösliga innan. Särskilt gäller det ämnen som fått höga
oxidationstal och som kan bilda anjoner såsom arsenik och krom. Dock leder
dessa kemiska reaktioner till en strukturell omlagring vilket innebär att ämnen
som är svårlösliga går i lösning för att sedan fällas ut vid gynnsamma områden
för detta. Detta förfarande kallas kemisk sintring och gäller framförallt för
kalciumhydroxid. [14]

Förbränning av träpulver i en processindustri verkar inte behöva klassificeras
som farligt avfall [14]. Detta bör dock undersökas vidare för godkännande från
myndigheter. Slutligen bör det påpekas att innehåll av aska i fasta bränslen
är större, men mindre farlig än askan från olja [2].

4.7 Biobränsle/pellets-marknadens utsikter

Marknaden för pellets utvecklades under 90-talet och växte fram till 2008 för
att därefter minska. Det gäller både den totala marknaden liksom
villamarknaden. Anledningen till att villamarknaden har minskat tros vara
minskat antal nyinstallationer men även att arbetet med pellets kan anses
vara för arbetskrävande med bränslehantering, skötsel och underhåll.
Dessutom finns en stark konkurrens från värmepumpar. [18].
Marknadsutvecklingen kan ses i tabell 4.7.
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Tabell 4.7: Pelletsmarknaden i ton. [32]
År Prod. med. Exp. Imp. Uppsk. prod. ej med. Sverige Uppsk. villa
97 417 840 7 579 63 532 20 000 493 793 39 000
98 426 823 12 907 82 402 40 000 536 318 58 000
99 480 334 25 898 116 212 60 000 630 648 81 000
00 468 693 20 414 157 753 80 000 686 032 80 000
01 682 053 49 363 173 593 100 000 906 283 150 000
02 646 494 36 113 171 957 120 000 902 338 235 000
03 700 040 5 800 265 512 169 000 1 128 752 297 000
04 765 204 19 638 340 946 150 000 1 236 512 345 000
05 1 093 359 143 903 330 000 193 554 1 473 000 458 000
06 1 214 746 128 663 350 000 148 065 1 679 000 550 000
07 1 302 774 54 455 358 435 56 456 1 715 000 590 000
08 1 386 947 91 534 362 372 192 215 1 850 000 548 000
09 1 387 823 88 212 430 389 188 000 1 918 000 600 000
10 1 493 405 64 610 695 043 156 162 2 280 000 625 000
11 1 319 789 126 806 665 415 24 102 1 882 500 570 000
12 1 171 685 128 506 490 686 165 935 1 699 800 559 000
13 1 024 403 162 479 712 647 281 380 1 855 951 571 000
14 1 172 392 340 077 521 605 316 334 1 646 798 531 980
15 1 110 244 244 585 345 992 437 803 1 649 454 535 264

Pelletsmarknaden har blivit mer internationell och Sverige importerar pellets
från bland annat Danmark, Baltikum, Ryssland, USA och Kanada.
Världsmarknaden förutses vara cirka 55 Mton år 2020, vilket kan jämföras
med marknaden 2013 som var på cirka 20 Mton. Världsmarknadens tillväxt
beror framförallt på industriers och kraftbolags byte från fossilt till
biobränsle och drygt 60% av pelletsen beräknas gå till just industrier och
kraftbolag. På flera håll i världen sker också stor utbyggnad. Vissa
anläggningar i storleksordningen 1 000 000 ton/år i produktionskapacitet
byggs ut. Efter en snabb blick i tabell 4.7 inses att detta är mer än halva
Sverige-marknaden. Den svenska marknaden utgör cirka 7% av
världsmarknaden och en sjättedel av den europeiska marknaden (2013). Till
fördel för konsumenter av pellets har det visat sig att priset för sjöfart med
pellets är relativt lågt, vilket ökar möjligheter till stark konkurrens och låga
priser. [18]

Pelletsmarknaden är inte en isolerad marknad utan påverkas förutom av
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pelletspris också utav elpris, utsläppsrättsmarknad, styrmedel (till exempel
elcertifikatmarknaden), utsläppskrav, arbetsbörda, investeringskostnader för
anläggningar med mera. Med tanke på det konkurrenskraftiga elpriset som
förväntas vara lågt flera år framöver, samt den mindre arbetsinsatsen med
värmepumpar, ses inte någon ökning av villamarknaden framöver. Att
kraftindustrin köper pellets bör heller inte påverka marknaden negativt då
de stora kraftverken kan bränna biobränslen med lägre kvalité. Således bör
tillgången på fin pellets till och med öka framöver, då villamarknaden
minskar samtidigt som det för kraftindustrin snarare handlar om pris snarare
än kvalité vid deras inköp. [18]

Priset december 2016 för större leveranser, med andra ord mer än 3 ton, var
36,3 öre/kWh i viktat årsmedelvärde i Sverige exklusive moms. Priset 2016
var 10% lägre än 2010 i viktat värde. Se figur 4.10. [32]

Energimyndigheten prisstatiskt visar dock att priset för förädlade trädbränslen
till värmeverk skulle vara nere på cirka 30 öre/kWh. [36].

Figur 4.10: Pelletspris för den så kallade mellanskalan (stora leveranser),
exklusive moms. [32]
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4.8 Naturgasmarknadens utsikter

I Sverige finns det ett stort naturgasnät längs Sydvästsverige med naturgas
från framförallt Danmark. Sveriges naturgasmarknad är därför beroende av
situationen (produktion, konkurrens, prisutveckling, transparens) i Danmark
och dess gasbörs Gaspoint Nordic, vilket gör naturgasmarknaden sårbar.
Däremot finns inga kapacitetsproblem i pipelinen. Naturgasförbrukningen
hade en topp 2010 med 18,7 TWh. I dagsläget ligger dock förbrukning på
mindre än hälften (2014, 10,2 TWh) av kapaciteten på 22 TWh i pipelinen
över Öresund. Vid behov skulle dessutom arbetstrycket i pipelinen kunna
öka till 30 TWh. Sammantaget är det alltså situationen i Danmark och inte
överföringen som är begränsande. [29]

Handeln med naturgas sker på en avreglerad marknad och det råder fri
konkurrens. Priset på naturgasen, både nätavgiften och gashandelspriset har
legat relativt stabilt sedan avregleringen 2007, se figur 4.11, medan moms
och skatt ökat med 10%. [29]

Figur 4.11: Naturgaspris på den svenska marknaden [29].
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Priset på naturgas i Europa har en stark koppling till oljepriset, men den
förväntas minska framöver. Kopplingen till oljepriset har framförallt berott
på bristande konkurrens med få leverantörer. Med LNG (Liquid Natural
Gas) öppnar möjligheterna till interkontinental handel och mer konkurrens.
Med hjälp av skiffergasen i USA ökar dessutom konkurrensen på
naturgasmarknaderna ytterligare och priserna förväntas vara pressade. [6]

4.9 Ekonomi och lönsamhet

Vid ett liknande examensarbete på Ronneby Miljö och Teknik AB, där
förutsättningarna för att byta ut eldningsolja mot träpulver undersöktes,
visade sig kostnaden för olja vara 3 till 4 gånger större än för träpulver i
direkta rörliga kostnader. Då är även verkningsgraden på pannan inräknad. En
av pannorna som undersöktes hade en storlek på 10 MW med en förbrukning
på 961 m3 (9,6 GWh) olja och skulle bytas mot en 5 MW-träpulverbrännare.
Med prisskillnaden beskriven ovan, skulle enligt rapporten, pay-back tiden
för en investering endast vara 20 månader. En större panna ger snabbare
pay-back tid, medan en mindre kräver mer tid. Även mer drifttid ger snabbare
pay-back tid. [4]

I ett annat arbete har förutsättningarna att byta ut gasol mot träpulver
istället undersökts. Detta gjordes på en Knauf Danogips torkanläggning i
Åhus där det finns en torkprocess för gipsplattor. Enligt den ekonomiska
analysen skulle träpulver ha en återbetalningstid på 5 år och
nuvärdesmetoden visade sig även den vara positiv. Priset på träpulvret var
satt till 31 öre/kWh i den ekonomiska bedömningen. Enligt den ekonomiska
analysen med nuvärdesmetoden var investeringen lönsam även om
träpulverpriset skulle stiga med 50%. Det innebar att investeringen inte var
priskänslig. Energiförbrukningen på anläggningen var 75 GWh. I detta fall
skulle även en ångpanna till träpulverförbränning inköpas, matarvattentank
samt tre värmeväxlare. Utöver detta beräknades också reservdelar, underhåll
och drift med i beräkningen. Vissa ekonomiska beräkningar skedde teoretiskt
utifrån kostnader som antogs från till exempel tumregler. [11]



Kapitel 5

Praktiska erfarenheter

Nedan följer resultaten från ostrukturerade intervjuer vid studiebesök på tre
företag som konverterat från förbränning av fossila bränslen till träpulver.

5.1 Lantmännen

Baserat på ostrukturerad intervju med Niklas Lundahl på Lantmännen.

Silosarna som Lantmännen har till att lagra träpulvret kommer från OBEL-P.
I silon är det en skruv längst ned som snurrar ned träpulvret. Träpulvret är
nämligen fluffigt och självrinner inte. Därför behövs en skruv för att driva
ned bränslet. Signal kommer från nivåmätaren i en behållare nedanför ifall
träpulvret blir stående, vilket lätt händer. Skruven kan vara begränsande i
produktionen. Silon är byggd på plats och med hjälp av en kran kan montering
ske på marken. De två silorna är på vardera 100 ton och är fyllda med träpulver.
Storleken är 500 kubikmeter vilket är helt i linje med densiteten på cirka 200
kg/m3 på träpulver.

Minsta lastnivå som brännaren kan köra på är 20% vilket motsvarar 1,35
MW i Lantmännens fall. Enligt en tumregel är det 220 kg träpulver/h för 1
MW. Vid start används gasol. Det tar ungefär 5 minuter eftersom renblåsning
måste göras. Därför bör on/off körning undvikas. Träpulvret kommer med en
hastighet av 24 m/s in till brännaren. Värmevärdet på träpulvret är 4 500-4

45
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800 kWh/ton.

Pannan är från år 2000 och var på 8 MW gasol ursprungligen. Den används
för att koka vatten till ånga som används vid fodertillverkningen. Eftersom
träpulver ger betydligt större och längre låga kan högst 3 MW träpulver köras
i denna korta panna, jämför mot 8 MW gasol tidigare. 3 MW motsvarar 60%
av dagens (667 kg träpulver/h) kapacitet som brännaren kan köra på. Vid
behov av mer värme körs gasol upp till 2 MW. D.v.s. max 5 MW totalt. Det
går också köra på enbart 5 MW gasol eller 5 MW bioolja. Det finns således
redundans i brännarsystemet. Det finns också en gammal-backup-panna på
3,5 MW. Den kördes installerade multi-fuel brännaren installerades.

Det finns en multicyklon (ny) som rensar den värsta askan och ett elfilter(ny)
som rensar småpartiklarna. Elfiltret är underhållsfritt, vilket kan jämföras
med att ha “tygstrumpa” som måste bytas ut då och då. Efter dessa filter sitter
rökgasfläkten. Leverantör av elfiltret är Choiche (Österrike) som det också
finns ett serviceavtal med, vilket bland annat innebär en årlig inspektion.
Förutom att elfiltret är underhållsfritt är det också billigt.

Värmeväxlaren (economizern) är väldigt bra och har inga omkostnader.

Driftsäkerhet är högsta prioritet för Lantmännen. De måste producera för
djuren får inte lida.

Pulvret fås av en underleverantör i Skåne. Det är billigt, ungefär halva priset
mot gasol. Logistiken sköts i snitt med 2 stycken lastbilar på vardera 20 ton i
veckan. De stora silosarna ger möjlighet till lagring då produktionen är jämn
hos Lantmännen. Det behövs för det finns andra mottagare också, vilket gör
att leveranserna inte är jämna.

Träpulverförbränningen kräver cirka 30 min “underhåll” varje dag. Det är
nämligen mer saker (som till exempel rörliga delar som ska smörjas med mera)
att hålla koll på i en träpulverförbränningsanläggning jämfört med gas. Det är
leverantören av träpulverbrännaren:s checklista på daglig rondning som följs.
Det har inte varit några driftproblem som har med träpulverinstallationen
att göra. Träpulverförbränningen går konstant. Det som bör göras en gång i
veckan, förutom det dagliga på 30 minuter, är att rensa lansen.

Något som kan vara värt att tänka på är att det ibland fastnar lite aska i de
nedersta rören i pannan. Det rensas med tryckluft. Den aska (bottenaska) som
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ansamlas i pannan rensas en gång per år. Men det mesta av askan blir flygaska
och tas om hand av cyklon och elfiltret. Därefter tas den uppsamlande askan
om hand av ett företag i Skåne. Det blir ungefär 7-8 lass om året med cirka 4
kubikmeter varje gång. Vid dessa tillfällen buffras askan i filtret när containen
tas bort för omhändertagande av askan.

Grundinvesteringen var på 10 miljoner för allting. Paybacktiden är på cirka 3
år. Cirka 3 miljoner per år sparas i kostnader.

Ibland finns oönskade produkter i pulvret, till exempel skruv. Det kan hamna
på lansen som har vingar som roterar pulvret när det ska förbrännas.

Rörböjarna har en extra ficka ifall att de går sönder, då det är hög belastningen
från pulvret. Om pulver hamnar i fickan dämpar pulvret belastningen på
rörböjen. Rörböjarna behöver inspektion ibland. Tyvärr finns inga flänsar,
vilket hade varit bra för att inte hela röret ska behöva tas loss.

Bytet tog cirka 2 månader att göra.

Brännaren kan köra från 20% effekt. Det är inga problem att variera last och
att blanda bränsle. 7-8 GWh förbränns om året.

Lantmännen har valt att köpa träpulver direkt, vilket är cirka halva priset
mot gasol. Anledningen är att de köper restprodukt från ett företag. Trots att
det är skrymmande gör det ingenting, då det endast är 3 mil i transport från
leverantören. Om de köpt pellets hade transporterna blivit längre. Lastbilarna
som transporter träpulvret rengörs efter avlastning och hämtar sedan foder.
Det innebär en situation som gynnar alla.

5.2 Solör

Baserat på ostrukturerad intervju med Tommy Thoresson på Solör.

Från träfabriken fås restprodukter i form av spån och slipdamm som lagras i
en 1500 kubikmeter silo. Med hjälp av skrapor i botten av silon förs spånen
ut. Därefter mals träpulvret i en hammarkvarn efter att ha gått igenom en
avskiljningsmagnet. Det malda träpulvret lagras sedan i en betydligt mindre
silo. Med hjälp av nivåvakter hålls nivån i träpulversilon och transporterna
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av träpulver regleras med nivåvakten.Träpulvret kan innehålla spår av lim
och lack, men annars är det rent.

Därefter blåses träpulvret med transportluftsfläkt till förbränningskammaren,
där värmen från förbränningen används till att koka vatten till ånga som
sedan används i träfabriken. Hastigheten är cirka 25 m/s. På grund av det
är ett pulver med hög hastighet blir det stora påfrestningar på rörböjar och
stora spänningar. Därför har finns en metallficka vid rörböjar, ifall det blir
hål vid böjen. På vissa ställen är det en armerad slang runtom. Dessutom
töms träpulvret som eventuellt gått igenom ett hål in till fickan med hjälp
av en ventil. Träpulvret resa slutar sedan i brännaren som går vertikalt
nedåt i förbränningskammaren. Brännaren är i storleksordningen 8 MW och
kan köras på både olja och träpulver. Vid start används dock gasol till att
tända brännaren. Därefter körs några minuter på lättolja. I övrigt undviks
körning på lättolja eftersom det är betydligt dyrare. I storleksordning 3-4
ggr dyrare. Temperaturen i brännkammaren är cirka 1040 grader vilket med
god marginal är under temperaturen då termisk NOx bildas (gränsen är
1200-1300 grader). Bytet av bränsle sker automatiskt både vid start och
vid problem med träpulvertillförseln. Det går också att byta manuellt i
styrsystemet. Träpulvret har bra lastföljning. Lasten kan snabbt regleras från
20 till 100%. Luftinflödet sker på fyra ställen: transportluft, primär, sekundär
och tertiär. På sommaren kan det ibland på grund av överproduktion av ånga
bli automatiska kortstopp en gång i timmen för att inte trycket ska bli för
högt. Men det är inga problem för träpulverförbränningen.

På grund av att det kommer mer torkat material till träindustrin har behovet
av ånga minskat till träindustrin och därmed träpulverförbränningen. Det
borde därför finnas en potential att sälja träpulver till utomstående i södra
Sverige vilket redan görs, till exempel till Åhus. Tidigare när behovet av ånga
var större förbrändes mer än de 25 GWh som är gränsen för att vara med i
NOx-systemet. Då är måste mätningar a NOx och CO sker momentant. Vid
mindre förbränning än 25 GWh, som sker i dagsläget, behövs bara mätning
en gång om året.

Gränsen för emissioner ligger på 180 CO mg/MJ och 100 NOx mg/MJ. För
att hålla nere CO-utsläppen tillsätts en liten mängd svavel i förbränningen.

För att ta bort igensotning används en ljudsotning som går igång med några
minuters mellanrum. En gång om året vid revision sker avsotning manuellt.
Partikelhanteringen sker för att minska stoftnivåerna. Partiklar (ingående
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aska) forslas till en container.

Intrimning av anläggningen sker kontinuerligt.

Revision och inre besiktning på pannan sker på sommaren under tre veckors
tid när industrin står still.

Anläggningen behöver ha jourhavande ifall det skulle bli något fel. I övrigt
följs en checklista vid rondering som tar cirka 30 min att genomföra per dag.

Eftersom ett stopp kostar mycket pengar prioriteras underhåll. Kostnaden
att byta till olja, vid problem med träpulvertillförseln, kostar för mycket för
att spara in på underhållet.

Hammarkvarnen som används för nedmalningen av restprodukten har en
service var 4000 h. “Sållet” som används kan vändas 4 ggr innan de behöver
bytas.

Vid byte av bränsle behövs en del miljötillstånd som kan ta lite tid. Det
kräver god framförhållning.

5.3 Skanska

Baserat på ostrukturerad intervju med Peter Book på Skanska.

Vid start av brännaren blåses systemet ut med hjälp av luft, för att få
bort till exempel gasol som skulle kunna vara kvar i förbränningskammaren.
Förbränningskammaren är en trumma där sten/makadam värms upp till
erfoderlig temperatur innan det ska bilda asfalt. Innan brännaren körs på
träpulver måste den köras på gasol i några minuter. Träpulvret förs fram från
två silosar på vardera 40 ton (=200 kubikmeter) med hjälp av skruvar till en
våg för att kunna mäta träpulverflödet. Efter vågen förs träpulvret fram med
hjälp av tryckluft till brännaren. Luftfaktorn är ungefär 1,3. Brännaren är på
12 MW om enbart träpulver används, men kan köras upp till 16 MW med
gasol. Brännaren har annulär förbränning, vilket innebär att bränslet delas
upp i flera rör i en cirkel där förbränningen sker i. Tänk en annulär gasturbin.
Träpulverbrännaren har en turn-down ratio på drygt 1:3, vilket innebär att
den kan gå ned till en tredjel av maxeffekten för träpulver.
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För att ha driftsäkerhet är i princip alltid gas-träpulvermix igång som
standardinställning. Det innebär att systemet eftersträvar att köra träpulver,
men är berett på att köra gasol vid behov. Den fasar därmed gradvis in
träpulvret och fasar ut gasolen gradvis vid uppstart. Om en störning sker
byts bränslet till gasol för att undvika onödiga stopp. Det var nämligen
problem med det i början, men nu har det minskat. Problemen har också
minskat på grund av installation av ytterligare skakare än det var i befintlig
konstruktion. Dessa installerades på silosarna där träpulvret hade lätt att
fastna. Även insuget av träpulver har ändrats och förs rakt ovanifrån in i
silon. Tidigare fördes träpulvret in längs sidan och “snurrade runt” i silon.
Detta ledde till lagringar längs väggarna vilket minskade driftsäkerheten.
Sammantaget fungerar brännaren bra, men att silosarna har varit flaskhals
ibland och de anses därför vara akilleshälen.

Huvudskälet till investeringen var miljöskäl. Träpulverförbränningen
eftersträvas, men ibland blir det gasol som förbränns på grund av störningar
men även på grund av marknadspriser. Träpulver köps direkt från en
leverantör och därmed finns ingen pellets eller kvarn.

Brännaren styrs från det vanliga styrsystemet, men det finns en egen display
för träpulverbrännaresystemet. Askan åker med i produkten (asfalt), men
motsvarar i storleksordningen 50 ppm av slutprodukten.
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Leverantörsinformation

Baserat på uppgifter från en biobränsleleverantör blir kostnaden för direkt
inköp av träpulver inklusive frakt i storleksordningen 37 öre/kWh.

Yara har erhållit offerter på träpulverbrännarsystem från två stycken
leverantörer på ett träpulverssystem med en 5 MW brännare. Hädanefter
kallas dessa leverantör för A och B. Leverantör A har lämnat offert med
utgångspunkten att träpulver och inte pellets kommer inköpas till
anläggning inklusive silosar. Leverantör B har lämnat en offert med
utgångspunkt från inköp av träpulver utan några silosar, samt en offert med
utgångspunkt av inköp av pellets inklusive silosar och kvarn efter önskemål
av Yara. De två offerterna inklusive kvarn och silosar är inte helt jämförbara,
eftersom leverantör A:s offert är mer specificerad än leverantör B:s.

Leverantör A: emissionerna garanteras till 100 mg/MJ för NOx och 200
mg/MJ för CO för träråvara med en kvävehalt på ≤0,10% och
asksmälttemperatur på ≥1400◦C.

Leverantör B: Träpulvret ska ha följande specifikationer: max fukthalt 10%,
maximalt askinnehåll 0,5%, 100%<1 mm, 70%<0,5 mm.

Enligt leverantör A och B är det hammarkvarnen som jobbar hårdast och
då står för huvuddelen av underhållet. Det mesta underhållet på kvarnen
kan dock göras själv och går snabbt. De delar som slits är sållen och i andra
hand slagorna. Både byte av såll och slagor kan kunden göra själv och det tar
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1 respektive 2 timmar att genomföra. Såll behöver bytas ungefär varannan
månad medan byte av slagor görs cirka en gång per år. Beroende på hur
mycket pulver som tillverkas ökar respektive minskar underhållet. Bytet av
såll och slagor beror också på bränslekvalitén, till exempel om pelletsen
innehåller sand eller metall. Sammantaget kan en kostnad på cirka 50 000 kr
antas för underhåll av kvarnen.

Leverantör A: Efter att ha låtit leverantör A fått se rapport [5] (Berge Niklas,
Nyqvist Lena, Paulander Magnus, 2004), berättade de vilka förändringar
som gjorts. En så kallad harpa har införts, vilket innebär att det är 8 rör i
en cirkel som går in i brännkammaren, ungefär som en annulär gasturbin.
Vidare har den annulära spalten tagits bort, istället sprutas bränslet igenom
hela röret. Det rörliga registret och flera andra rörliga delar i brännaren
har också försvunnit eftersom de inte håller i längden. De rörliga delarna
fanns tidigare för att till exempel få bränslet och luft i rätt blandning på
rätt plats. Detta fungerar kanonbra i början. Tyvärr har detta inte fungerat
över tid vilket givit dålig emissionsdata. Robusthet har därför gått före till
exempel reglermöjligheter för luft. På detta sätt har emissionsdata hållits
nere. Utvecklingen sker i samspel med kunderna och där har emissionsdata
och robusthet varit ledorden.

Leverantör B: Efter att ha låtit leverantör B fått se rapport [5] (Berge
Niklas, Nyqvist Lena, Paulander Magnus, 2004), återkom kommentarer.
Deras brännare har ändrats en hel del sedan rapporten skrevs, men den har
aldrig liknat den brännare som rapporten referar till. På grund av
företagshemligheter kan inte förändringarna publiceras. De uppger dock att
de alltid klarar ställda krav på emissioner och effekter om de får möjlighet
att bestämma effekten på gamla pannor och påverka hur en ny eldstad ska
utformas.

Priset som Yara Helsingborg betalar för naturgasen är betydligt lägre än vad
en privatkund betalar. Det beror på att Yara ligger i en stor industripark
som med sin storlek kan pressa ned priserna ordentligt.
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Investeringsberäkningar

För att beräkna lönsamheten har flera olika kalkyleringsmetoder används för
att få flera perspektiv på investeringen. Pay-back-metoden både utan
kalkylränta och med kalkylränta(diskontering) har används för att snabbt
kunna jämföra de olika alternativen och belysa likvidtetsaspekten vid
investeringen. Nuvärdesmetoden, som är den mest teoretiskt korrekta,
används för att göra en korrekt analys över hela livslängden. I tabell 7.1 kan
beteckningar för olika variabler i investeringsberäkningar ses.

Tabell 7.1: Beteckningar vid investeringskalkylering.
Grundinvestering G
Kalkylränta i
Årlig inbetalning I
Årlig utbetalningar U
Årligt inbetalningsöverskott a=I-U
Pay-back tid Pb
Pay-back tid med kalkylränta Pb,i
Nuvärde NV
Antal år n

Den enkla pay-back-metoden beräknas enligt ekvation 7.1 med antagandet
att det årliga inbetalningsöverskottet a är konstant.
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Pb =
G

a
(7.1)

Pay-back-metoden med hänsyn till kalkylräntan beräknas enligt ekvation 7.2
med antagandet att det årliga inbetalningsöverskottet a är konstant.

G = a
(1 + i)n − 1

i(1 + i)n
(7.2)

Efter lite logaritmering fås ekvation 7.3 och antal år kan beräknas ut.

n = −
ln(1− G

a · i)
1 + i

(7.3)

Nuvärdesmetoden beräknas enligt ekvation 7.4, med ojämna
inbetalningsöverskott a, vilket beror på ökande underhållskostnader i takt
med löner och reservdelar stiger i pris. Ett positivt värde på nuvärdet
innebär att investeringen är lönsam och bör genomföras.

NV = −G+ a1 ·
1

(1 + i)1
+ a2 ·

1

(1 + i)2
· · · · · · an ·

1

(1 + i)n
(7.4)

Det antas att utbetalningarna i form av underhåll kommer att öka i takt
med att löner och kostnader för reservdelar stiger, vilket nämnts ovan. För
enkelhetens skull antas dessa stiga med 3% per år i alla fallen. Detta baseras
på inflationsmålet på 2%, nuvarande avtalsperiod mellan arbetsmarknadens
parter som var på 6,5% på tre år samt höjd för ytterligare ökande kostnader.
Underhållskostnaden antas, baserat från information från leverantörerna,
ha ett pris på 75 000 kr år 1. Det kan jämföras med underhållskostnaden
för kvarnen som låg i storleksordningen 50 000 kr enligt leverantörerna.
Resterande 25 000 kr antas tillkomma av andra mindre underhållskostnader.

Baserat på offerterna, som skiljer sig lite i pris och innehåll, används ett
medelvärde mellan dessa. Det ger en grundinvesteringskostnad på 9 miljoner
kr. Detta gäller för inköp av en anläggning som köper in pellets och har en
egen kvarn. Eftersom allt inte ingår antas vissa faktorer multiplicerat med
grundinvesteringskostnaden för att täcka kostnaderna för dessa i
grundinvesteringen. Dessa faktorer är satta till 0,50 för montering av
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anläggningen, 0,10 för instrumentering, 0,10 för elinstallation och 0,05 för
beredning av anläggningen [30]. Sammantaget blir det en faktor på 0,75
vilket läggs på grundinvesteringskostnaden. Den totala grundinvestering blir
då 15,75 miljoner kr i grundfallet. Prisskillnaden mellan pellets och naturgas
antas vara 20 öre/kWh i grundfallet baserat på leverantörsuppgifter.
Kalkylräntan sätts till att vara 10% i grundfallet efter önskemål från Yara.
Den ekonomiska livslängden antas vara 25 år i grundfallet.

Eftersom det bara är den stora brännaren som ska bytas ut till träpulver och
inte den lilla (som detta examensarbete inte berör), samtidigt som det vid
uppstart krävs naturgas och att det även vid låg last kan krävas naturgas
antas den totala träpulverförbränning vara mindre än nuvarande
naturgasförbränning för den stora brännaren. Utöver detta spelar den sänkta
maxeffekten med träpulverförbränning in, som är på 5 MW och inte som
tidigare 8 MW som gäller för naturgas. Sammantaget antas därför
träpulverförbränningen bli 70% av nuvarande förbrukning på 12,5 GWh.
Resterande 30% antas vara naturgas som förbränns i den lilla brännaren, vid
uppstart och spetslast. I grundfallet blir det 8,75 GWh i
träpulverförbrukning.

Eftersom priser och förutsättningar kan ändras har även en känslighetsanalys
gjorts för flertalet variabler där de varieras. Känslighetsanalysen har baserats
på nuvärdesmetoden. Kalkylräntan varierades mellan 8, 10 och 12%.
Livslängden varierades mellan 20, 25 och 30 år. Träpulverförbränningen
ändrades mellan +-25% eftersom produktionen kan minska och öka.
Grundinvesteringskostnaden har en osäkerhetsfaktor som gör att
kostnaderna efter tillägget med faktorerna kan bli +-20%.

Enligt Yara är naturgasbrännaren väldigt gammal och reservdelarna börjar bli
svåra att få tag på. Det gör att det finns pengar att spara på att byta brännare,
då underhåll och reservdelar kan antas öka eftersom den är ålderstigen.
Dessutom skulle en jämförelse med att att köpa in ny naturgasbrännare
kunna ställas mot inköp av en träpulverbrännare. En sådan jämförelse skulle
ge en minskad skillnad mellan grundinvesteringskostnaden mellan naturgas
och träpulver. Efter överenskommelse med Yara kommer dock inte detta
beaktas i investeringen. Det gör att grundinvesteringskostnaden för att behålla
naturgasen anses vara 0 kr.

Efter diskussion med Yara kommer inte heller en investeringsbedömning på att
köpa in träpulver direkt att göras. Kortfattad skulle direktinköp av träpulver
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innebära att grundinvesteringskostnaden sänks en del, underhållskostnaderna
minskar (kvarnen försvinner) och prisskillnaden mellan träpulver och naturgas
är lägre jämfört med mellan pellets och naturgas.



Kapitel 8

Resultat av ekonomiska
beräkningar

Resultatet av de olika investeringsmetoderna för grundfallet (kalkylränta 10%,
prisskillnad 20 öre/kWh, livslängd 25 år, träpulverförbrukning 8,75 GWh,
grundinvestering 15,75 miljoner kr) kan ses i tabell 8.1.

Tabell 8.1: Värden för respektive investeringsmetod i grundfallet.
Inveseringsmetod Resultat
Pay-back tid 9,4 år
Pay-back tid med hänsyn till kalkylränta 29,6 år
Nuvärde -1,7 MSEK

Nedan har har parametrarna ändrats en i taget.
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Resultatet vid ändring av kalkylräntan för nuvärdet kan ses i figur 8.1.

Figur 8.1: Nuvärde som funktion av kalkylräntan.
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Resultat vid ändring av prisskillnad för nuvärdet kan ses i figur 8.2.

Figur 8.2: Nuvärdet som funktion av prisskillnaden mellan träpulver och
naturgas.
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Resultat vid ändring av livslängd för nuvärdet kan ses i figur 8.3.

Figur 8.3: Nuvärdet som funktion av livslängd.
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Resultat vid ändring av träpulverförbränning för nuvärdet kan ses i figur 8.4.

Figur 8.4: Nuvärdet som funktion av träpulverförbränning.
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Resultat vid ändring av grundinvesteringskostnad för nuvärdet kan ses i figur
8.5.

Figur 8.5: Nuvärdet som funktion av grundinvesteringskostnad.



Kapitel 9

Resultat av fysikaliska
beräkningar

Se bilaga för beräkningar.

9.1 Förbrukning och askmängd

Per timme blir träpulverförbrukningen 4400 kWh, vilket motsvarar 900 kg
träpulver. I volym motsvarar detta 1,3 kubikmeter pellets eller 4,5 kubikmeter
träpulver i timmen. 900 kg/h träpulver innebär i sin tur (med en askhalt
på 0,5%) 4,5 kg aska/h. Vid full drift, det vill säga 120 timmar i veckan
med den mest energikrävande kemikalien blir det 540 kg i veckan. Om vi
antar att det är 5600 drifttimmar för den stora brännaren med den mest
energikrävande foderkemikalien med detta extremfall, blir det 25,2 ton aska/år.
Vid normal drift, det vill säga ej 120 timmar drifttid per vecka och även
mindre energikrävande kemikalier, blir det mindre aska. Dessutom står den
lilla brännaren för cirka 25% av naturgasförbränningen i dagsläget vilket gör
att träpulverförbränningen blir mindre än den totala naturgasförbrukningen
för de båda brännarna.
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9.2 Askans ämnen gentemot EU:s gränsvärden

Resultatet av beräkningarna av askans ämnen kan ses i tabell 9.1 och i tabell
9.2. I tabell 9.2 ses gränsvärdena från EU, som markerats särskilt.

Tabell 9.1: Mängden av respektive dominerande grundämne från träpulvrets
aska i andel av de producerade foderråvarorna.

Grundämne Medel (mg/kg) Max (mg/kg)
Ca 36,1 116,7
Mg 4,0 14,2
K 8,9 31,9
P 1,9 5,7
Na 1,5 7,7
Al 3,0 14,5
Fe 2,1 20,2
Mn 2,6 6,0
Si 16,2 65,9
S 1,1 13,8

Tabell 9.2: Mängden av respektive icke-dominerande grundämne från
träpulvrets andel av foderråvarorna. De som har gränsvärden har fetmarkerats.
(mg/kg)

Grundämne Medel Std Max EU:s gränsvärde för foderråvaror
K 0,32 0,5 0,53
Cl 0,04 0,07 0,07
Na 0,06 0,19 0,14
S 0,08 0,13 0,14
Zn 0,02 0,07 0,05
Pb 0,00 0,08 0,04 15
As 0,30 1,6 0,98 10
Cu 1,59 6,5 4,36
Cr 2,13 8,4 5,70
Ni 0,87 3,9 2,53
Cb 0,10 0,19 0,18
Cd 0,09 0,23 0,19 10
Hg 0,02 0,08 0,05 0,1
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9.3 Emissioner: ppm till mg/MJ

I tabell 9.3 visas utsläppen i mg/MJ, som är en bra enhet att jämföra
emissioner från förbränning med olika tekniker och olika anläggningar eftersom
den ger ett värde som är oberoende av luftfaktor och effekt.

Tabell 9.3: Utsläpp av CO baserat på jämförelsen mellan de två teknikerna.
Teknik Last [MW] CO [ppm] CO [mg/Nm3] CO [mg/MJ]
Annulär 2,8 200 250 87,5

2,3 250 312,5 122,7
1,29 350 437,5 147,9

Central 2,8 225 281,3 91,8
1,7 210 262,5 96,6
1,27 550(200) 687,5(250) 243,6(88,6)

9.4 Uppehållstid i brännkammaren

Den beräknade uppehållstiden visas i tabellen 9.4 och tabell 9.5. All
förbränning sker i princip i förbränningskammaren och den uppehållstiden är
viktigast, men det kan inte uteslutas att lite av slutförbränningen för
träpulver kommer att ske i mellankammaren och kanske i tornet med
befintlig konstruktion. Därför har uppehållstiden för dessa också tagits med
eftersom det ökar den totala uppehållstiden om än med betydligt lägre
temperatur, än i förbränningskammaren.
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Tabell 9.4: Uppehållstiden i sekunder för förbränningen. Datan är kvartalsvis
från 2002-2010 och baserad på rökgasflödet.
Brännkammare (14m3) +mellankammare (17,2m3) +mellankammare och torn(38,8m3)
1,8 2,1 4,9
1,8 2,1 4,9
1,8 2,1 4,9
1,8 2,1 4,9
1,6 1,9 4,3
1,6 1,9 4,3
1,6 1,9 4,3
1,6 1,9 4,3
1,4 1,7 3,9
1,4 1,7 3,9
1,4 1,7 3,9
1,4 1,7 3,8
1,4 1,7 3,8
1,2 1,5 3,3
1,2 1,5 3,3
1,2 1,5 3,3
1,2 1,5 3,3
1,4 1,8 4,0
1,4 1,8 4,0
1,4 1,7 3,9
1,4 1,7 3,9
1,1 1,4 3,2
1,2 1,5 3,3
1,2 1,5 3,3
1,2 1,5 3,3
1,2 1,4 3,2
1,2 1,4 3,3
1,2 1,4 3,3
1,2 1,4 3,3
1,2 1,5 3,3
1,2 1,4 3,3
1,2 1,4 3,3
1,2 1,4 3,3
1,3 1,5 3,5
1,3 1,6 3,6
1,3 1,6 3,6
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Tabell 9.5: Uppehållstiden i sekunder för förbränningen. Datan är kvartalsvis
från 2011-2016.
Brännkammare (14m3) +mellankammare (17,2m3) +mellankammare och torn(38,8m3)
1,5 1,9 4,2
1,5 1,9 4,2
1,3 1,6 3,6
1,3 1,6 3,6
1,2 1,5 3,3
1,2 1,5 3,3
1,5 1,8 4,1
1,5 1,8 4,1
0,9 1,1 2,6
0,9 1,1 2,6
1,0 1,3 2,9
1,0 1,3 2,9
1,2 1,4 3,2
1,2 1,4 3,2
1,2 1,4 3,2
1,1 1,3 3,0
1,0 1,3 2,9
1,0 1,3 2,9
1,0 1,2 2,7
1,0 1,2 2,7
0,9 1,1 2,5
0,9 1,1 2,5
1,3 1,5 3,5
1,3 1,5 3,5

9.5 Adiabatisk flamtemperatur

Med de givna värdena i tabell 4.2 blev träpulvrets värmevärde 18,0 MJ/kg,
vilket är detsamma som 5 kWh/kg. Med det givna värmevärdet från tabell 4.1
kunde den adibatiska flamtemperaturen för träpulver beräknas. Resultatet
kan ses i figur 9.1. I figur 9.1 kan också den adibatiska flamtemperaturen
för naturgas ses. I figur 9.1 är temperaturen 800◦C markerad eftersom lägre
temperatur innebär att förbränningshastigheten av CO till CO2 kommer
till ett kritiskt värde. I figur 9.1 är också temperaturen 500◦C markerad,
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eftersom det är ungefär den temperaturen som ska in i processen för den mest
energikrävande foderråvaran.

Luftfaktor
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Figur 9.1: Den adibatiska flamtemperaturen.
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Diskussion

Litteraturstudien visar tydligt att träpulver har väldigt fina egenskaper till
gagn för förbränning såsom: låg fukthalt, små partiklar, lättreglerad effekt,
inga nettoutsläpp av CO2. Den låga fukthalten minskar energiåtgången för
torkning av bränslet vid förbränning. Låg fukthalt höjer dessutom
värmevärdet. Det finmalda pulvret innebär även att utbränningshastigheten
är hög, vilket gör det enklare att förbränna och reglera effekten. Det är dock
inte riktigt likvärdigt med gasförbränning, som ur förbränningssynpunkt är
bättre. Även om de fyra förbränningsfaserna som beskrivits i avsnitt 4.3 går
väldigt snabbt för träpulver jämfört med andra biobränslen är det en liten
bit kvar till naturgasens egenskaper. Detta bör dock inte vara överstigande.

Då Yara:s förbränningskammare från början är byggd för olja som senare
konverterats till naturgas, samtidigt som den vanligaste konverteringen till
träpulver sker från olja till träpulver, bör Yara:s förbränningskammare vara
lämplig att konvertera till träpulver. Med andra ord har Yara tagit en omväg
via naturgas. En biobränslepanna kräver dock större utrymme för samma
effekt. Det innebär att om befintlig förbränningskammare ska användas
kommer maxeffekten blir lägre när träpulver förbränns. Leverantörerna har
båda angett att en 5 MW brännare är det som kan komma i fråga i befintlig
förbränningskammare. Detta är helt i linje med
förbränningskammarebelastningen, se ekvation 2.3, som är lägre för
biobränslen än naturgas. Multi-fuel formatet gör det möjligt att förbränna
naturgas, vilket gör att samma maxeffekt som tidigare kan uppnås om det
behövs. Det som dock kan vara problematiskt och som skiljer sig från andra
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anläggningar är att Yara redan i inloppet vid brännaren har stora mängder
spädluft installerat, vilket inte förekommer någon annanstans i litteraturen.
Spädluften ger stora luftöverskott som visats i avsnitt 2.3. Att ha mycket
luft vid förbränning innebär såklart att mängden tillgängligt syre ökar och
det gynnar således förbränningen i vissa avseenden, se avsnitt 4.3. Stort
luftöverskott innebär dock att temperaturen på rökgaserna och även själva
temperaturen vid förbränningen sänks, se avsnitt 9.5. Det beror på att mer
luft/rökgasvolym ska värmas upp med samma mängd bränsle som vid
stökiometrisk förbränning. Det är också själva tanken i Yara:s fall eftersom
temperaturen som uppkommer av förbränningen ska ned till 400-500◦C på
väldigt kort tid. Detta samtidigt som förbränningstemperaturen är betydligt
högre, i storleksordningen 900-1000◦C för träpulver. Om temperaturen sänks
tidigt, redan i inloppet vid flammans begynnelse, innebär det att
förbränningen får svårare att bli fullständig. Förutom nedkylning innebär
spädluften också att uppehållstiden för förbränningen minskar då
volymflödet genom förbränningskammaren är stort, se ekvation 4.2. Även
detta minskar möjligheterna till fullständig förbränning, vilket får negativa
konsekvenser både på emissioner och askmängd.

Den långsammaste förbränningssteget är från CO till CO2 och kräver cirka
800◦ för att vara snabb och effektiv. Vid kort uppehållstid och låg
temperatur (<800◦) försvåras de olika förbränningsstegen som nämnts i
avsnitt 4.3 och då särskilt steget från CO till CO2. Ofullständigt förbränning
påverkar inte bara bildandet av den giftiga gasen CO. Även mängden aska
ökar vid ofullständig förbränning när kolet inte oxideras. I en vanlig panna
med normalt luftöverskott hade träpulver varit bra, men med spädluft vid
bränsleinloppet blir det av denna anledningen inte lika självklart.
Spädluftens inverkan kan liknas vid att försöka ha en tändsticka tänd i stark
vind, vilket brukar vara svårt trots god tillgång på syre för förbränningen.

För att få en fullständig förbränning med höga temperaturer, samtidigt som
temperaturen på rökgaserna ska vara relativt låg i processen, kan
korrigeringar behövas i förbränningskammarens konstruktion. Ett förslag är
att låta brännaren jobba med optimalt luftöverskott på 1,2-1,4 (precis som
den är inställd på) utan att störas av spädluften vid förbränningsinloppet.
Spädluften tas således bort från brännaren. Då kan träpulverförbränningen i
förbränningskammaren troligtvis ske mer optimalt. Detta kan lösas på flera
sätt. För att få ned temperaturen på rökgaserna kan till exempel spädluften
installeras efter förbränningskammaren, vid mellankammaren eller vid
“tornet” för att få den eftersträvansvärda temperaturen för processen utan
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att störa förbränningen. Tanken är då att spädluften förgrenas och släpps på
vid flera ställen för att få en homogen temperatur på rökgaserna. På det
sättet kan både fullständigt förbränning samt erforderlig temperatur på
rökgaserna uppfyllas, med minimal ask- och emissionsbildning.

Om detta förslag anses för dyrt eller krångligt och Yara bestämmer sig för
att göra investeringen med befintlig konstruktion på förbränningskammaren
bör en reservplan upprättas. En reservplan är min rekommendation eftersom
jag anser, baserat på det inhämtade stoffet och beräkningar, att risken
med befintlig konstruktion inte kan negligeras. Exempel på reservplaner
är att träpulver och naturgas kan köras samtidigt, med betydligt mindre
träpulverförbränning och betydligt mindre lönsam investering till följd. För
Yara:s del är det därför en stor fördel att brännarna som säljs är av multifuel-
format. Investeringen blir dock med all sannolikhet olönsam, se avsnitt 8.
Miljönyttan blir också betydligt mindre, vilket är olyckligt. Därför bör Yara
fundera över befintlig konstruktion och om den ska ändras för att bättra
passa till träpulverförbränning.

De två olika teknikerna som leverantör A och leverantör B använder är inte
samma som när rapporten [5] (Berge Niklas, Nyqvist Lena, Paulander
Magnus, 2004) skrevs. Tyvärr har inte någon rapport på hur mycket
brännarna har förbättras de senaste 10-15 åren kunnat hittas. Rapporten
säger dock från vilket håll (kol eller olja) de två leverantörerna har börjat
från när de utvecklade sina träpulverbrännare. De två teknikerna som
leverantörerna använder är jämbördiga. Den centralmatade har fördelen att
förbränningen sker mer centralt vilket underlättar förbränningen då relativt
kalla väggar inte stör förbränningen i större utsträckning. Det är en fördel i
Yara:s förbränningskammare då den kan anses kall, men baserat på de
tidigare resonemangen är det ändå tillräckligt för att kunna fungera
tillfredsställande. Dess nackdelar är att CO-utsläppen ökar vid låg last
eftersom flamman inte är lika stabil och kan slockna. Detta är inget tekniskt
problem om byte från träpulver till naturgas sker automatiskt vid
träpulverproblem, däremot är det inte särskilt bra ekonomiskt eftersom
naturgas är dyrare. Den annurlärmatade har fördelen att den är mer stabil
vid lägre last, men nackdelen att förbränningen är mer utbredd och mer
trolig att störas av kalla väggar i förbränningskammaren. Den
annurlärmatade har också stigande CO-emissioner i takt med att lasten
minskar. Den centralmatade har inte sådana tendenser om flamman är stabil.
Vilken av tekniker som är bäst är således med dessa skillnader svårt att
avgöra, mer än att den annurlärmatade var stabilare vid testets
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genomförande.

Emissionerna från träpulver har framförallt två komponenter som inte är
önskvärda: CO och NOx. NOx bildas troligtvis endast av den kväve som
finns i bränslet. Temperaturen från förbränningen är nämligen inte
tillräckligt hög för att termisk NOx ska bildas i någon större omfattning.
NOx-utsläppen är därför svåra att påverka eftersom det alltid finns en viss
kvävehalt i träd, se avsnitt 4.4. Det går dock att undvika att köpa in till
exempel bark som ger mer kväve än andra delar av trädet. CO-emissionerna
däremot beror på flera orsaker, ibland motsägelsefulla, som kan påverkas till
en viss del. Små partiklar leder till att förbränningen lättare blir fullständig
då de olika faserna av förbränningen går snabbare. Tyvärr kan också små
partiklar leda till mer ojämn bränsletillförsel vilket innebär att valv kan
bildas som försvårar inmatningen av träpulver. Det är därför inte självklart
om små partiklar leder till minskade CO-utsläpp, även om borde göra det
rent av förbränningstekniska skäl. Små partiklar minskar dock antalet
partiklar som förblir oförbrända. För Yara:s del innebär den höga luftfaktorn
(5,9 � 1,2-1,4), som tidigare nämnts, en risk för ofullständig förbränning.
Giftiga CO-emissioner utöver de vanliga CO-utsläppen kan därmed öka.
Således har alltså temperaturen i brännkammaren också stor betydelse för
CO-emissionerna. Flera tester i litteraturen visar också att CO-emissionerna
är relativ höga vid träpulverförbränning. Om CO-utsläppen är under de
miljövärden som tillämpats av länsstyrelsen får det anses som godkänt och
de negativa konsekvenserna med CO-emissioner får anses vara acceptabla,
men inte bra.

En lösning för att minska CO-emissionerna vid förbränning är att tillsätta små
mängder svavel i bränslet, vilket både Solör och litteraturstudien har visat
påverka CO-emissionerna positivt. Vid eventuell investering bör det därför
övervägas för att få ned CO-utsläppen, som kommer finnas där oavsett val av
konstruktion för spädluften då det är en naturlig del av träpulverförbränning
även vid optimal luftfaktor.

Vid förbränning av träpulver kommer det bli aska, vilket det inte blir vid
förbränning av naturgas. Tidigare användes rökavgaser från oljeeldning (och
det görs fortfarande i Yara:s anläggning i Finland) och idag används
rökavgaserna från naturgasförbränning till direkttorkning av granulerna
(foderråvarorna). Det innebär att rökgaserna (utan aska) är i direktkontakt
med foderråvarorna som torkas i torktrumman. Träpulver har en askhalt
som tidigare nämnts på 0,5% och den ökar vid ofullständig förbränning. Med
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dagens teknik bör dock askmängden på grund av ofullständig förbränning
vara små, förutsatt att förbränningsförhållandena är rätt i
förbränningskammaren.

Med vetskapen att Yara har ett stort luftöverskott (stort volymflöde) på grund
av sin spädluft kan askan tänkas utgöras av nästan enbart flygaska, trots att
förbränningskammaren är gammal. Detta gäller för befintlig konstruktion med
spädluftsintaget. En del av det som blivit bottenaska kan dessutom tänkas
virvla upp av det stora luftflödet i förbränningskammaren. Detta gäller för
befintlig konstruktion.

Om konstruktionen med spädluften ändras från befintlig konstruktion blir
luftöverskottet i själva förbränningskammaren lägre. Då kan mängden
bottenaska öka och flygaskan minska, eftersom partiklarna inte lika lätt dras
med av spädluften till torkningsprocessen. Fortsättningsvis kommer den
största delen bli flygaska, men troligtvis lite mindre än vid befintlig
konstruktion. Eftersom mängden aska minskar vid bättre
förbränningsförhållanden är det dock inte säkert att mängden bottenaska
ökar vid en sådan omkonstruktion, eftersom den totala mängden aska bör
minska tack vare bättre förbränning jämfört med om befintlig konstruktion
används.

Om ingen flygaska får hamna i foderråvarorna måste en stoftavskiljare
installeras mellan förbränningskammaren och rökgaserna. Det är dock
tveksamt om det är lämpligt eller ens går att ha en stoftavskiljare vid
sådana höga temperaturer. Ett textilfilter klarar definitivt inte av den höga
temperaturen. Eftersom det är relativt trånga utrymmen i en gammal
industrilokal blir det dessutom kostsamt och svårt att få plats med en
stoftavskiljare. Det andra alternativet, om askan inte får hamna i
foderråvarorna, är att värmeväxla rökavgaserna i en värmeväxlare med ren
luft. Detta kräver dock både en värmeväxlare, nya rördragningar och ny
insugsluft i anläggningen. Även detta alternativ är relativt krångligt och
dyrt. Dessa alternativ rekommenderas därför inte.

Vid premissen att askan får hamna i fodret blir situationen helt annorlunda.
Det blir betydligt billigare eftersom inget mer behöver installeras i
anläggningen förutom det som hör till brännaren och eventuellt spädluften
vid omkonstruktion. Resultatet från askberäkningarna, med utgångspunkt
från fullständig förbränning, visar också att denna premiss är rimlig då de
grundämnen som hamnar i fodret utgör en väldigt liten del av foderråvaran,
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se avsnitt 9.2. Dessutom ligger dessa nivåer av grundämnen på behörigt
avstånd från den gällande lagstiftningen från EU. Med denna utgångspunkt
behöver endast bottenaskan tas om hand, ty flygaskan hamnar i befintligt
slangfilter och förs med tillbaka in i produkten. Beroende på fraktionen av
bottenaska och flygaska blir det olika mängd bottenaska att ta hand om.
Min gissning är att det är hanterbart med rätt arbetsutrustning (mask m.m.)
att manuellt städa ur förbränningskammaren med slamsugare vid behov, så
kallad uraskning av pannbotten. Till exempel en måndag innan driftstart,
eller vid det årliga stoppet. I det fallet behövs ingen dyr automatik och
automatisk hantering inne i förbränningskammaren. Det behövs heller ingen
kostsam ombyggnation. Baserat på de ostrukturerade intervjuerna med Solör
och Lantmännen behövs uraskning av förbränningskammaren göras väldigt
sällan och kan genomföras till exempel vid ett årligt revisionsstopp.

Eftersom askan är starkt basisk, enligt avsnitt 4.5, medan flertalet av
produkterna och några av råvarorna är sura enligt avsnitt 2.5 och avsnitt 2.6,
kommer dessa med stor sannolikhet att reagera med varandra och bilda
fosfatsalter. Den höga pH-halten i askan kräver en hel del syra för att
neutraliseras. Vad för exakta konsekvenser det får på foderråvarorna är svårt
att sia om, men eftersom askhalten i foderråvarorna blir låg kan dessa
reaktioner antas ha relativt liten påverkan i det stora hela. Askan kommer
troligtvis reagera kraftigare med stoftet än granulerna eftersom stoftet är
mer lättillgängligt för askan. Det viktigaste är dock att askans ämnen, när
de hamnar i foderråvaran är på betryggande avstånd från EU:s gränsvärden.
Förhoppningsvis sker dessa i reaktioner relativt jämnt över produkten och
inte på enstaka ställen, vilket skulle leda till lokalt höga koncentrationer.

Den höga luftfaktorn som blir av spädluften, innebär att syrehalten i avgaserna
kommer vara hög (16-19%, enligt tabell 2.2 och 2.3). Det implicerar att oxider
kommer att bildas av grundämnena i träpulvret. Rökgaserna består också av
en del vatten, både av just själva förbränning och fukten i luften, men även av
att själva torkprocessen adderar vatten till rökgaserna. Fukthalten kommer
därför i sin tur göra att en del hydroxider också kommer att bildas. Då
syrehalten är väldigt hög för att vara i rökgaserna samtidigt som CO2-halten
på grund av detta blir relativt låg kommer troligtvis inte karbonater bildas
i någon större utsträckning. Primärt är det alltså oxider, sedan hydroxider
och slutligen lite karbonater som kommer bildas av askan i rökgaserna. Vissa
metaller bildar dock oxider och blir enbart mer eller mindre oxiderade utan
att bilda hydroxider, till exempel järn. De basiska ämnena kommer troligtvis
sedan bilda fosfatsalter med fosfaterna. Eftersom det är små mängder, som
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tidigare nämnts, har detta ingen större betydelse för produkterna och bör
inte vara något problem. Om det skulle bli problem är det dock bra att veta
vad som förväntas bildas av askan.

Eftersom uppgifterna från olika referenser, både från litteraturstudien,
leverantör och studiebesök, är samstämmiga antas valet av kvarn vara
självklar om pellets inköpes. En hammarkvarn är bäst på att producera de
eftersträvansvärda egenskaperna med hög fraktion små partiklar och den är
dessutom lätt att underhålla för befintlig personal. Viss problem med
valvbildning kan förekomma, men tillsammans med leverantör går det säkert
att finna en lösning som står tillbuds för att få ett jämnt träpulverflöde och
därmed en bra och kontinuerlig förbränning.

En silo för pellets eller träpulver måste vara dimensionerad för x antal
förbrukningsdagar, till exempel en veckas förbrukning. Antingen byggs en
stor silo för att kunna ha ett stort lager och vara mindre sårbar, med stora
kapitalkostnader för silon samt bundet kapital i silo och i pellets/träpulver.
Alternativet med en mindre silo innebär större sårbarhet, men mindre
kapitalkostnader för silon och mindre kapitalbindning. Oavsett storlek
kommer förbrukningen vara lika stor och samma mängd transporter behövs
oavsett val av silo för pellets/träpulver. Det är snarare vad som väljs att
transportera, träpulver eller pellets, som bestämmer hur många transporter
som behövs. Det är nämligen relativt stora mängder biobränsle det handlar
om. Eftersom densiteten är högre för pellets bör antalet transporter blir
färre jämfört med träpulver, då det verkar vara volym och inte vikt som är
begränsande. Inköp av pellets innebär också betydligt större
grundinvesteringskostnader eftersom både en kvarn och ytterligare en
hantering med silo behövs. Dessutom innebär det mer underhåll. Fördelen
med pellets är att prisskillnaden mellan naturgas och pellets är större
jämfört med prisskillnaden mellan träpulver och naturgas.

Både från litteraturstudien och studiebesök, samt referenser på företag med
träpulverförbränning har stora olikheter från Yara:s förbränning. De allra
flesta kokar vatten med träpulverförbränning som värmekälla och i något
enstaka fall ingår det som en del av en torkningsprocess, men då är
rökgaserna inte i direkt kontakt med det som ska torkas. Yara:s fall är därför
för tillfället unikt, särskilt med tanke på att det är foderråvaror till djur det
handlar om. Det har därför inte varit möjligt att hitta referenser som
beskriver problematiken som Yara har. Vidare har det inte gått att hitta
någon referens på förbränning med stort luftöverskott och särskilt inte vid
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träpulverförbränning. Utifrån de företag som jag har besökt är de dock
väldigt nöjda med träpulver som bränsle, men i två av fallen gäller det vid
kokning av vatten där förbränningen är optimal och rökavgaserna är ett eget
system som inte är i direktkontakt med varken vattnet eller något annat. I
ett av fallen är det träpulverförbränningen och mediet i direktkontakt, men
då är det makadam och inte foderråvaror det handlar om. Att dessa
referensföretag är nöjda med tekniken innebär således inte med automatik
att det är lämpligt för Yara och andra företag med liknande produktion som
Yara att konvertera till träpulver. Det stärker dock argumenten för att ett
byte bör fungera bra.

Det kan bli lite problem med askbeläggning på vissa komponenter, men då
handlar det inte om värmeöverförande ytor som är kritiska för
fjärrvärmeproduktion och det bör inte störa produktionen nämnvärt.
Dessutom bildar stoften från produktionen beläggningar först och främst,
eftersom det är en betydligt större mängd produktstoft än aska. Dessa
beläggningar är redan kända av Yara och lite extra aska bör därför inte ha
någon större påverkan mer än eventuellt lite oftare rening av processen än
idag.

Från Yara är det flera medarbetare som frågat om det finns risk för att
slangfiltret kan brinna upp på grund av eventuella glödande partiklar från
träpulverförbränningen. Det har inte hittats några referenser på att det
skulle vara fallet. Temperaturen på rökavgaserna, som sänks ned av ridån
av granuler rökgasflödet möter längs den cirka 25 meter långa torktrumman,
bör efter torktrumman dessutom vara tillräcklig låg (cirka 100◦) för att det
inte ska vara några problem. De glödande partiklar som eventuellt kommer
in i torktrumman bör släckas av denna ridå. Det finns såklart alltid en risk
för att stoftfiltret kan brinna upp om det inkommer glödande partiklar från
träpulverförbränningen. Den risken kan dock anses vara närmast obefintlig i
Yara:s fall.

Det är alltid svårt att avgöra framtida priser på energimarknader eftersom
de ofta är väldigt stora och påverkas av flera faktorer samtidigt. Enligt
litteraturstudien kan dock en försiktig slutsats dras att prisskillnaden mellan
naturgas och träpulver kommer vara på ungefär på samma nivå som nu, för
en tid framåt. Pelletsförbrukningen har nämligen minskat i Sverige,
samtidigt som produktionskapaciteten finns kvar då restprodukter från
sågverksindustrin fortfarande bildas. Globalt sett ökar visserligen både
efterfrågan och produktionen av biobränslen. Det Yara dock vill ha är
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samma pellets som villor efterfrågar. Då efterfrågan ökar framförallt på
“ofina” biobränsle som inte är aktuellt för Yara behöver inte Yara konkurrera
direkt med kraftbolag. Eftersom villamarknaden minskar i Sverige samtidigt
som Yara:s och eventuellt andra industriers efterfrågan på högkvalitativt
träpulver ökar bör därför inte priset på denna pellets öka förutsatt att dessa
tar ut varandra. I figur 4.10 går det också att se att priset på pellets legat
stabilt de senaste åren. Det har gjort att pellets på senare år blivit billigare,
relativt sett. Naturgasen för sin del har haft ett stabilt pris, vilket kan ses i
figur 4.11, bortsett från moms och skattehöjningen på 10%. Det finns heller
inga tendenser för stora prisförändringar just nu för naturgasen. Därför är
ett antagande att prisskillnaden mellan dessa två bränslen kommer vara
oförändrat i närtid rimligt, se avsnitt 4.7 och avsnitt 4.8.

Enligt litteraturstudien syns det tydligt att det är felaktigt att
slentrianmässigt sätta prisökningar på pellets och naturgas. Priserna går lite
upp och ner, men båda har en långtgående trend med en stabil prisnivå
vilket också kan ses i figurerna 4.10 och 4.11. Resonemanget ovan bygger
dock på att eventuella skatter inte ändras. Om skatten på naturgas höjs eller
om det skulle införas en skatt på biobränslen blir det ett annat läge som
kräver en ny analys. Om en skatteförändring sker, är det mest troligt att det
sker till naturgasens nackdel sett till att det är där skattehöjningar skett
tidigare. Även faktorn att det är fossilt och inte ett biobränsle påverkar
också såklart. En sådan skatteförändring skulle öka incitamenten till
konvertering av förbränningskammaren.

Sett till information av tidigare uppsatser i ämnet “byte från fossilt till
träpulver”, skulle investeringen betala sig väldigt snabbt. Huruvida tillförlitliga
dessa uppsatser är kan diskuteras, ty en av dem visar på en väldigt kort
pay-back tid på endast 20 månader. Den andre uppsatsen har en en pay-back
tid på 5 år, vilket jag bedömer som mer realistisk. Oavsett visas det tydligt
att en sådan här långsiktig investering betalar sig relativt snabbt.

Beräkningarna som har gjorts är teoretiska och bygger på uppgifter från Yara.
De ska ses som rådgivande vid bedömning av hur lämpligt träpulver är som
bränsle i Yara:s produktion, se nedan.

Beräkningen av förbrukning och askmängd visar att träbränsle, på grund av
sitt lägre värmevärde än naturgas, krävs i en ansenlig mängd. Mängden aska
blir dock inte särskilt stor, om fullständig förbränning antas. Det är dock
viktig att ta hänsyn till att en del av denna aska med all sannolikhet kommer
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att bilda beläggningar i förbränningskammaren och bli bottenaska vilket är
något som måste hanteras, som tidigare nämnts i avsnitt 10.

De mest giftiga ämnena som askan innehåller har gränsvärden. Vid jämförelse
mellan askans ämnen gentemot EU:s gränsvärde syns att det är med ganska
stor marginal som dessa ämnen underskrider gränserna, se tabell 9.1 respektive
tabell 9.2. Vid ofullständig förbränning ökar mängden kol dock, men inte de
andra grundämnena i askan eftersom de har samma nivå i träbränslet oavsett
hur fullständig förbränningen blir. De andra ämnena som tillkommer i större
omfattning, de så kallade huvudämnena såsom Ca, K och Mg kan ses som
extra näringsämnen som i små mängder tillförs i foderråvarorna. Se tabell
9.1. I princip alla foderråvarorna som Yara producerar innehåller Ca och
Mg sedan tidigare och denna lilla tillökning kommer inte påverka nämnvärt.
Grundämnena F, Mn S, Na, P, Si är vanliga näringsämnen som också tillförs
foderråvarorna som flera av foderråvarorna däremot inte innehåller sedan
tidigare, enligt tabell 2.4. Eftersom de är näringsämnen med låg giftighet bör
det dock inte vara några problem. Detsamma gäller för K. Zn är visserligen
inte ett vanligt näringsämne, men är knappt giftig och förekommer endast i
försumbara mängder. Grundämnena Cu, Cr, Ni, Cb är däremot giftiga och
Al är måttligt giftig. Se avsnitt 2.7. EU har dock inga gränsvärden för dessa
just nu. De bör därför hållas under uppsikt eftersom reglerna kan ändras,
men även för djurens skull.

Emissionerna som gjorts om till mg/MJ i tabell 9.3 visar att emissionerna
från träpulver är relativt höga och inte alltid under leverantörernas
garantinivå som de har i dagsläget. Dessa värden är dock från en gammal
rapport, [5] (Berge Niklas, Nyqvist Lena, Paulander Magnus, 2004). Liksom
tekniken har utvecklats bör emissionerna av CO ha minskat. I denna rapport
är inte emissionerna under myndigheternas värde. Eftersom det är flera som
har träpulverbrännare som måste ha fått godkänt i Skåne av myndigheter
bör dessa utsläpp ändå vara bättre idag och acceptabla. Annars hade det
inte gått att sälja träpulverbrännarna. Det bör också påpekas att
beräkningen inte ger korrekt värde för CO-emissionerna i avgaserna eftersom
förbränningsprodukternas påverkan av rökgasflödets volym negligerats.

Uppehållstiden i förbränningskammaren är enligt tabell 9.4 och tabell 9.5
mellan 0,9-1,8 sekunder. Med mellankammaren utökas detta till 1,1-2,1
sekunder. Dessa tider är kortare eller i samma storleksordning som de 1-1,5
sekunder som träpulverförbränningen kräver enligt avsnitt 4.3. Detta är dock
inte helt jämförbart eftersom spädluften kyler ned förbränningen och därmed
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ökar behovet av uppehållstid för träpulverförbränning. Därför är det
tveksamt om uppehållstiden i förbränningskammaren och mellankammaren
är tillräcklig för träpulverförbränning med nuvarande konstruktion. Resultat
visar dock att uppehållstiden i förbränningskammaren är ganska stor trots
spädluften. Med spädluften borta från förbränningskammaren kan denna tid
öka, vilket är positivt för träpulverförbränningen som kräver mer tid än
naturgasförbränning. Uppehållstiden i tornet blir med en ny konstruktion
helt oväsentlig, från att innan knappt vara väsentlig vid befintlig
konstruktion.

Den adibatiska flamtemperaturen är ett teoretiskt värde som tar hänsyn till
den teoretisk frigjorda energin vid fullständig förbränning. Den tar också
hänsyn till den temperatursänkning det innebär med ökade luftöverskott som
innebär att mer volym luft måste värmas upp. Den tar dock inte hänsyn
till att det inte blir en fullständig förbränning vid för låga temperaturer och
därmed än lägre temperatur. Den tar heller inte hänsyn till de förluster som
givetvis förekommer. Den adibatiska flamtemperaturen ger således besked om
vilken temperatur det blir om förbränning sker med given luftfaktor, men inte
dess påverkan på förbränningens fulländning. Enligt resultatet skiljer sig inte
den adibatiska flamtemperaturen knappt alls mellan naturgas och träpulver,
förutsatt fullständig förbränning. Det intressanta är att en luftfaktor på
cirka 5 teoretiskt kan få ned temperaturen till 500◦C på rökgaserna till
torktrumman vid naturgasförbränning. Samtidigt skulle teoretisk sett en
luftfaktor på drygt 3 vara tillrådligt för att temperaturen inte ska sjunka
under 800◦C vid träpulverförbränning eftersom det är ett minimikrav för
fullständig förbränning. Se avsnitt 4.3 och figur 9.1. Det bör dock beaktas att
eftersom det sker förluster behöver dessa luftfaktorer vara lägre än de som
framgår i dessa figurer given den adibatiska flamtemperaturen.

Utifrån grundfallet (kalkylränta 10%, prisskillnad 20 öre/kWh, livslängd 25 år,
träpulverförbrukning 8,75 GWh, grundinvestering 15,75 miljoner kr) visade
sig nuvärdet negativt vilket förordar att investeringen inte ska ske. Från
pay-back-metoden och pay-back-metoden med kalkylränta framgår att det är
en långsiktig investering som tar lång tid att få lönsam (9,4 respektive 29,6 år).
Om likviditetsproblem förekommer är således en investering i byte av naturgas
till träpulverförbränning inte att rekommendera. Resultat skiljer sig ganska
mycket från resultatet av litteraturstudien i avsnitt 4.9 som har betydligt
kortare pay-back-tid. Det skiljer sig också från Lantmännens uppgifter. Det
kan beror på att jag varit hårdare i mina beräkningar eller för att jag tänkt
på fler aspekter. Tyvärr framgår det inte från de andra rapporterna och
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Lantmännen hur de räknat.

Eftersom priser, livslängd och träpulverförbrukning kan variera har en
känslighetsanalys gjorts som en del av investeringsbedömningen. Endast
nuvärde användes i denna del eftersom den är mer korrekt än
pay-back-metoderna. I känslighetsanalysen har endast en parameter i taget
ändrats, vilket innebär allt annat är lika från grundfallet.

Nuvärdet visar att den valda kalkylräntan påverkar investeringen negativt
ganska snabbt om den väljs till högre värde än 9%. Detta trots att priset
på träpulver är lägre än naturgas med 20 öre/kWh, vilket motsvarar cirka
60% högre pris för naturgasen. En lägre avkastningsförväntning för en sådan
här långsiktig investering kan därför vara rimlig. Den bör i vart fall inte vara
högre än 9%. Se tabell 8.1.

Prisskillnaden mellan träpulver och naturgas är, enligt figurerna 8.1-8.5, en
av de viktigaste parametrarna för att investeringen ska vara lönsam. Redan
vid prisskillnader på cirka 22 öre/kWh börjar investeringen bli olönsam vid
en kalkylränta på 10%. En ännu större prisskillnad är därför en
nödvändighet för att kunna räkna hem investeringen vid 10% kalkylränta
sett ur ekonomiska termer, om de miljömässiga aspekterna i form av CO2

anses vara sekundära. Skatterna har hittills givit ökade prisskillnader
(avsnitt 2.8), medan marknadspriserna har legat relativt stabilt gentemot
varandra sett från 2010-2016 (avsnitt 4.7 och 4.8). Skatterna, men även
marknaderna, bör därför studeras noga vid en investering. Se avsnitten 4.7
och 4.8. Högre skatter på fossilt ökar prisskillnaden och kan göra
investeringen lönsam. 2018 försvinner avdragsmöjligheterna på
koldioxidskatten, vilket använts i beräkningarna. Det är de enda
skatteförändringarna som är kända inom detta område i dagsläget.

Även vid en livslängd på 30 år kan inte investeringen räknas hem, vilket
är oroväckande, trots 20 öre/kWh i prisskillnad. Se figur 8.3. Detta är den
enskilt största faktorn som talar emot en investeringen då inte ens ett väldigt
långsiktigt perspektiv räcker för att räkna hem investeringen.

Den viktigaste parametern, enligt figuren 8.1-är träpulverförbrukningen som
har störst spann på nuvärdet. Om träpulverförbrukningen minskar sjunker
lönsamheten snabbt, samtidigt som en ökning av träpulverförbrukningen
således har motsatt effekt och ger högt nuvärde. Produktionen av foderråvaror
är därför helt avgörande och måste överstiga en kritisk nivå på cirka 9,5 GWh.



KAPITEL 10. DISKUSSION 81

Detta kräver i nuvarande fall att träpulverbrännaren kan ersätta den lilla
naturgasbrännaren, annars ersätts inte tillräckligt av naturgasförbränningen
med träpulverförbränning. Se figur 8.4. Denna parameter är också den som
Yara lättast kan påverka förutom avkastningskravet, då de kan välja vilken
produktionsanläggning de vill använda mest och de kan också jobba för att
fasa ut den lilla brännaren.

Endast med den mest optimistiska grundinvesteringskostnaden blir nuvärdet
positivt enligt figur 8.1. Att få en grundinvesteringskostnad lägre än 80% av
grundfallet är visserligen inte omöjligt, men kan anses som ett önsketänkande.
Ofta blir investeringar dyrare än förväntat snarare än tvärtom. Det är inte
heller säkert att besparingar på till exempel kvalité blir billigare i längden.

Sett till beräkningarna behövs ett investeringsstöd i grundfallet. Detta
förutsätter dock att avkastningskravet på 10% anses vara acceptabelt av
myndigheterna. Det går att diskutera och ifrågasätta rimligheten att en
prisskillnad på 20 öre/kWh, vilket motsvarar ett cirka 60% högre pris för
naturgasen, inte kan anses vara lönsamt. Sett till hur marknaderna sett ut de
sista åren ser denna prisskillnad ut att bestå, i alla fall i närtid. Då återstår
ytterligare incitament i form av skattehöjningar, eller andra styrmedel från
statens sida för att öka denna redan relativt stora prisskillnad ytterligare,
men det tar tid att genomföra. Ett minskat avkastningskrav med 1
procentenhet från 10% till 9% motsvarande en sänkning av
avkastningskravet med 10% är betydligt enklare, snabbare och möjligt att
påverka.

Slutligen skulle en investeringsberäkning där en jämförelse mellan en ny
naturgasbrännare och en ny träpulverbrännare innebära att ett byte till
träpulver skulle visa sig ha ett bättre nuvärde. Det beror på att den relativa
skillnaden i grundinvesteringskostnad för träpulverbrännare blir mindre
eftersom det krävs en betydande grundinvestering för att fortsätta använda
naturgas.
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Avslutning

11.1 Slutsatser

Miljömässigt är träpulverbrännare en god affär. Nettoutsläppen av CO2 är 0.
Visserligen ökar CO-utsläppen men det anses vara acceptabelt av myndigheter
och NOx-utsläppen ser inte ut att öka vilket också är positivt.

Tekniskt sett är träpulver inte att rekommendera med nuvarande konstruktion,
men om en omkonstruktion sker där förbränningen och spädluften frånskiljs
från varandra bör det inte finnas några hinder för att tekniken skulle fungera
väl. Visserligen uppnås inte samma maxeffekten som för naturgas, men vid
de tillfällen som maxeffekten eventuellt behövs kan naturgas användas som
spetslast.

Ekonomiskt sett ser kalkylen väldigt svår ut i dagens läge. Antingen behöver
avkastningskraven minska, träpulverförbrukningen öka eller prisskillnaden
öka. Det absolut enklaste är i detta fall att minska avkastningskraven. En
prisskillnad på cirka 20 öre/kWh, vilket motsvarar ett cirka 60% högre pris för
naturgasen, talar sitt tydliga språk. Det blir billigare med träpulver jämfört
med naturgas.

Med anledning av dessa tre aspekter, blir slutsatsen att investeringen bör
genomföras såvida ett lägre avkastningskrav kan accepteras.
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Kapitel 13

Bilaga A: fysikaliska
beräkningar

13.1 Förbrukning och askmängd

I Yara:s fall krävs det vid normal drift för den mest energikrävande
foderkemikalien cirka 400 Nm3 naturgas per timme. Enligt ekvation 13.1 kan
energiförbrukningen för en timme beräknas.

E = V̇ · LHV · t (13.1)

V̇ är volymflöde [Nm3/h], LHV är värmevärdet [kWh/Nm3], t är tiden [h], E
är energin per timme [kWh/h]. Mängden träbränsle som då behövs i kg per
timme kan därefter beräknas enligt ekvation 13.2.

ṁ =
E

LHV
(13.2)

ṁ är massflödet [kg/h]. Motsvarigheten i volym kan därefter beräknas för
respektive pellets och träpulver (se specifika värden i tabell 4.1) enligt ekvation
13.3.

V̇ =
m

ρ
(13.3)

ρ är densiteten [kg/m3].
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13.2 Askans ämnen gentemot EU:s gränsvärden

Enligt Yara (2015) behövdes 12,5 GWh energi från naturgas för att producera
60 000 ton foderråvaror. 12,5 GWh energi motsvarar enligt ekvation 13.2, 2
551 ton träpulver per år. Med en askhalt på 0,5% blir det 12,8 ton aska per år.
Askfraktion av den totala produktionen blir i så fall 0,0213%. För att beräkna
medelvärdet och maxvärdet av de dominerande grundämnena från askan
som hamnar i foderråvaran multiplicerades askfraktionen med respektive
grundämnes medel- och maxvärde i tabell 4.5. Därefter användes tabell 4.6
för att beräkna medel och max för respektive grundämne som förekommer i
mindre andel än huvudämnena i tabell 4.5. I tabell 4.6 finns inget maxvärde
för de respektive grundämnena, istället finns standardavvikelsen med. För att
beräkna “maxvärdet” användes två standardavvikelse för att täcka in 95,5%
av intervallet.

13.3 Emissioner, ppm till mg/MJ

I tabell 4.3 kunde mängden ppm för CO och NOx emissioner ses. Eftersom
det intressanta värdet är i mg/MJ bör en omvandling till detta ske enligt
följande. En enhetsomvandlingsnyckel från ppm till mg/Nm3 användes vilket
innebär att CO [ppm] multiplicerades med 1,25 [10]. Enligt tabell 4.3 finns det
totala luftflödet för en timme. Om askmängden och förbränningsprodukternas
påverkan av rökgasflödet volym negligeras, det vill säga rökgasflödet ut antas
vara samma som luftflödet in, kan mängden CO i mg/h beräknas enligt
ekvation 13.4.

ṁCO = ρ · V̇ (13.4)

ṁCO är massflödet CO, ρ är densitet per volym luft [mg/Nm3] och V̇ är
volymflöde per timme [Nm3/h]. Mängden energi i MJ/h kan sedan enkelt
beräknas från MWh (=3600 · x MW) till MJ. Således kan utsläppen mg/MJ
beräknas enligt ekvation 13.5.

mmg/MJ =
ṁCO

E
(13.5)

E är energin per timme [MJ/h] och mmg/MJ är massan per energienhet
[mg/MJ].
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13.4 Uppehållstid förbränningskammare

Vid beräkning av uppehållstid har tre volymer tagits i hänsyn. Först och
främst brännkammaren, men också mellankammaren och det så kallade tornet.
Beräkning av uppehållstiden gjordes enligt ekvation 4.2 baserat på tabellerna
2.2 och 2.3, där rökgasflödet finns med. Tre stycken uppehållstider beräknades,
en för brännkammaren, en för brännkammaren och mellankammaren och en
för brännkammaren, mellankammaren och tornet.

13.5 Adiabatisk flamtemperatur

Värmevädet (LHV) för biobränslen kan beräknas med Dulongs formel enligt
ekvation 13.6. [2]

LHV = 0, 339 · C + 0, 105 · S + ·(H − O

8
)− 0, 0251 · f (13.6)

där C är kolets viktprocent och S, H, O och f är svavlets, vätets, syrets och
fuktens respektive viktprocent i bränslet. Därefter beräknades den adibatiska
flamtemperaturen ut, som inte tar hänsyn till värmeförluster, enligt följande.

Rökgasernas värmekeofficent cp,r [kJ/(Nm3 ◦C)]vid konstant tryck beräknades
enligt följande förenklade formel, se ekvation 13.7.

cp,r = 1, 35 +
0, 15

1000
tr[kJ/(Nm

3 ◦C)] (13.7)

tr är rökgastemperaturen. För fukthalten 0% för naturgas och 8% för
träpulver med olika luftfaktorer gjordes följande. Först beräknades de nya
massfraktionerna för träpulvret som blev utav fukthalten baserat på
massfraktionerna i tabell 4.2. Sen beräknades mängden mol för respektive
ämne i träpulvret.

Med de nya massfaktionerna kunde värmevärdet för träpulver med specifik
fukthalt beräknas enligt ekvation 13.6. Sedan sattes den nya reaktionsformeln
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för fullständig förbränning upp enligt ekvation 13.8.

CαHβOγNδSε+Ot(O2+3, 76N2)+
W

(18, 015)
H2O ⇒ xCO2+yH2O+ztN2+wSO2

(13.8)
där W är massfraktionen fukt i bränslet. Det ger följande ekvationssystem,
se ekvationerna 13.9-13.13.

C : x = α (13.9)

H : y =
β

2
+

W

(18, 015)
(13.10)

S : w = ε (13.11)

O2 : Ot =
2x+ y + 2w − γ − W

(18,015)

2
(13.12)

N2 : zt =
δ + 2 · 3, 76 ·Ot

2
(13.13)

Eftersom det också är en luftfaktor blir det luft utöver det stökiometriska
förhållandet. Det extra syret Oextra och kvävet zextra beräknades var för sig
och de förändrar inte förbränningens reaktioner teoretiskt sett. Se
ekvationerna 13.14-13.16.

O2 : Oextra = Ot(n− 1) (13.14)

N2 : zextra = (n− 1) · 3, 76 ·Ot (13.15)

N2 : ztotal = zextra + zt (13.16)

Verkliga avgasmängden gv beräknades därefter enligt ekvation 13.17.

gv = x+ y + ztotal + w +Oextra (13.17)

och gjordes om till normalkubikmeter genom att multpliceras med 22,7.
Energin in i systemet är lika med energin ut från systemet enligt ekvation
13.18.

Ein = Eut (13.18)

Det är ekvivalent med ekvation 13.19.

ṁbr · LHV + ṁluft(h− href )luft = ṁr(h− href )r (13.19)
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Första termen är energin från bränslet där mbr är bränslets massa, andra
termen är energin från luften där mluft är luftmassan och summan är
rökgasernas energi där mr är rökgasmassan. h står för entalpin. Tänk en
kontrollvolym över förbränningskammaren där vänsterledet är energin in och
högerledet är energin ut. Om luftens entalpi antas vara samma som
referensentalpin, det vill säga entalpin på utomhusluften försvinner den
termen i vänsterledet. Det ger följande förenklade ekvation 13.20.

ṁbr · LHV = ṁr(h− href )r (13.20)

För antagandet om konstant tryck är entalpin enligt ekvation 13.21.

h = cp · T (13.21)

vilket gör att ekvationen 13.7 kan användas. Om referenstemperaturen antas
vara försumbar, det vill säga 0, blir ekvationen enligt 13.22.

O = ṁbr · LHV − ṁr

∫ T

0

cp,r
1000

· trdtr (13.22)

där T varierar mellan 0-2400 ◦C. Enligt ekvation 13.7 och efter lite förenklingar
fås uttrycket för den adibatiska flamtemperaturen, enligt ekvation 13.23 där
ṁbr=1.

tr = −9000 +

√
90002 +

LHV · 2000
0, 150 · gv

(13.23)
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