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Abstract 

This report presents how a theoretical model of an oil-fired boiler is built. This model is built in one 
dimension and includes heat transfer due to convection and gas radiation from gas to a surface, conduction 
through a metal and convection from a surface to a liquid. The model is used to analyse how different oil 
fuels, both fossil and bio-based oils, affects the plant. With the assumptions and simplifications used in this 
model, no differences between given fuels are noted. The model is not suitable to use for analysing a specific 
boiler. 

Regarding fossil oils versus bio-based oils it is noted that renewable oils result in a lower volume of exhaust 
fumes per kg fuel than the fossil oils. But the renewable oils have a lower heating value and thus requires 
more fuel for the same amount of energy. This leads to no major difference in flue gas volume per GW of 
energy. 
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1 Inledning 

Nedan presenteras rapportens disposition, följt av syftet med examensarbetet. Detta avrundas med en kort 
bakgrund gällande fjärrvärme. 

1.1 Disposition för rapporten 

Rapporten inleds med kort bakgrund gällande varför arbetet utförts och vad för panntyper det finns. 
Därefter sammanfattas de olika fossila oljorna och biooljorna som är lämpliga för eldning i oljepannor i 
avsnitt 2. 

I avsnitt 3 presenteras metodiken för examensarbetet i form av presentation av anläggningen vilken 
modellen är byggd efter samt teori för modellen. Dessutom presenteras hur simuleringen utförs. Avsnitt 4 
innehåller resultatet från simuleringen och undersökningarna som modellen bygger vidare på. Detta resultat 
diskuteras i avsnitt 5 och viktiga aspekter sammanfattas i avsnitt 6. Avslutningsvis presenteras framtida 
arbete i avsnitt 7. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram förenklad modell av ett oljeeldat värmeverk. Delarna som är 
inkluderade i modellen är eldstaden och värmeväxlardelen eftersom intresset ligger i hur byte av bränsle från 
fossila eldningsoljor till förnyelsebara biooljor påverkar temperaturprofilen genom pannan. Om 
temperaturprofilen påverkas kommer också värmeverkets verkningsgrad och panneffekt genom pannan 
påverkas. Pannans verkningsgrad och panneffekt ska också undersökas. 

1.3 Bakgrund 

Behovet av fjärrvärme är olika under årets gång och det har två typer av beroende; temperaturberoende som 
beror av utomhustemperaturen och icke temperaturberoende vilken motsvarar behovet av tappvärmevatten. 
Ofta är produktionskapaciteten uppdelad och anpassade efter olika laster, normalt sett benämns dessa som: 
baslast vilket är grundanvändningen och är ofta behov som finns året runt. Anläggningen är ofta dyr att 
bygga men hanterar billigt bränsle vilket innebär att driftkostnaden ofta är låg. Mellanlast är nästa steg och 
behövs då det tex är något kallare ute och behovet av värme ökar. Avslutningsvis finns spetslasten. Denna 
behövs under de få dagar om året det är riktigt kallt eller om effektbehovet är så att behovet att starta den 
finns av andra anledningar. Detta eftersom spetslasten ofta har anpassningsbar effekt. Spetslasten 
karaktäriseras ofta av att anläggningen är billigare att bygga och mer robust i form av pannor utlagda för olja 
(fossil eller biobaserad). Som komplement till dessa tre finns ofta något som kallas reservlast vilken ofta 
också är pannor för fossil eldningsolja som kan startas om det blir driftstopp på någon av de ordinarie 
verken. Eftersom den ska kunna nå effektbehovet om det blir driftstopp är denna dimensionerad så den har 
samma effekt som största produktionsenheten i nätet. Dock kan reservlast också vara fler enheter i nätet. 

I tider där klimat och hållbarhet är stora ord som påverkar politiska- och ekonomiska beslut är intresset att 
fasa ut fossila bränslen stort. Byte av bränsle, från mineralolja (fossil eldningsolja) till bioolja (fossilfri 
bioolja), innebär förändringar i temperatur och effekt i befintliga pannor utlagda för fossil eldningsolja. 
Därför är det av intresse att simulera hur detta bytet teoretiskt påverkar betingelserna i dessa, existerande, 
pannor. 
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1.4 Olika panntyper 

Det finns olika typer av pannor att använda för att bruka energin i olika bränslen. Väldigt förenklat är det 
som behövs en eldstad där bränslet förbränns och därefter en värmeväxlare för att ta upp producerad värme 
från bränslet. Den vanligaste typen som används är ångpannor där mediet som tar upp bränslets värme är 
vatten. En ytterligare vanlig panntyp är hetvattenpannor i vilka vattnet inte förångas utan stannar i flytande 
fas. När det gäller ångpannor kan designen variera mycket men två typer kan enkelt klassificeras; 
eldrörspannor och vattenrörspannor. Övergripande är eldrörspannor mer lämpliga vid lägre gasflöden och 
vattenrörspannor mer lämpliga vid högre gasflöden. Vatten- och eldrörspannor beskrivs mer ingående 
nedan. Typen av panna kan vara beroende av bränsletyp som ska användas också då de har olika lämplighet 
för detta. [1] 

1.4.1 Vattenrörspanna 

För vattenrörspannor är vattnet och vattenångan transporterad i rören medan rökgaserna leds utanför, 
principiellt visat i Figur 1. Eftersom vattnet förångas och, i vissa fall, överhettas uppnås höga tryck lätt. Vid 
höga tryck är det fördel att ha vattenrörspannor eftersom dessa tål högre tryck. Designen på dessa gör det 
också möjligt att öka verkningsgraden med flänsar på gassidan av värmeväxlaren. Gassidan är den delen 
som förväntas ha sämst värmeöverföringsförmåga och flänsarna ökar därför värmeväxlingsarean för att 
behålla hög värmeöverföring. Eftersom det är möjligt att ha flänsar i designen för vattenrörspannan kan 
själva apparaturen bli mindre skrymmande än en eldrörspanna med samma effekt. [1] 

 

 

 

  

Figur 1. Principskiss för vattenrörspanna. Till höger brinner bränslet och de varma rökgaserna passerar vattenfyllda rör 

och kyls därför innan de går ut genom skorstenen. Vattnet i rören tar upp energin som rökgaserna förlorar. 
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1.4.2 Eldrörspanna 

Till skillnad från vattenrörspannor transporteras rökgaserna i rören istället och vattnet är istället på utsidan, 
vilket kan ses i Figur 2. Fasövergången från vatten till ånga är på utsidan och begränsar vilka tryck som kan 
användas. Eftersom rökgaserna är i rören är möjligheterna att ha fenor borta vilket gör att designen för 
samma effekt är större och mer skrymmande än för vattenrörspannorna. Om rökgaserna har högt tryck är 
eldrörspannan att föredra eftersom det högre trycket är på insidan av rören. [1] 

 

 

 

 

Figur 2. Principskiss för eldrörspanna. Förbränningen sker i rören, som ses längst ner i pannan och därefter 
leds de heta rökgaserna i slingrande rör till skorstenen. Vattnet är i en tank på utsidan av eld(avgas)rören 
och cirkulerar med naturlig konvektion så att det varma vattnet är i toppen vid ytan medan det kallare är i 
botten. 
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2 Bränsleanalys 

Nedan presenteras information om olika bränslen som används och kan användas i värmeverk för spets och 
reservlast. Normalt sett används olika typer av eldningsoljor idag eftersom de uppfyller de kriterier som 
behövs för spets och reservlast. Kriterierna som finns är: [2] 

• Hög energidensitet → Låg lagringsvolym. 

• Lång lagringstid utan förändring av produktkvalitet. 

• Bränslet ska vara kompatibelt med enkla och lättuppstartade pannor. 

• Stort spann av lastreglering på pannan. 

2.1 Fossila oljor 

För anläggningar som fortfarande använder fossila bränslen som bränsle till befintliga värmeverk för 
spetslast och reservlast är det ofta eldningsoljorna med namn EO1 och EO5 som används. Dessa två har 
olika renhet då de är olika destillatprodukter från råoljeindustrin. Eftersom de är olika destillatprodukter 
består de ofta av en blandning av olika kolväten snarare än ett rent ämne, därför är beskrivningen av dem 
ofta i kol-väte förhållande och densitet. När det kommer till fossila bränslen finns det tydliga standarder för 
de olika benämningarna vilket underlättar vid inköp av produkten då de har kriterier de måste uppfylla. Ju 
tyngre och mer oren olja (med orenheter i form av svavel, kväve eller stoft) desto högre nummer på 
beteckningen, exempelvis är EO1 den lättaste och renaste av eldningsoljorna men den är också av samma 
anledning den dyraste. Nedan presenteras bränslespecifika data för de fyra olika eldningsoljorna EO1, 
EO3A, EO4 och EO5 i Tabell 1. I Tabell 2 presenteras rökgasinnehållet med enhet normalkubikmeter per 
kg bränsle vid stökiometrisk förbränning med luft. 

 

Tabell 1. Bränslespecifika data för eldningsolja 1, 3A, 4 och 5. Inkluderat är kol-väte förhållandet, densiteten, effektivt värmevärde (Heff även kallat 
LHV). [3] 
 

Eldningsolja C/H Densitet [kg/Nm3] Heff [MJ/kg] 

EO1 0,51 828 43,0 

EO3A 0,54 885 42,2 

EO4 0,53 916 41,7 

EO5 0,50 930 41,6 

 

Tabell 2. Rökgasinnehåll vid stökiometrisk förbränning med luft för eldningsolja 1, 3A, 4 och 5. [3] 
 

Eldningsolja CO2 [Nm3/kgbränsle] H2O [Nm3/kgbränsle] N2 [Nm3/kgbränsle] 

EO1 1,61 1,58 9,00 

EO3A 1,62 1,50 8,91 

EO4 1,61 1,53 8,94 

EO5 1,60 1,61 9,04 
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2.2 Biooljor och träpulver – fossilfria bränslen 

Fossilfria bränslen är ännu inte klassificerade och kvalitetskontrollerade så som fossila bränslen är. Detta 
resulterar i att biobränslena har varierande kvalitet, trots samma produktnamn. För att kunna jämföra med 
befintliga fossila oljor är biooljorna ofta allmänt klassificerade som ”light-oil” eller ”heavy-oil”, lättolja och 
tjockolja. Den finaste biooljan för värmeverk är rapsmetylester, RME, och klassas som lättolja. därefter blir 
kvaliteten sämre i form av biprodukter vid förbränningen. Olika mellankvaliteter av biooljor är så kallade 
MFA, mixed fatty acids, vilka är blandningar av olika restoljor ifrån industrin. De blandade biooljorna kan 
bestå av både vegetabiliska restoljor och animaliska restoljor, de två har något olika kvaliteter. I och med 
den varierade kvaliteten på MFA kan dessa variera mellan lättolja och tjockolja, beroende på ingående oljor. 
[2] I konverterade oljepannor kan även träpulver användas som bränsle, därför inkluderas träpulver i denna 
rapport. [4] 

Vilken typ av bioolja som ska användas i vilken panna kan främst sorteras ut med hjälp av bränsletypen som 
tidigare använts i pannan. Väldigt generaliserat kan det ses som en funktion av hur tungt eller tjockt bränslet 
är med exempel i Tabell 3.  

Tabell 3. Förenklat exempel på korresponderande fossilt- och biobränsle. 
 

Fossil eldningsolja Biobränsle 

EO1 RME 

EO3A MFA 

EO5 Tallbeckolja, träpulver 

Det generaliserade fallet stämmer inte till 100 % utan i de flesta fallen behöver pannan delvis byggas om. 
För att undvika att bränslet oxideras bör delar i panna som består av koppar och mässing bytas ut, om det 
skulle finnas i den befintliga pannan. Dessutom behöver troligtvis även brännaren bytas ut vid konvertering 
av bränsle. All metall som är i kontakt med biooljan bör vara av rostfritt stål, inklusive ventiler och rör. 
Överlag bildas mer stoft vid förbränning av biobränslen jämfört med mineralolja, därför behövs i de flesta 
fall ökat underhåll för att bli av med sotbeläggningar. Utöver sot-problemet kan det även finnas partiklar i 
bränslet vilket behöver filtreras innan förbränning. Då biobränslen med högre halt kväve används finns det 
risk att ett kvävereningssteg behöver byggas in. [5] 

Många befintliga pannor har redan flertalet av ovan nämnda åtgärder inbyggt och då blir 
konverteringskostnaden mindre, men när det kommer till spetslast kan det kanske vara värt att ha ett dyrare 
och bättre bränsle som kräver mindre ombyggnad av den befintliga pannan. 

2.2.1 Rapsmetylester, RME 

RME är en produkt av rapsolja som används som biodiesel. Biodiesel kallas också Fatty Acid Methyl Esther 
(FAME) och det är denna klassen som RME tillhör. När biodieseln endast är produceras av rapsolja kallas 
den RME. Nackdelen med att använda RME som bränsle i ett värmeverk är konkurrensen om bränslet 
eftersom RME fungerar som drivmedel för fordonsindustrin. Detta är inte enbart en nackdel utan även en 
fördel ur perspektivet att fler industrier sätter kvalitetskrav på produkten. Energi och innehållsinformation 
är sammanställt i Tabell 4 och 5 finns resultatet av elementaranalys för RME. [6] 

Tabell 4. Energi- och innehållsinformation gällande RME. Energi i form av effektivt värmevärde, med och utan aska. Innehåll i form av fukthalt (i 
viktsprocent) och askhalt (i viktsprocent av torr massa) [6]. 
 

Heff (askfritt) [MJ/kg] Vatten [vikt-%] Aska [vikt-%] 

38 <0,0002 <0,01 
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Tabell 5. Elementaranalys av RME, angivet i procent av torr och askfritt bränsle. [6] 
 

Grundämne Kol Väte Syre Svavel Kväve Klor 

Procent 0,775 0,121 0,104 0,001 i.u. i.u. 

 

2.2.2 MFA, Mixed Fatty Acids 

Eftersom MFA har varierande kvalitet kan det finnas produkter allt från lättolja till tjockolja. MFA är ofta 
en blandning av olika restoljor ifrån industrin och kan därför bestå av både animaliska och vegetabiliska 
biooljor. Dock får animaliska biooljor bara användas som bränsle i avfallsklassade anläggningar eftersom 
dessa i stor utsträckning är restoljor ifrån matproduktion och då blir direkt klassade som avfall. [2]  

Som exempel presenteras två MFA med olika kvalitet. En lättare som innehåller mindre andel kväve och 
svavel och en tjockare som innehåller mer kväve och svavel presenteras med energi och 
innehållsinformation i Tabell 6 och elementaranalys i Tabell 7. Som ses i tabellerna är enda skillnaden enligt 
leverantör svavel- och kväveinnehållet.  

Tabell 6. Energi- och innehållsinformation gällande två typer av MFA. Energi i form av effektivt värmevärde. Innehåll i form av fukthalt och askhalt. 
[7] 
 

MFA typ Heff [MJ/kg] Vatten [vikt-%] Aska [vikt-%] 

Lättare, Bio-10 36 1 0,05 

Tjockare, Bio-25 36 1 0,05 

 

Tabell 7. Elementaranalyser av två olika MFA, angivet i procent av torr och askfritt bränsle. [8] 
 

MFA typ Kol [%] Väte [%] Syre [%] Svavel [%] Kväve [%] Klor [%] 

Lättare, Bio-10 77 12 11 0,001 0,0075 i.u. 

Tjockare, Bio-25 77 12 11 0,05 0,1 i.u. 

 

2.2.3 Tallbeckolja, TOP 

Vid papperstillverkning produceras flera olika biprodukter, en av dem är råtallolja. Ur denna råtalloljan kan 
tallbeckolja utvinnas. Denna olja räknas som en vegetabilisk tjockolja. Tallbeckolja förkortas ofta till TOP 
vilket står för engelskans ”Tall Oil Pitch”. TOP har högt energiinnehåll, presenterat i Tabell 8, och är därför 
eftertraktad trots flertal dåliga egenskaper. De oönskade egenskaperna hos tallbeckolja är korrosivitet vid 
högre temperaturer, högt svavelinnehåll, klassad som hälsovådlig, kräver förvärmning och hög andel sot 
bildas vid förbränning vilket i sin tur kräver rökgasrening t.ex. i form av ett elfilter vilket gör installationen 
dyrare. På grund av dessa egenskaper klassas tallbeckolja som en tjockolja i biooljesammanhang. 
Elementaranalysen för TOP är presenterat i Tabell 9. Utöver energiinnehållet presenteras även vatten- och 
askandel för tallbeckolja i Tabell 8. 
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Tabell 8. Energi- och innehållsinformation gällande tallbeckolja. Energi i form av effektivt värmevärde, med och utan aska. Innehåll i form av fukthalt 

(i viktsprocent) och askhalt (i viktsprocent av torr massa). 
 

Heff [MJ/kg] Vatten [vikt-%] Aska [vikt-%] 

37,41 0,70 0,18 

 

Tabell 9. Elementaranalys av tallbeckolja, angivet i procent av torr och askfritt bränsle. 
 

Grundämne Kol Väte Syre Svavel Kväve Klor 

Procent 79,60 11,20 7,80 0,23 0,05 i.u. 

 

2.2.4 Träpulver och pellets 

Träpulver är ett möjligt bränsle i konverterade oljepannor. Dock är det viktigt att se till att bränslet har låg 
askhalt eftersom aska ställer till med problem i pannan. Träpulvret kräver kornstorlek under 1 mm varav 75 
% ska vara under 0,5 mm. Pellets är en produkt av träpulver och när träpulvret pressats till pellets underlättas 
transport och förvaring av bränslet. För att träpulver ska kunna användas till pellets behöver råvaran torkas 
och malas. Detta är till fördel vid användning som bränsle i värmepannor då mindre del av energin går åt 
för att värma vattnet i bränslet. Dessutom bidrar den mindre partikelstorleken till att sotbildningen minskar 
eftersom sot är en produkt som uppstår vid syrefattiga heta punkter i förbränningen. [4] Normal energi- och 
innehållsinformation är sammanställt i Tabell 10, i tabellen ses också skillnaden i värmevärde med och utan 
aska. Även en analys för torrt och askfritt bränsle är sammanställd i Tabell 11. 

 

Tabell 10. Energi- och innehållsinformation gällande pellets.  Energi i form av effektivt värmevärde, med och utan aska. Innehåll i form av fukthalt 
(i viktsprocent) och askhalt (i viktsprocent av torr massa). [4] 
 

Heff (askfritt) [MJ/kg] Heff (leverans) [MJ/kg] Fukt [vikt-%] Aska [vikt-% av torrt] 

19,05 16,93 9,4 0,6 

 

Tabell 11. Elementaranalys av pellets, angivet i procent av torr och askfritt bränsle. [4] 
 

Grundämne Kol Väte Syre Svavel Kväve Klor 

Procent 50,8 6,24 42,84 0,01 0,1 <0,01 
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3 Metodik 

I Metodik presenteras hur det här examensarbetet är utfört, från geometri av anläggning till teorier om 
energitransport och avslutningsvis hur simuleringen är utförd. Dessutom inkluderas antaganden och 
förenklingar samt hur de kan påverka resultatet. 

3.1 Anläggningsgeometri 

Vald anläggning för simulering är en äldre oljeeldad hetvattenpanna av dom-typ vilket innebär att vattnet 
pumpas från en fördelningsdom till en uppsamlingsdom, alltså från botten till toppen av pannan enligt Figur 
4. Materialet i pannan är ett stål med benämningen St 35.8/II, detta är en gammal klassificering som 
motsvarar EN 1.0345 (P235GH). [9] 

Vattnet pumpas genom anläggningen med en pump som ligger innan fördelningsdomen, därefter delas 
vattnet upp i åtta olika flödesvägar. Flödesvägarna är ett resultat av hur pannan är byggd. Väggarna består 
av så kallade tubpaneler, vilket är rör som är sammansvetsade så de bildar en vägg. Ett exempel på detta ses 
i Figur 3. [9] 

Dessutom är tubpanelernas tubdelning 
olika för de olika avdelningarna i pannan. 
Delen till vänster i Figur 4 kallas ofta 
eldstad eftersom det är här förbränningen 
sker och panelväggarna har här en 
tubdelning (avstånd mellan center på två 
rör, se Figur 3) på 80 mm. Avdelningen till 
höger i Figur 4 är benämnd konvektionsdel 
eftersom den huvudsakliga 
värmeöverföringen sker med konvektion. 
Panelväggarna i konvektionsdelen har en 
tubdelning på 94 mm, vilket innebär att 

delen mellan rören är större eftersom rören har samma diameter i alla tubpaneler. [9] 

Flödet i eldstaden går förenklat sett i fyra separata flödesvägar där rören i tubpanelerna går parallellt från 
fördelningsdomen till uppsamlingsdomen: botten till framsidan till toppen, höger sida, vänster sida och 
mellanväggen. Observera att mellanväggen värms upp av både gasen i eldstaden och i konvektionsstråket, 
dessutom är den kortare än övriga väggar och har samma tubdelning som väggarna i eldstaden. I 
konvektionsstråket går flödesvägarna ungefär likadant: botten till baksidan, höger sida och vänster sida. 
Anledningen till att det inte finns tubpaneler i toppen är på grund av att rökgaserna leds ut där alltså här 
börjar skorstenen. [9] 

Det huvudsakliga energiupptaget i oljepannan sker i ytterligare rör i konvektionsstråket. Dessa rör slingar 
sig genom flödesvägen för gasen och kallas slingskärmar. Det är 110 parallellkopplade slingskärmar som i 
höjdled är uppdelade i grupper om sju, tolv, tolv och elva slingningar sett från botten till toppen vilket 
resulterar i varierad volym för gasen. [9] 

Brännarna i anläggningen är fyra till antalet och är placerade i toppen av pannan. Därför transporteras 
rökgaserna från toppen av eldstaden till botten och vänder där mellanväggen börjar för att sen transporteras 
tvärs slingskärmarna i konvektionsstråket upp till skorstenen som är i toppen av konvektionsstråket. Allt 
detta enligt streckad röd pil i Figur 4. Avslutningsvis, körs pannan vid övertryck på avgassidan, trycket antas 
vara 1,1 bar. Övriga pannrelaterade data är sammanställda i Appendix A) Pannrelaterade tabeller. [9] 

 

 

Figur 3. Princip för tubpaneler, rör med mellanvägg. Röd pil visar vilket mått som 
gäller för tubdelning. 
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3.2 Förbränning 

Förbränningen ur detta projekts perspektiv behövs för att veta avgasmängden och kompositionen av denna, 
beroende på valt bränsle. Rökgaserna och kompositionen är tabellbaserad där bränslets viktandelar kol, väte, 
syre, kväve och vatten genererar olika volymer per kg bränsle vilket kan ses i Tabell 12. Angiven gasmängd 
skalas med motsvarande viktandel och avslutningsvis summeras alla bidragande ämnens gasmängd till den 
totala gasmängden. Detta resulterar i samma resultat som vid uppställning av förbränningsreaktioner, dock 
med snabbare tillvägagångssätt. De olika avgasandelarna förhåller sig till varandra enligt Figur 5. [10] 

 

 

Figur 4. Förenklad översiktsbild av pannan med delar av vattenrören med anslutningar mellan 
fördelningsdomen och uppsamlingsdomen. Som ses är det olika slingor som separat går från 
fördelningsdomen till uppsamlingsdomen, i bilden visas enbart tre av totalt åtta flödesvägar. Röd 
streckad linje är rökgasernas flödesväg medan blå heldragna linjer är vattnets flödesväg. 



  Metodik 

10 

 

Tabell 12. Förbränningsdata för kol, väte, syre, kväve och vatten för användning vid beräkning av avgasvolym per kg bränsle. Enheten på gaserna är 

Nm3/kg där Nm3 står för normalkubikmeter vilket innebär att datan är giltig vid 0°C och 100kPa. Fritt efter tabell A7.6 i Handbook [11] 
 

Bidragande 
ämne 

Torr, teoretiskt luftbehov,  
l0t, [Nm3/kg] 

Torr, teoretisk 
avgasvolym,  
g0t, [Nm3/kg] 

Teoretisk avgasvolym,  
g0, [Nm3/kg] 

Kol 9,00 9,00 9,00 

Väte 27,00 21,35 32,65 

Syre -3,38 -2,67 -2,67 

Kväve - 0,81 0,81 

Vatten - - 1,265 

 

Att beräkna koldioxidhalten i de torra, teoretiska 
rökgaserna är också möjligt att göra via liknande 
tabell som Tabell 12, dock har Ekv. 1 använts i 
detta examensarbete för att ta hänsyn till den 
varierande svavelandelen i olika bränslen. H, O, C 
och S i ekvationen är bränsleinnehåll med enheten 
kg/kg torrt bränsle. [11]  

För att sammanställa informationen gällande luft 
och rökgaser multipliceras ämnesspecifik 
gasmängd med massandelen av motsvarande 
ämne i bränslet, därefter adderas resultatet av alla 
ingående ämnen vilket ger totala mängden 
rökgaser och luftbehovet per kg bränsle. 
Avslutningsvis bör dessa värden räknas om till 
gällande temperatur och tryck vilket har gjorts 
med ideala gas lagen. Eftersom antal mol och 
ideala gaskonstanten är oförändrade är det enligt 
Ekv. 2 som omräkningen utförs med. I ekvationen 
är V volymen eller volymflödet, T är temperaturen 
med enhet K och P är trycket med enheten Pa. [11] 

 (𝐶𝑂2)0,𝑡 =
0,21

1 + 2,37 ∗
𝐻 − 0,126 ∗ 𝑂
𝐶 + 0,335 ∗ 𝑆

 Ekv. 1 

 𝑉2 = 𝑉1 ∗
𝑇2

𝑇1
∗

𝑃1

𝑃2
 Ekv. 2 

 

3.3 Värmetransport 

Eftersom materialbalansen för systemet idealt inte har ackumulering eller produktion är resultatet att massan 
som går in är lika med massan som går ut. På avgassidan är det som går in luft och bränsle och ut är aska 
och rökgaser medan på vattensidan är det vatten som både går in och ut.  

 

Figur 5. Beskrivning av hur olika delar av rökgaserna förhåller sig till 
varandra. Fritt efter föreläsningsanteckningar i Energiteknik KET030, 

LTH. [10] 
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Energibalansen är mer intressant än materialbalansen, detta för att energin går från avgassidan till 
vattensidan av pannan. Denna balansen, ur gasens perspektiv, beroende på position i pannan, presenteras i 
Ekv. 3 där T är temperaturen, t är tiden, v är linjära hastigheten, z är rumsvariabel vilken kommer beskrivas 
noggrannare i kapitel 0, Q är totala energin som lämnar gasen (positiv), ρ densitet och Cp som är 
värmekapaciteten. [12] 

 
𝜕 𝑇𝑔

𝜕𝑡
= 𝑣𝑔 ∗

𝜕𝑇𝑔

𝜕𝑧
−

𝑄

𝜌𝑔𝐶𝑝𝑔
 Ekv. 3 

På samma sätt är det möjligt att formulera energibalansen för vattensidan vilken visas i Ekv. 4. Symbolerna 
är samma som angivet ovan, notera dock att Q istället är q för att symbolisera total summerad energi mot 
delenergi. Dessutom är den linjära hastigheten v negativ för de strömmar som är motströms mot rökgaserna. 
För detta projektet finns resultatintresse enbart för stationära tillstånd vilket innebär att tidsderivatan ska 
vara noll. [12] 

 
𝜕𝑇𝐻2𝑂

𝜕𝑡
= 𝑣𝐻2𝑂 ∗

𝜕𝑇𝐻2𝑂

𝜕𝑧
−

𝑞

𝜌𝐻2𝑂𝐶𝑝𝐻2𝑂
 Ekv. 4 

Energiförflyttningen från gas till vatten, angivet ovan som Q och q är beroende av flera delar vilka är 
presenterade i Ekv. 5-7. Ekv. 5 är ekvationen för värmeövergång med U som värmegenomgångstalet, A 
som värmeväxlingsarean och ΔT som temperaturskillnaden. För att ta fram värmegenomgångstalet krävs 
ytterligare formler vilka är presenterade i Ekv. 6 och Ekv. 7 varav den förstnämnda är 
värmegenomgångstalet genom plana väggar och den sistnämnda är värmegenomgångstalet för cirkulära 
väggar, vilket gäller vid till exempel rör. De båda består av α vilket är värmeövergångstalet för strålning och 
konvektion, λ vilket är värmekonduktiviteten för väggen, b vilket är tjockleken på väggen och avslutningsvis 
är d för yttre och inre rördiameter. Värmeövergångstalen kommer beskrivas närmre i kapitel 0 och 0 nedan. 
[11] 

 𝑞 = 𝑈 ∗ 𝐴𝑣𝑣𝑥 ∗ ∆𝑇 Ekv. 5 

 1

𝑈
=

1

𝛼𝑘𝑜𝑛𝑣 + 𝛼𝑠𝑡𝑟å𝑙
+

𝑏𝑣ä𝑔𝑔

𝜆𝑣ä𝑔𝑔
+

1

𝛼𝑘𝑜𝑛𝑣
 Ekv. 6 

 1

𝑈
=

1

𝛼𝑘𝑜𝑛𝑣 + 𝛼𝑠𝑡𝑟å𝑙
+ 𝑑𝑦

ln 𝑑𝑦 𝑑𝑖⁄

2 ∗ 𝜆𝑣ä𝑔𝑔
+

𝑑𝑦

𝑑𝑖 ∗ 𝛼𝑘𝑜𝑛𝑣
 Ekv. 7 

 

3.3.1 Värmeövergångstal avgassida 

Värmeöverföringen från rökgaserna till väggen är ett resultat av två transportfenomen; konvektion och 
strålning. För att börja med konvektion beräknas den från Nusselt, Ekv. 8, där α är värmeövergångstalet för 
konvektion, Dh är hydrauliska diametern och λ är värmekonduktiviteten. Hydrauliska diametern är för enkla 
geometrier enbart längd eller diameter, men när geometrin blir mer komplex till exempel utanför rör bör 
Ekv. 9 användas. Nusselt är beroende av de två dimensionslösa talen Reynolds (Re) och Prandtl (Pr), dessa 
är respektive presenterade i Ekv. 10 och Ekv. 11, i vilka v är linjära hastigheten, ρ är densiteten och µ är 
dynamiska viskositeten. För att få fram Nusselt krävs det två olika korrelationer eftersom flödet i förhållande 
till värmeväxlingsytan är av två olika karaktärer. Dels är det konvektion till panelväggarna för vilket 
påtvingad strömning över en yta används. Denna är beroende på strömningens karaktär, om det är laminärt, 
turbulent eller i mellanregionen enligt Ekv. 12. [11] 

 
𝑁𝑢 =

𝛼𝑘𝑜𝑛𝑣 ∗ 𝐷ℎ

𝜆
 

Ekv. 8 
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𝐷ℎ =

4 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑓𝑦𝑙𝑙𝑑 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑚𝑘𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑜𝑚 ä𝑟 𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑣ä𝑡𝑠𝑘𝑎𝑛
 

Ekv. 9 

 𝑅𝑒 =
𝐷ℎ ∗ 𝑣 ∗ 𝜌

𝜇
 Ekv. 10 

 
𝑃𝑟 =

𝜇 ∗ 𝐶𝑝

𝜆
 

Ekv. 11 

 

𝑁𝑢 = {

(0,593 ∗ 𝑅𝑒0,5) ∗ 1,167 ∗ 𝑃𝑟0,45; 𝑅𝑒 < 105

(0,002 ∗ 𝑅𝑒) ∗ 1,167 ∗ 𝑃𝑟0,45; 105 < 𝑅𝑒 < 5 ∗ 105

(0,0288 ∗ 𝑅𝑒0,8) ∗ 1,167 ∗ 𝑃𝑟0,45; 𝑅𝑒 > 5 ∗ 105

 Ekv. 12 

Den andra korrelationen för Nusselt är den för flöde tvärs ett paket av rör, denna motsvarar 
värmeväxlingsdelen efter eldstaden som är fylld av slingskärmar enligt ovan beskriven geometri. Gällande 
för detta är Ekv. 13 i vilken fr och fa korrektionstermer beroende av antal rader och avstånden mellan 
raderna. [13, 11] 

 𝑁𝑢 = 0,33 ∗ 𝑅𝑒0,61 ∗ 𝑃𝑟0,33 ∗ 𝑓𝑟 ∗ 𝑓𝑎 Ekv. 13 

Värmeöverföring på grund av strålning är ett mycket mer komplext område än konvektion eller 
värmeledning. Denna är ofta beskriven som en interaktion mellan två ytor eller objekt med olika temperatur, 
men för detta arbetet är det istället strålning mellan gas och yta. Gasstrålning är ett resultat av att 
osymmetriska molekyler blir exciterade av hög temperatur och därefter emitterar värmestrålning till sin 
omgivning. Värmeövergångstalet för strålning kan uttryckas som Ekv. 14, varav εg är emissivitet för 
ingående gas, εvägg är emissivitet för väggen, σ är Stefan-Boltzmanns konstant och β är angiven i Ekv. 15. I 
ekvationen för β är Tg absoluta temperaturen för gasen, Tvägg absoluta väggtemperaturen och TH2O är 
absoluta vattentemperaturen. Temperaturerna i nämnaren ska vara samma temperaturdifferens som 
används för totala värmegenomgångstalet U som beskrivs ovan. För strålningsbidraget är temperaturen den 
parameter som påverkar mest eftersom den påverkas av upphöjt till fyra. [13, 14] 

 𝛼𝑠𝑡𝑟å𝑙 = 𝜀𝑔 ∗
𝜀𝑣ä𝑔𝑔 + 1

2
∗ 𝜎 ∗ 𝛽 

Ekv. 14 

 

𝛽 =
(

𝑇𝑔

100)
4

− (
𝑇𝑣ä𝑔𝑔

100 )
4

𝑇𝑔 − 𝑇𝐻2𝑂
 

Ekv. 15 

Gällande rökgaser från eldningsolja och bioolja, är de främst bidragande beståndsdelarna vattenånga och 
koldioxid. Därför är det emissiviteten för dessa som ska användas som εg i Ekv. 14. Emissiviteten är 
beroende av ekvivalenta skikttjockleken, partialtrycket för de ingående ämnena och trycket. Ekvivalenta 
skikttjockleken är en förenklad beskrivning av strålningslängden, eller en genomsnittlig strålningslängd, från 
gasen till pannans väggar. Beskrivning av denna finns det olika standardformler för, beroende på geometri, 
men den kan också beskrivas approximativt enligt Ekv. 16 där V är totala volymen för aktuellt utrymme och 
A är totala volymen av aktuellt utrymme. [13, 14] 

 𝐿𝑒𝑘𝑣 = 0,9 ∗
4 ∗ 𝑉

𝐴
 

Ekv. 16 
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Emissiviteten för koldioxid och vattenånga sammanfogas enligt Ekv. 17 där emissiviteten för koldioxid och 
vatten är de två ε, kH2O är en korrektionsfaktor för vattenånga och Δε är en korrektionsfaktor specifikt för 
koldioxid och vatten. Emissiviteten för koldioxid och vatten tas ur diagram som är grundade på stora 
mängder data. [13, 14] 

 𝜀𝑔 = 𝜀𝐶𝑂2
+ 𝜀𝐻2𝑂 ∗ 𝑘𝐻2𝑂 − Δ𝜀 Ekv. 17 

 

3.3.2 Värmeövergångstal, vattensidan 

Värmeöverföringen från väggen till vattnet är i huvudsak beroende på flödeshastigheten och temperaturen. 
Eftersom geometrin ur vattnets perspektiv enbart är flöde i rör är det lämpligt att använda Nusselts 
korrelation för flöden i rör. Denna har olika värden beroende på om flödet är laminärt eller turbulent vilket 
precis som ovan anges i storleken på Reynolds tal. För flöden i rör är hydrauliska diametern (Dh) rörets 
innerdiameter och övriga parametrar är samma som angivet ovan för både Reynolds Ekv. 10 och Prandtl 
Ekv. 11 dock giltiga för vatten vid aktuell temperatur. Då flödet i rören garanterat är turbulent, när Re>104 
följer Nusselt Ekv. 18 där d är innerdiametern på röret och L är totala längden på röret. [11] 

 𝑁𝑢 = 0,023 ∗ 𝑅𝑒0,8 ∗ 𝑃𝑟1 3⁄ ∗ (1 + (
𝑑

𝐿
)

0,7

) Ekv. 18 

 

3.3.3 Energikälla, flamman 

Energin i en oljepanna kommer från förbränning av olja. Olja och luft blandas och bildar en aerosol med 
hjälp av trycket på luften och därefter sker förbränningen i ytskiktet av oljedropparna. Den tillsatta energin 
till oljepannan (Qin) är energin från förbränningen (LHV*mb), energin i bränslet innan förbränningen sker 
om bränslet är föruppvärmt (Qbränsle) samt energin i luften som används vid förbränningen (Cp,luft*mluft) 
enligt Ekv. 19. I ekvationen är LHV det effektiva värmevärdet, Cp är värmekapaciteten och m är massflödet 
för respektive ämne. [14] 

 𝑄𝑖𝑛 = 𝐿𝐻𝑉 ∗ 𝑚𝑏 + 𝑄𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 + 𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑖𝑛 ∗ 𝐶𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡(𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑖𝑛) ∗ 𝑚𝑙𝑢𝑓𝑡 Ekv. 19 

Oljorna som används i oljepannor behöver föruppvärmning till olika temperaturer, dessutom är luften som 
används vid förbränningen ofta också föruppvärmd genom värmeintegrering i processen. Med detta som 
grund är energitillskottet i flamman enbart energin från förbränningen (LHV*mb) och ett randvillkor är att 
temperaturen innan flamman är 20°C. Vilket innebär att luften in och bränslets föruppvärmning resulterar 
i 20°C, vilket är ett ansatt värde för detta projektet.  
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3.4 Simulering 

För att simulera en oljepanna är en modell i MATLAB R2017b byggd. Modellen är byggd i en dimension 
där temperaturerna varierar längs en viss längd, pannans genomsnittliga totallängd ur gasens perspektiv 
enligt röd pil i Figur 6. Flödeslängden är därefter uppdelad i ett antal fraktioner, som resulterar i en viss 
delvolym, vilket gör att varje volym har samma längd men olika totala volymer som ett resultat av de olika 
tvärsnittsareorna längs pannan. Exempel på uppdelning kan ses i nedre bilden i Figur 6. Exemplen i 
rapporten har simulerats med 100 delvolymer. I Figur 7 visas principen för vilka olika vattenflöden(blå) som 
har energiutbyte med rökgaserna(röd) samt var detta sker. Mellanväggen är med två gånger eftersom den 
påverkas av både temperaturen på gasen i eldstaden och i konvektionsstråket, dock med olika vätskeföring. 
Dessutom är slingskärmarna uppdelade i slingningar, vilket innebär att de sitter med olika täthet i höjdled. 
För att beskriva detta är vektorer bestående av ettor och nollor skapad för att kunna ange var de olika 
vattenflödena finns och inte finns i förhållande till gasens flödesväg, vilken är basen för hela simuleringen. 
Flammans energitillskott är uppbyggd på samma sätt som ovan, var de olika flödena finns och inte finns, 
dock är denna enbart i form av energitillskott och därför är längden av flamman delad med längden på varje 
skiva för att ta fram hur många skivor som har energitillskott. Därefter är energin som tillförs i form av 
förbränning (LHV*mb) delad med antalet skivor med energitillskott, detta för att totalt sett ha samma 
energimängd in som beräknas. 

 

 

 

       

        

     

                                

                

                             

Figur 6. Övre bilden: Symbolisk bild för att visa hur 3D modell blir 1D modell. Röd pil 
motsvarar 1D modellen av pannan. Vänster sida är eldstaden där flamman startar i toppen 
och ”brinner neråt” och höger sida är konvektionsstråket vilken är fylld med slingskärmar 
för ökat värmeupptag. Undre bilden: Hur modellen är byggd med samma röda pil som i övre 
bilden. Streckade linjer visar exempel på fraktioner. 
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Varje skiva kan ses som en svart låda med in-temperaturer, ut-temperaturer och ett tillskott eller förlust av 
energi. Huruvida energin är tillskott eller förlust är beroende av temperaturdifferansen mellan avgassidan 
och vattensidan där energin går från den varmare sidan till den kallare sidan eftersom detta är drivande 
kraften för värmeöverföring. Detta är visat för medströms vätskeföring i Figur 8 och motströms 
vätskeföring i Figur 9. I Figur 8 och Figur 9 kan också ses hur de olika skivorna i diskretiseringen förhåller 
sig till varandra ur ett indexperspektiv (N och N+1). Observera att indexen är samma, oavsett om 
vätskeföringen är med- eller motströms. 

  

                      

                 

                    

                 

              

                             

            

Figur 7. Principbild för vilka vattenflöden inkluderade i modellen samt var de tar upp energi från gasen (röd pil). Observera 
att mellanväggen är med på två olika ställen eftersom den påverkas både av gasen i eldstaden och i konvektionsstråket samt 
har både med- och motströms vätskeföring mot rökgasernas flödesriktning.  
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Figur 8. Beskrivning av in- och utparametrar för simuleringen vid medströms vätskeföring. 

 

 

Figur 9. Beskrivning av in- och utparametrar för simuleringen vid motströms vätskeföring. 

Med dessa beteckningar som grund blir därför energibalanserna angivna ovan modifierade enligt Ekv. 20 
för gasen, Ekv. 21 för de motströms gående vattenflödena och Ekv. 22 för de medströms gående 
vattenflödena så att de olika volymernas temperatur blir beroende av varandra. Dessa ekvationer är de 
huvudsakliga domänekvationerna för simuleringen av temperaturerna i modellen. [12] 
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𝑑𝑇𝑔

𝑑𝑡
= 𝑣𝑔 ∗

𝑇𝑔,𝑖−1 − 𝑇𝑔,𝑖

∆𝑧
+

𝑄𝑡𝑜𝑡

𝜌𝑔𝐶𝑝𝑔
 Ekv. 20 

 
𝑑𝑇𝐻2𝑂

𝑑𝑡
= −𝑣𝐻2𝑂 ∗

𝑇𝐻2𝑂,𝑖 − 𝑇𝐻2𝑂,𝑖+1

∆𝑧
−

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑛

𝜌𝐻2𝑂𝐶𝑝𝐻2𝑂
 Ekv. 21 

 
𝑑𝑇𝐻2𝑂

𝑑𝑡
= 𝑣𝐻2𝑂 ∗

𝑇𝐻2𝑂,𝑖−1 − 𝑇𝐻2𝑂,𝑖

∆𝑧
−

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑛

𝜌𝐻2𝑂𝐶𝑝𝐻2𝑂
 Ekv. 22 

För modellen behövs gränsvillkor (boundary conditions), valt för modellen är Dirichlet för temperaturen 
på inloppen av de olika flödena enligt Tabell 13. Gränsvillkoren för vattensidan är beroende på vilken effekt 
modellen körs vid, lägre effekt resulterar i högre initialtemperatur på vattnet, som ett resultat av att flödet 
på vattnet inte regleras. Mellanväggen är ett specialfall eftersom den både är motström och medström 
beroende på position i modellen. Detta hanteras genom att enbart ha med temperaturerna i den en gång 
som variabel och därefter placera in denna vektorn två gånger i en längre vektor, en gång motström och en 
gång medström placerad för att gasströmmarna ska interagera korrekt. Gällande effekten för modellen 
hanteras andelar mellan 50% och 100% av maxlast som är 140MW, detta påverkar flamlängden genom att 
totallängden på flamman blir justerad enligt andelen av maxlast som aktuell simulering körs vid, exempelvis 
vid 50% av maxlast är flamman 50% av maxlängd. [12] 

Tabell 13. Gränsvillkor för de olika strömningstyperna. 
 

Ström Gränsvillkor 

Avgas-sidan T (t, 0) = 20°C 

Vattensidan, motström T (t, slut) = [135°C, 160°C] 

Vattensidan, medström T (t, 0) = [135°C, 160°C] 

För att simulera modellen används en lösare för ordinära differentialekvationer vid namn ODE15s vilken 
är en lösare för styva problem med låg- till medel noggrannhet. ODE15s kräver ett tidsintervall och 
initialvärden för alla variabler som ingår i modellen. Initialvärdena bör vara i närheten av resultatet som 
förväntas i simuleringen för att göra att simuleringen konvergerar snabbare och mer riktigt. Modellen har 
inte med korrekt beteende för uppstart och nedstängning av pannan, utan det är enbart stationärt tillstånd 
som är implementerat. Detta innebär att en kontroll om stationärt tillstånd har uppnåtts måste göras för 
varje simulering som görs. [12] 

3.4.1 Antaganden och approximationer 

För att göra modellen möjlig att göra har olika approximationer och antaganden gjorts, vilka presenteras 
nedan. 

För det första antas rökgaserna bete sig som ideal gas och många konstanter har skalats med hjälp av ideala 
gaslagen. Detta innebär bland annat att det inte finns någon interaktion mellan molekylerna och de antas 
vara sfäriska inkompressibla klot. 

Flödet i de olika rören för vatten är okänt, totalflödet kan dock approximativt beräknas eftersom effekten 
med tillhörande temperaturer är känd. Beräkningarna utförs med Ekv. 23 i vilken Q är pannans totala effekt 
vilket är 140MW, F är flödet som krävs för att ta upp den mängden energi, cp är värmekapaciteten för vatten 
i flytande fas, Tvarm är den högre temperaturen vilken är 160°C och Tkall är den lägre temperaturen vilken är 
135°C. Alla värden är giltiga för 100% av maxlast vilket är 140MW för aktuell panna. Pumpen för systemet 
är inte reglerbar och därför är flödet alltid samma, det enda som skiljer vid lägre laster är att den lägre 
temperaturen är högre med andra ord mindre ΔT för att balansera Ekv. 23. [11] 

 𝑄 = 𝐹 ∗ 𝑐𝑝 ∗ (𝑇𝑣𝑎𝑟𝑚 − 𝑇𝑘𝑎𝑙𝑙) Ekv. 23 
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Vattenflödet är enligt dokumentation för pannan olika för de olika rören med hjälp av strypningar på 
lämpliga ställen i pannan. Var strypningar finns och vilket flöde de resulterar i är okänt, därför har 
simuleringar körts i vilka totalflödet har fördelats i de olika rörledningarna på så sätt att temperaturen i 
uppsamlingsdomen blir 160°C. 

I verkliga pannor finns alltid någon typ av nedsmutsning av väggarna som värmeväxlingen går genom, detta 
är ett resultat av sotbildning, förändring av materialet i väggarna i form av oxidation eller liknande fenomen. 
För skapad modell är väggarna ideala, det finns inget ytterligare motstånd i väggarna än värmeövergången 
från gas till vägg, genom den rena metallväggen och från väggen till vattnet. Detta resulterar i att rökgaserna 
kyls lite mer än vad de normalt sett gjort i en verklig panna. [15] 

I ideala fall finns inga förluster förutom de i eventuell aska som bildas samt rökgaserna, alltså systemets 
väggar är helt isolerat från omgivningen och det är så modellen är byggd. För en verklig panna sker dock en 
förlust från de yttre väggarna, de är dock ofta väl isolerade av både verkningsgradsskäl men även av 
säkerhetsskäl. Normalt sett är det en förlust från de yttre väggarna där väggarna har en temperatur mellan 
rumstemperatur och upp till ca 50°C. [14, 16] 

Tryckfall uppstår alltid där flöden sker och den påverkar direkt bland annat flödeshastigheten. I ovan byggd 
modell är detta exkluderat vilket kan påverka värmeöverföringen i pannan.  

Eftersom modellen är byggd i en dimension och ska representera något tredimensionellt så finns det olika 
approximationer gjorda, särskilt gällande värmeväxlingsareor. Därför är modellen byggd så att totala 
mängden värmeväxlingsareor i den verkliga pannan är representerade på rätt plats i den endimensionella 
modellen, exempelvis är värmeväxlingsarean mycket större i toppen på pannan (första skivan) eftersom i 
den skivan finns både värmeväxling i väggarna men även i toppen. 

Som nämnt ovan är modellen enbart giltig vid stationära tillstånd, därför bör den dynamiska delen av 
simuleringen inte användas till annat än att se om stationärt tillstånd uppstått. 

Förbränning är ett komplext fenomen. Det är många reaktioner som sker, mycket som ett resultat av den 
höga temperaturen vilket tar bort begränsningen i aktiveringsenergier som många reaktioner har. Dessutom 
är de flesta reaktioner reversibla och beroende av koncentrationer och temperaturer, därför är förbränningen 
i modellen otroligt förenklad jämfört med verkligheten.  

Värmetransporten som ett resultat av strålning är också förenklat jämfört med verkligheten. Bidraget för 
detta är enbart beroende av vattenångan och koldioxiden i modellen eftersom dessa är de främst bidragande 
molekylerna. Totalt sett är gasstrålningsbidraget en viktad summering av alla icke-symmetriska molekylers 
emissivitet. Ytterligare bidrag för strålningen är sot som bildas, detta eftersom sot ofta är sfäriska partiklar 
som då interagerar med väggarna i pannan. Detta bidrag är mycket svårt att korrekt modellera, och är 
exkluderat i modellen. Om det är av intresse att studera bidraget från sotpartiklar är det rekommenderat att 
göra egna empiriska samband för detta som är specifika för bränsle och panna. [17, 14, 13] 

Energikällan, flamman, är förenklad ur perspektivet att den enbart är simulerad som ett energitillskott. 
Värmeöverföringen är i verkligheten mycket mer komplex och beroende av mer än bara flamlängden. För 
förbränning av olja är resultatet beroende av brännaren, hur välreglerad den är och vilken geometri flamman 
får i form av både längd och diameter. 
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3.4.2 Filstruktur vid simulering 

För att simulera energitransporten i en oljepanna finns det olika möjligheter till struktur. I detta 
examensarbete är simuleringen ett resultat av olika funktioner som kallar på varandra i Matlab enligt Figur 
10 där pilarna visar hur funktionerna interagerar.  

I ”Run” anges parametrar som vilken upplösning som simuleringen ska köras för, vilket bränsle som ska 
användas, vilket massflöde för bränsle som önskas och hur stor andel av maxeffekt som ska simuleras. Dessa 
parametrar tillsätts i Simuleringsfunktionen i vilken data för bränslet och geometrier och andra 
anläggningsspecifika parametrar importeras. I simuleringsfunktionen kallas dessutom modellfunktionen på 
via den ordinära differentialekvation lösaren ODE15s. I modellfunktionen hämtas temperaturberoende 
parametrar som densitet, värmekapacitet och värmekonduktivitet i varje iterering av modellen, det är här i 
alla energirelaterade beräkningar sker. När ODE-lösaren når slutet av sin körning plottar modellfunktionen 
de olika värmeövergång- och värmegenomgångstalen mot flödeslängden. Dessutom plottas gasens linjära 
hastighet längs flödesvägen samt energiupptag och verkningsgraden beräknas. Som resultat av simuleringen 
är temperaturerna i de olika flödesvägarna, detta är ut-parametrar från modellen och plottas därför i 
simuleringsfunktionen. 

De temperaturberoende parametrarnas funktioner är uppbyggda av tabellerade data beroende av 
temperaturen i vilken Matlab-funktionen ”spline” används för att interpolera data för önskad temperatur. 
Detsamma gäller data för beräkning av gasemissivitet vilken kommer från grafer producerade av Hottel 
vilka tabeller för olika gasskikttjocklek skapades från. [11, 14]  

 

 

 

      

          

                       

          

          

          

         

          

                    

                

                  

                 

                      

Figur 10. Filstruktur för simuleringen i Matlab. 
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4 Resultat 

Nedan presenteras resultaten från jämförelsen av de olika bränslena och simuleringen av modellen. 

4.1 Teoretisk rökgassammansättning 

Nedan presenteras skillnader i rökgassammansättning för de olika oljorna presenterade ovan, beräknade 
enligt metoden i 3.2 Förbränning. I Figur 11 ses hur teoretisk avgasmängd och teoretiskt luftbehov 
(stökiometrisk, utan luftöverskott) per kg bränsle varierar mellan de olika bränslena. I och med att de olika 
bränslena har olika energiinnehåll behövs olika bränslemängd för en viss mängd energi, mängden för de 
olika eldningsoljorna presenteras i Tabell 14. Figur 12 visar skillnaderna i teoretiskt luftbehov och teoretisk 
avgasmängd motsvarande 140MW. 

 

 

Figur 11. Diagram i vilket teoretiskt luftbehov och teoretisk avgasmängd presenteras per kg bränsle för olika biooljor och fossila eldningsoljor. Med 
teoretiskt menas den volymen som produceras av stökiometrisk förbränning och torr luft. 
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Tabell 14. Tillfört bränsle för olika oljor vilka motsvarar 140MW. 

Eldningsolja RME Bio10 Bio25 TOP EO1 EO3 EO4 EO5 

Massflöde bränsle för 
140 MW [kg/s] 

3,68 3,89 3,89 3,74 3,26 3,32 3,36 3,37 
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Figur 12. Diagram i vilket teoretiskt luftbehov och teoretisk avgasmängd vid 140MW presenteras för olika biooljor och fossila eldningsoljor. Med 
teoretiskt menas den volymen som produceras av stökiometrisk förbränning och torr luft. 

Som ses i Figur 11 skiljer både avgasmängderna och luftbehovet (exklusive luftöverskott) åt mellan de olika 
bränslena. Detta är ett resultat av att oljorna har olika sammansättning, biooljorna har högre andel syre vilket 
resulterar i att luftbehovet för förbränningen minskar. Med mindre mängd förbränningsluft minskar också 
kväveandelen i rökgaserna och som ett direkt resultat av detta även den totala avgasmängden. Men 
biooljorna har lägre energiinnehåll och därför krävs mer bränsle för samma mängd energi, därför skiljer de 
teoretiska avgasmängderna inte sig mycket åt vid 140MW, vilket är det vi ser i Figur 12. Som mest skiljer 
det 2 m3, och det är skillnaden mellan RME och EO5. 

Vid förbränning med 10% luftöverskott resulterar avgasmängden med de tillhörande volymerna av kvävgas, 
syrgas, vattenånga och koldioxid volymer enligt Figur 13. Den procentuella andelen av rökgaskonstituenter 
för de olika eldningsoljorna är presenterade i Tabell 15. Det är tydligt att det inte skiljer sig markant mellan 
de olika bränslena. 

 

Figur 13. Rökgasvolymer för olika biooljor och fossila oljor med 10% luftöverskott då bränslemängd motsvarande 140MW förbränns. 
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Tabell 15. Rökgasens andelar av koldioxid, vattenånga, syrgas och kvävgas för olika eldningsoljor. 
 

 RME Bio10 Bio25 TOP EO1 EO3 EO4 EO5 

Koldioxid 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 

Vattenånga 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12 

Syrgas 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Kvävgas 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

 

4.2 Emissivitet för olika rökgassammansättningar 

Emissiviteten för vattenånga och koldioxid beror dels på genomsnittlig strålningslängd och temperatur dels 
på partialtrycket av vattenånga och koldioxid. Eftersom partialtrycket för vattenånga och koldioxid inte 
skiljer nämnvärt i rökgaserna för biooljor och fossil olja separat har gasemissiviteten analyserats för de två 
olika klasserna. Biooljors rökgaser är ansatt bestå av 13% koldioxid och 12% vattenånga och rökgaserna 
från fossil olja är ansatt bestå av 12% koldioxid och 12% vattenånga enligt Tabell 15, ovan. Med detta är 
gasemissiviteten för temperaturer mellan 100°C och 2000°C presenterat i Figur 14. Det som är tydligt i Figur 
14 är att gasemissiviteten för bioolja och fossil olja vid samma genomsnittliga strålningslängder och 
temperaturer inte skiljer sig nämnvärt, det som påverkar mycket är dock temperaturen och den 
genomsnittliga strålningslängden.  

 

Figur 14. Total gasemissivitet för bioolja och fossil olja beroende av temperatur vid fem olika genomsnittliga strålningslängder (L). 

 

4.3 Justering av vattnets massflöden 

Massflödet i vattenrören är det som främst påverkar värmeupptaget i pannan. Från dokumenten gällande 
pannan har det framgått att vid full last, 140MW värme, är temperaturen på vattnet från pannan 160°C och 
till pannan 135°C. Med detta som grund, tillsammans med värmekapacitet för vattnet vid de olika 
temperaturerna kan ett totalt massflöde för vattnet beräknas. Därefter har totalflödet fördelats i de olika 
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stråken med vatten, enligt Tabell 16. Detta är justerat med bränslet EO4, vilket också är angivet i 
anläggningsdokumenten. Detta massflödet är därefter fast för alla bränslen eftersom anläggningen har 
inbyggda strypningar som påverkar hastigheten i rören, anpassat efter värmeupptaget för EO4. 

Tabell 16. Vattenflöden i de olika ingående rörstråken. Flödet angivet i kg/s och anpassat efter bränslet EO4. 
 

Eldstad, 
framsida 

Eldstad, 
sidor 

Mellan-
vägg 

Konvektion, 
framsida 

Konvektion, 
sidor 

Sling-
skärm 

Totalt 
flöde 

146 186 95 100 95 536 1158 

 

4.3.1 Resultat för EO4 simulering 

Ovan anpassade massflöden för vattnet resulterade i viss värmeöverföring i anläggningen. Enligt metoden 
för beräkning av värmegenomgång är det fyra bidragande faktorer som tillsammans resulterar i det totala 
värmegenomgångstalet från rökgaserna till vattnet. Eftersom de olika faktorerna adderas och inverteras 
kommer därför de minsta av dem ha högst påverkan på det resulterande värmegenomgångstalet. I Tabell 
17 är de olika bidragande faktorerna tabellerade och det är tydligt att den främsta påverkan är storleken på 
det sammanslagna värmeövergångstalet från rökgaserna till metallväggen.  

I Figur 15 är värmeövergångstalet för konvektion och strålning presenterat för hela avgasens flödeslängd 
och det som ses är att i eldstaden är strålningsbidraget den huvudsakliga faktorn medan i konvektionsstråket 
minskar denna väsentligt och konvektionen står för majoriteten av värmeöverföringen. Det totala 
värmegenomgångstalet längs rökgasernas flödeslängd är presenterat i Figur 16 och som resonerat ovan följer 
denna storleksordningen för värmeövergångstalet för strålning och konvektion från gasen till de fasta ytorna. 

Tabell 17. Storleksordning på bidragande faktorer i värmegenomgången från gasen till vattnet. 
 

Konvektion, avgas till 
metallvägg 

[J/(s*m2*K)] 

Strålning, avgas till 
metallvägg 

[J/(s*m2*K)] 

Värmeledning, 
metallvägg 

[J/(s*m2*K)] 

Konvektion, metallvägg 
till vatten 

[J/(s*m2*K)] 

<64 <98 >103 >103 
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Figur 15. Värmeövergångstalen för konvektion (gas till fast) i blått och för strålning i rött. Innanför streckad ruta är konvektion mot slingskärmarna, 

övriga är konvektion mot panelväggar.  

 

 

Figur 16. Värmegenomgångstalet för alla vattenstråk längs rökgasernas flödeslängd. Hög värmeöverföring i eldstadens väggar vilket minskar väsentligt 
för väggarna i konvektionsstråket. I konvektionsstråket dominerar istället värmeöverföringstalet för slingskärmarna. 

 

Värmeövergångstalen presenterade i Figur 16, tillsammans med värmeväxlingsareorna för de olika delarna 
resulterar i en avkylning av rökgaserna enligt Figur 17. I eldstaden är det tillförsel av energi i form av att 
bränslet förbränns i flamman och därefter är det enbart kylning av rökgaserna. Lutningen på 
temperaturkurvan beror på hur mycket energi som panelväggarna och slingskärmen tar upp i de olika 
delarna. Energin går från rökgaserna till vattnet och det påverkas enligt Figur 18. Mycket av energin tas upp 
i slingskärmarna, vilket är den ljusblå linjen, men även väggarna i eldstaden står för stort värmeupptag. 
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Detta resulterar i en verkningsgrad på 86% och rökgaserna är då kylda till 355°C. Tillförd energi, resulterad 
effekt och förluster är tabellerade tillsammans med verkningsgraden och utgående temperaturen på 
rökgaserna i Tabell 18 tillsammans med dokumenterade data gällande referensanläggningen. 
Verkningsgraden och ut temperaturen för rökgaserna avviker mycket mellan simuleringen och 
dokumenterad data. 

 

Figur 17. Avgastemperaturens förändring längs rökgasernas flödesväg från brännarna till skorstenen. I början ökar temperaturen eftersom flamman 
har en viss längd och en viss värmeutveckling och därefter är det enbart kylning av rökgaserna. 

 

 

Figur 18. Temperaturer för de olika vattensektionerna i pannan. Linjerna till höger om mitten har medströms vätskeföring mot gasen och linjerna till 

vänster om mitten har motströms vätskeföring med gasen. 
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Tabell 18. Energier, temperaturer och verkningsgrad för EO4 samt jämförande värden från dokument gällande anläggningen modellen är byggd efter. 
 

Källa Total 
tillförd 
energi 
[MW] 

Upptagen 
energi till 

vattnet 
[MW] 

Utgående 
temperatur på 

rökgaserna 
[°C] 

Förluster i 
form av 
rökgaser 

[MW] 

Verkningsgrad 
vid fullast 

[%] 

Modell 163 140 355 19 86 

Anläggningsdata - 140 217 - 90,8 

 

4.4 Simulering av olika bränslen 

Vid simulering av den konstruerade oljepannan krävs olika mängd bränsle för en specifik effekt. Massflöden 
som användes vid simuleringar av de olika bränslena är presenterat i Tabell 19. Dessa massflöden av bränslen 
resulterade i olika flödeshastigheter längs rökgasernas flödesväg. Denna flödeshastighet är presenterad i 
Figur 19. Här ses hur den linjära flödeshastigheten varierar med förändrad temperatur och tvärsnittsarea i 
anläggningen. Flödeshastigheten påverkar direkt värmeöverföringsbidraget från konvektion (gas till vägg) 
eftersom Reynolds är beroende av denna. Värmeöverföringen på vattensidan påverkas också av den linjära 
flödeshastigheten och Reynolds måste vara större än 104 för att de turbulenta analogierna ska vara giltiga. 
Reynolds för vattensidan är presenterad i Tabell 20. 

 

 

Tabell 19. Bränslebehov för en effekt på 140MW i simuleringen. 

EO1 
[kg/s] 

EO3 
[kg/s] 

EO4 
[kg/s] 

EO5 
[kg/s] 

RME 
[kg/s] 

Bio10 
[kg/s] 

Bio25 
[kg/s] 

TOP 
[kg/s] 

3,32 3,39 3,44 3,46 3,73 3,99 3,99 3,82 

 

Tabell 20. Reynolds storleksordning för de olika vattenpassagerna. 

Eldstad, framsida  Eldstad, sidor Mellanvägg Konv, baksida Konv, sidor Slingskärmar 

>2*105 >1,5*105 >1,5*105 >2*105 >1,5*105 >7*105 
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Figur 19. Linjär hastighetsprofil för rökgaserna gällande alla bränslen. 

Värmegenomgångstalet för anläggningens olika delar är presenterat i Figur 20-22. Majoriteten av bränslena 
följer varandra gällande värmeövergångstalet, det är enbart RME (blå streckad linje) som distinkt avviker. 
Skillnaderna mellan de olika sidorna i eldstaden och konvektionsstråket separat är mycket små vilket även 
kunde ses i Figur 16, ovan. 

 

Figur 20. Värmegenomgångstal i eldstad gällande alla bränslen. Med framsidan av eldstaden till vänster och sidorna i eldstaden till höger. 
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Figur 21. Värmeövergångstal i konvektionsstråket gällande alla bränslen. Med baksidan av konvektionsstråket till vänster och sidorna till höger. 

 

 

Figur 22. Värmegenomgångstal för mellanvägg (vänster) och slingskärmar (höger) gällande alla bränslen. 
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Som ett resultat av att värmeövergångstalet inte skiljer sig nämnvärt åt mellan bränslena så följer även 
temperaturprofilen för dem åt vilken ses i Figur 23. Trots att RME (blå streckad linje) når mycket högre 
temperatur initialt så resulterar den ändå i likartad ut temperatur för rökgaserna. Tillförd energi, upptagen 
energi, utgående temperatur på rökgaserna, förluster i form av rökgaser och verkningsgrad för alla ingående 
bränslen presenteras i Tabell 21. Även här syns tydligt att det inte är stora skillnader mellan bränslena. 

 

Figur 23. Temperaturprofil för rökgaser gällande alla bränslen. 

 

Tabell 21. Energier, temperaturer och verkningsgrad för förbränningsoljor. 
 

Bränsle Total tillförd 
energi 
[MW] 

Upptagen 
energi till 
vattnet 
[MW] 

Utgående 
temperatur på 
rökgaserna 
[°C] 

Förluster i 
form av 
rökgaser 
[MW] 

Verkningsgrad 
vid fullast 
[%] 

EO1 162 140 352 19 86 

EO3 162 140 353 19 86 

EO4 163 140 355 19 86 

EO5 164 140 357 20 86 

RME 160 140 346 18 88 

Bio10 163 140 356 19 86 

Bio25 163 140 356 19 86 

TOP 162 140 354 19 86 
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5 Diskussion 

Nedan diskuteras olika aspekter av resultatet presenterat ovan. Först gällande själva modelluppbyggnaden 
och simuleringen av referensbränslet EO4. Därefter jämförelse av de olika bränslena i byggd modell. 

5.1 Modelluppbyggnad och simulering 

Först fördelades massflödet av vatten på de olika stråken i pannan. Viktiga aspekter är att Reynolds måste 
vara tillräckligt högt för att räknas som turbulent men dessutom bör uttemperaturen för alla delar inte skilja 
sig för mycket åt eftersom det skapar materialpåfrestningar i anläggningen. Dessutom ska de tillsammans 
resultera i 160°C och som ett resultat av detta resultera i en effekt på 140MW. När detta uppnåtts kan man 
konstatera att massflödet är högst för slingskärmarna, vilket är förväntat. Detta eftersom det är här det, 
designmässigt, främsta värmeupptaget sker. Det är önskvärt att alla individuella uttemperaturer och flöden 
är anpassade på så sätt att de bidrar till att uppfylla både temperaturkravet på ca 160°C och effektkravet på 
140MW. 

Det är också tydligt att flödet för tubpanelerna i konvektionsstråket är lågt i förhållande till övriga flöden. 
Detta eftersom värmegenomgångstalet minskar jämfört med i eldstaden, främst som ett resultat av det 
minskade strålningsbidraget vid mindre genomsnittliga strålningslängder och lägre temperaturer. Att 
reflektera över är även att tubpanelerna har ytterligare en viktig funktion eftersom energin som tas upp är 
energi som minskar energiförlusterna och gör anläggningen mer energieffektiv. 

För att undersöka huruvida modellen lyckas fånga delar av hur verkligheten ser ut är verkningsgraden och 
uttemperaturen jämförda med tidigare dokumenterad information från modellerad anläggning. Vi ser att 
dessa värden avviker mycket, och eftersom den modellerade ut temperaturen är högre i kombination med 
en lägre verkningsgrad är det möjligt att värmeöverföringen är sämre i modellen än i verkligheten. Orsaker 
till detta kan vara många, men bland annat är strålningsbidraget från bildade sotpartiklar exkluderat i 
modellen. Dessutom är det möjligt att rökgaserna har längre uppehållstid i anläggningen än modellerat, i 
modellen är det en genomsnittlig flödeslängd som används. 

Gällande energitillskottet i form av den modellerade flamman är resultatet osannolikt, maxtemperaturen 
kommer nämligen nära adiabatiska flamtemperaturen vilket inte är rimligt. Särskilt eftersom modellen 
använder sig av en genomsnittlig temperatur och det därför i verkligheten finns en gradient från varmaste 
delen till de kallare väggarna. Detta är ytterligare ett argument att värmegenomgången till vattnet är för lågt 
i förhållande till verkligheten. 

5.2 Bränslejämförelse 

Med modellen byggd enligt ovan är det inte stor skillnad mellan fossila eldningsoljor och biooljor. Om man 
enbart tittar på avgasvolym per kg bränsle har biooljor mycket lägre volym, men detta balanseras upp med 
större behov av bränsle på grund av lägre värmeinnehåll och därför är den resulterande avgasmängden 
ungefär samma. RME har dock längre avgasmängd än övriga och detta gör sig även tydligt i simuleringen. 
Lägre avgasvolym resulterar i lägre linjär hastighet och den får därför längre uppehållstid i anläggningen och 
kan överföra mer av sin energi till vattnet. 
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6 Slutsats 

Ur arbetet kan olika slutsatser dras. Först och främst gällande gasstrålningsbidraget, det skiljer inte nämnvärt 
mellan de olika bränslena trots skillnad i temperatur. Sen har vi också sett att med nuvarande antagningar 
finns det näst intill ingen skillnad mellan de olika bränslena. Och det har också framkommit att den 
begränsande faktorn i värmeöverföringen är värmeövergången från gas till vägg, kan denna ökas så lär 
rökgaserna kunna kylas mer. 

Avslutningsvis lyckas den skapade modellen inte fånga alla aspekter hos en verklig oljepanna och är därför 
inte användbar för undersökning av hur ett bränslebyte påverkar en specifik anläggning. För att kunna göra 
det behöver olika vikter arbetas in i modellen så den kan kalibreras mot data från körningar. 

7 Framtida arbete 

Detta arbete kan utvecklas genom att strålning från sot inkluderas i modellen, om flamman och 
förbränningen kan modelleras med högre noggrannhet kommer även modellen bli bättre. Möjligheter att 
arbeta mot verklig anläggningsdata ger också större förutsättningar för ett modellbygge som inkluderar 
validering vilket inte gjorts i detta arbete. 
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9 Appendix 
A) Pannrelaterade tabeller 

 

Eldstad 

Djup 5,84 m 

Bredd 5,92 m 

Höjd 11,8 m 

Tvärsnittsarea, eldstad 34,6 m 

Värmeväxlingsarea, botten-front-toppen 194 m2 

Värmeväxlingsarea, höger 134 m2 

Värmeväxlingsarea, vänster 134 m2 

Värmeväxlingsarea, mellan 33 m2 

Tubdelning 80 mm 

Ytterdiameter, tubpaneler 60,3 mm 

Innerdiameter, tubpaneler 52,3 mm 

Tvärsnittsarea, botten där gasen byter riktning 20,7 m2 

Flamlängd 5,4 m 

Tryck, avgassida 1,1 bar 
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Konvektionsstråk 

Djup 5,64 m 

Bredd 3,67 m 

Höjd 11,8 m 

Tvärsnittsarea 20,7 m 

Värmeväxlingsarea, botten-front-toppen 132 m2 

Värmeväxlingsarea, höger 105 m2 

Värmeväxlingsarea, vänster 105 m2 

Värmeväxlingsarea, mellan 33 m2 

Tubdelning 94 mm 

Ytterdiameter, tubpaneler 60,3 mm 

Innerdiameter, tubpaneler 52,3 mm 

 

Slingskärmar 

Ytterdiameter 48,3 mm 

Innerdiameter 39,3 mm 

Antal slingskärmar 110 st 

Total värmeväxlingsarea för slingskärmarna 2575 m3 

Beräknad totallängd per slingskärm 154,3 m 

Antal slingningar, nerifrån och upp 7, 12, 12, 11 st 

Höjd per slingning 0,11 m 

Tomrum mellan slingningspaket 0,7 m 

Tomrum efter alla slingningspaket 0,35 m 

Tomrum innan slingningspaket 8,35 m 
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Vattensidan av pannan 

Temperatur, ut 160°C 

Temperatur, in vid 50, 70 och 100% last 148°C, 141°C, 135°C 

Tryck 12 bar 
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B) Populärvetenskaplig artikel 

Biooljor kontra fossila eldningsoljor i teoretisk modell av oljepanna 
Vad händer ur ett energiperspektiv om man teoretiskt använder biooljor istället för fossila 
eldningsoljor i en oljepanna designad för spetslast i fjärrvärmenätet?  

I dagens samhälle är intresset för att fasa ut den fossila oljan stort. Särskilt eftersom fossil eldningsolja i 
dagsläget ofta används för spets- och reservlastpannor inom el- och fjärrvärmeproduktion. Därför kan det 
vara tänkvärt att undersöka beteendet för de olika alternativen som finns till fossil eldningsolja i en modell 
av en oljepanna.  

Så, vad skiljer egentligen biooljor från fossila oljor bortsett från ursprunget? Först och främst har oljorna olika 
uppbyggnad. Biooljor har över lag större andel av syre bundet i sig. Dessutom har oljorna olika mängd 
energi bundet i sig. Och skillnaden är att biooljor kan avge mindre energi än fossila eldningsoljor. 

Vad medför dessa två skillnader? Den mindre mängden energi innebär att mer bränsle av biooljan behövs 
för samma effekt som den fossila eldningsoljan. Men den högre andelen syre i bränslet gör att mindre 
förbränningsluft behövs vilket totalt sett minskar förbränningsgaserna per kg bioolja mot fossil eldningsolja. 
Vad är slutresultatet av detta? Med tanke på att det inbundna syret i biooljor bidrar till mindre mängd avgaser 
och att energiinnehållet bidrar till större bränslebehov så är det inte helt tydligt. Vid undersökningar har det 
visat sig att den totala mängden förbränningsgaser inte skiljer sig särskilt mycket åt mellan de två oljetyperna. 
Arbetet gick ut på att bygga en teoretisk modell av en oljeeldad hetvattenpanna. Och därefter undersöka 
vad som händer om man, i teorin, använder något annat bränsle än fossil eldningsolja.  

Med en förenklad, endimensionell, modell som inte tar hänsyn till eventuellt bildat sot och dess beteende 
kan inga större skillnader ur ett energiperspektiv ses. Detta ses i Figur1, i vilken temperaturen på rökgaserna 
genom en hetvattenpanna är presenterat.  

Vad kan man dra för slutsats av 
detta? Antingen är det faktiskt 
ingen skillnad om man använder 
biooljor jämfört med fossila 
eldningsoljor. Eller så har 
modellen inte med delarna som 
gör att de skiljer sig åt. Dock lär 
det finnas delar i modellen som 
behöver anpassas mot verkliga 
data. Som resultatet av 
modelleringen ser ut i dagsläget 
stämmer det inte överens mot 
hur pannan beter sig. Modellen 
levererar högre uttemperatur på 
förbränningsgaserna och därför 
lägre verkningsgrad jämfört med 
den verkliga oljepannan. 

Det förväntade resultatet var att biooljor skulle ge en högre uttemperatur på gaserna som går ut ur 
oljepannan än de för fossila eldningsoljor. Detta eftersom man av erfarenhet har sett att vid 
bränslekonvertering behövs det ofta byggas in mer värmeväxlande ytor. Dock är alla förutsättningar för de 
konverteringarna inte kända, det kan vara så att anläggningen inte längre har samma effekt som tidigare. 

Vid en bränslekonvertering för en oljepanna är det därför lämpligt att ha med alla parametrar som kan vara 
begränsande. Till exempel: Vilka delar byts ut; brännare, rökgasfläkt och pumpar? Vad har de delar som inte 
byts ut för begränsningar, kan de påverka resultatet? 

 

Figur 1. Temperaturprofil för rökgaser i en hetvattenpanna gällande fossila och förnyelsebara 

bränslen. 


