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Sammanfattning 

Följande studie har utförts på begäran av energiföretaget Norrenergi AB, där det finns en 

önskan att tillförlitlighetssäkra den nuvarande driften av stofttransportsystemet tillhörande två 

av värmeverkets hetvattenpannor. Studien har undersökt huruvida det finns möjlighet att 

framförallt minska underhållskostnaderna. Studien har framförallt inriktats mot två 

stofttransportfläktar som vardera tillhör ett stofttransportsystem, eftersom mycket 

underhållsarbete lagts på de fläktarna. En jämförelse med andra liknande verk har även utförts 

då det visats att Norrenergi AB:s lösning av stofttransporten är ytterst ovanlig. Vidare har en 

analys av fläktarna utförts, vilken visade att de är underdimensionerade för systemet. Det har 

konstaterats utifrån genomförda SPM-, temperatur- och bullermätningar. Olika typer av 

lösningar på problemet har undersökts och då på en förändring av hela systemet, alternativt 

enbart av fläktarna eller lagren till stofttransportfläktarna. Rapporten har utmynnat i flera 

förslag vilka innefattar en ny systemutformning, installation av nya fläktar samt en 

uppgradering av det nuvarande systemet, där installation av nya fläktar rekommenderas.  
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Summary 

This study has been carried out at the request by the energy company Norrenergi AB. It 

consists of an analysis on how they can reduce the maintenance regarding two dust 

transporting fans installed in the flue gas cleaning compartment of their thermal power plant. 

The study also compares what solutions other plants have regarding the dust-transport. The 

solution installed at Norrenergi AB was found to be rather unusual. Measurements and 

calculations have been performed to investigate further what have caused the high 

maintenance on the fans. The study looks into what upgrades are available to the entire dust 

transporting system. The result of the study turned into different suggestions, which includes a 

new configuration of the dust transporting system, and installation of new fans and also an 

upgrade of the existing dust transporting system. Among the suggestions the final 

recommendation is the alternative of installing new fans. 
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Ordlista 

Stoft: Ofullständigt förbrända partiklar 

 

Cellmatare: Fungerar som en roterande ventil som portionerar ut ett flöde av fasta material. 

Detta sker med bevarad tryckskillnad mellan cellmatarens in- och utlopp. 

 

SPM-mätning: SPM-mätning innebär en mätning av stötpulser från rullningslager för att 

undersöka konditionen hos lagret. 

 

Cyklon: En form av avskiljare för fasta flygande material. Grova partiklar avskiljs genom att 

tvingas till en cirkulerande rörelse, där de tunga partiklarna slungas ut mot mantelytan av 

cyklonen. Med hjälp av sekundärvirvlar drivs de tunga partiklarna mot uttaget i botten av 

cyklonen 

 

Skrubber: Stoftavskiljning med olika typer av våta reningssteg, i vilka vatten används för att 

rena gasen. 

 

Slangfilter: En form av stoftavskiljare med långa textila slangar, där rökgaserna tvingas 

igenom. Tack vare textilslangarnas filterverkan avskiljs en stor grad av partiklarna. 

 

nm3: Normalkubikmeter, anger vad 1 m3 av någon gas är i ett referenstillstånd med temperatur 

på 0°C och atmosfärstryck. 

 

Dubbelklaffspjäll: Har liknande funktion som en cellmatare, med skillnaden att doseringen 

sker med hjälp av två klaffar som öppnar och stänger växelvis. 

 

RPM: Revolutions Per Minute, ett mått på varvtal. 

 

Vibrationsdämpare: Används vid montering av fläktar för att dämpa vibrationerna mellan 

fläktar och fundament. 

 

Kylskiva: En skiva som monteras på fläktaxeln tillhörande fläkten, för att sänka den 

temperatur som fläktaxeln utsätts för. 
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1. Inledning 

Ett uppdrag har givits av energiföretaget Norrenergi AB där de önskar ett underlag i form av 

en rapport som kan användas till att tillförlitlighetssäkra driften av två stofttransportfläktar 

och tillhörande system. Norrenergi AB ägs av Solna Stad och Sundbybergs kommun och de 

försörjer fler än 100 000 människor runt om i nordvästra Stockholm med fjärrvärme. Vid 

Solna Strand är ett av Norrenergi AB:s fjärrvärmeverk placerat, där värmen produceras med 

hjälp av två träpulvereldade hetvattenpannor på 45 MW vardera och tre biooljeeldade pannor i 

liknande storlek. Dessutom finns det fyra värmepumpar på vardera 25 MW.  

Uppdragsdirektivet som denna rapport utgår ifrån finns med som bilaga 1. 

 

1.1.  Bakgrund 

De två träpulvereldade hetvattenpannorna tillhörande värmeverket har en separat 

rökgasrening för vardera pannan där rökgaserna först leds genom en föravskiljningscyklon 

och därefter ett slangfilter. Föravskiljningscyklonen avskiljer grova askpartiklar genom att 

tvinga rökgaserna till en cirkulerande rörelse, där de tunga partiklarna slungas ut mot 

mantelytan av cyklonen. Med hjälp av sekundärvirvlar drivs de tunga partiklarna mot uttaget i 

botten av cyklonen. Efter föravskiljningscyklonen går rökgaserna, som nu har avskilts från de 

större partiklarna, vidare till slangfiltret som tar upp resterande stoft som finns kvar i 

rökgaserna. Stoftet fastnar på slangarnas väggar och rensas sedan bort med hjälp av 

tryckluftspulsar. I botten av både föravskiljningscyklonen och slangfiltret sitter det cellmatare 

som matar ut den aska och det stoft som har avskilts. Stoftet och askan leds därefter ner till en 

askcyklon där den slutliga avskiljningen sker. Fullständig översiktsbild kan ses i bilaga 2, för 

en förenklad översiktsbild över rökgasreningssystemet, se figur 1.1. 
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Figur 1.1. Översiktbild över rökgasreningen tillhörande panna 1. Rökgasreningen tillhörande panna 2 är 

identisk med den till panna 1. Översiktsbilden visar rökgasernas väg från panna till skorsten, där stoft renas bort 

i föravskiljningscyklon (1) och slangfilter (2). Med hjälp av undertrycket som skapas av stofttransportfläkten (4) 

transporteras stoftet till askcyklonen (5) (Norrenergi AB, 2003) 

 

Stofttransportfläktarna har som uppgift att skapa ett sug genom askcyklonerna, vilka är 

placerade på toppen av asksilon. Ur askcyklonerna matas stoftet ut till asksilon genom ett 

motorstyrt dubbelklaffspjäll. Det har tidigare förekommit problem med bland annat 

dubbelklaffspjällen vilket har medfört att aska har följt med till en av fläktarna och på så sätt 

förstört fläkthjulet. Stofttransportfläktarna, en till vardera rökgasreningssystem, är installerade 

2003. De är remdrivna radialfläktar och försedda med vibrationsdämpare. Det har visats att 

fläktarna belastas hårt, då det har krävts stora underhållsarbeten.  
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1.2.  Syfte 

Studien syftar till att få insikt hur en förändring av stofttransportsystemet kan minska det 

förebyggande underhållet och därmed underhållskostnaderna. Rapporten ska presentera olika 

alternativ och tekniska lösningar, som sedan kommer att agera som stöd till en förbättring av 

systemet. Vidare syftar studien till att bidra till en säkrare arbetsmiljö för verksamma 

drifttekniker i anslutning till fläktarna samt en driftsäkrare rökgasrening. 

1.3.  Frågeställningar 

Med utgångspunkt i ovanstående syfte har studien för avsikt att besvara följande 

frågeställningar: 

 

● Hur kan en förändring av stofttransportsystemet utformas så att driftsäkerheten höjs? 

● På vilket sätt kan ett fläktbyte minska underhållsarbetet? 

● Hur kan de nuvarande stofttransportfläktarna uppgraderas så att en förhöjd 

driftsäkerhet uppnås? 

1.4.  Avgränsningar 

Rapporten syftar till att endast undersöka stofttransportsystemet, inte övrig 

rökgasreningsutrustning som finns i anslutning till detta. Stofttransportsystemet innefattar två 

stofttransportfläktar, två askcykloner samt cellmatare. Förslag på eventuella förbättringar och 

åtgärder ska inte ses som fulländande lösningar, utan endast som underlag vid ett eventuellt 

beslut om uppgradering eller annan åtgärd. Vid jämförelse med liknande värmeverks 

hantering av stoft kommer endast träpulvereldade anläggningar att behandlas, eftersom 

stofthanteringen skiljer sig något beroende på vilket bränsle som förbränns. 

2. Metod och genomförande 

Undersökningen har genomförts genom ett samarbete med tillverkare av fläktar och lager för 

att ta fram olika förslag på antingen en driftsäkrare drift av nuvarande stofttransportfläktar 

eller nya fläktar. Med hjälp av beräkningar och jämförelser har denna rapport visat vilka 

alternativ som kan vara genomförbara och leda till en förbättring. 
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Studien grundade sig i en kvantitativ metod, vilket innefattade mätningar, datainsamling samt 

analyser - men berörde även kvalitativ metod i form av samtal med anställda inom Norrenergi 

AB och andra verk (Patel & Davidson 2014, s.13-14). 

 

En stor del av den kvantitativa metoden har utförts på Norrenergi AB:s värmeverk i Solna där 

mätningar och datainsamling gjorts på stofttransportsystemet och de nuvarande fläktarna. 

Mätningarna som genomförts på fläktarna består av en bullermätning i närområdet, 

temperaturmätning på lagren samt en SPM-mätning1. Bullermätningen gjordes för att 

kontrollera arbetsmiljön runt fläktarna. SPM-mätningen utfördes för att kunna granska 

vibrationerna på de nuvarande fläktarna och använda mätdatan till en problemlösning. 

 

För att gå till botten med vad huvudproblemet med fläktarna är, utfördes en analys för att se 

hur väl anpassade fläktarna är till systemet och om den nuvarande installationen av fläktarna 

är lämplig. För att klara både de temperatur- och stoftkoncentrationskrav som ställs på 

fläktkomponenterna och lagren, måste dessa vara synnerligen slitstarka och väl anpassade till 

den rådande miljön. Företag som kontaktades var fläkttillverkare, lagertillverkare och även 

andra kraft- och värmeverk. Den information som har använts från informanterna har tagits 

med i samtycke med dem. Studiens syfte har även delgivits till informanterna och de personer 

som nämns i studien har först tillfrågats om samtycke.    

 

En litteraturundersökning utfördes på följande databaser: Google Scholar, Sciencedirect, 

Inspec, Libris och även på Linnéuniversitets bibliotek samt deras söktjänst Onesearch som 

söker igenom flera databaser. I sökningen av litteratur användes exempelvis följande sökord: 

stofttransportfläkt, stofthantering, industrifläkt, SPM analysis, fan failure och bearing failure. 

Det konstaterades att det inte fanns någon tidigare forskning på det valda ämnet, men däremot 

hittades en del annan relevant litteratur som kunde användas.    

 

 

 

                                                 

1
 SPM-mätning innebär en mätning av stötpulser från rullningslager för att undersöka konditionen hos lagret. 
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2.1.  Förberedande fas 

Studiens inledande arbete bestod främst av att inhämta så mycket information som möjligt om 

värmeverkets nuvarande system och fläktar. Norrenergi AB hade mycket dokumentation att 

tillgå, så som fläktspecifikationer och systemritningar.  

 

Ett hinder i informationssökandet som upptäcktes tidigt i arbetet var att Alstom Power, som 

konstruerat och dimensionerat det nuvarande stofttransportsystemet, numera är GE Power, 

och frågetecken uppstod om de har dokumentation kvar från konstruktionsarbetet. Viktig 

information om hur dåvarande Alstom Power menade att stofttransportsystemet 

dimensionerades var därför svår att hitta. Fläkt Woods har levererat de stofttransportfläktar 

som är monterade i dagsläget. Deras återförsäljning av industrifläktar har dock upphört. I 

förberedelserna undersöktes även vilka företag som skulle kunna tänkas vara behjälpliga med 

problemet och därmed kunna ge förslag längs vägen. 

2.2.  Fakta från litteratur 

I ett tidigt skede i arbetet undersöktes tidigare forskning, för att på så sätt få mer kunskap om 

vad som kan vara viktigt att närmare granska gällande radialfläktar och dess lagring. En 

intressant aspekt att granska var hur vibrationer kan påverka radialfläktar. Enligt Trebuna, 

Šimcák, Bocko och Trebuna (2009, s. 2059) kommer det, oavsett maskintyp, alltid att finnas 

vibrationer i form av rester från dynamiska krafter som transporteras genom det mekaniska 

systemet. Vidare skrev författarna att även en väldesignad maskin med roterande element utan 

några mekaniska problem kommer att generera vibrationer. Delvis på grund av att den 

roterande komponentens egenfrekvens kan ligga nära elmotorns rotorfrekvens, men även att 

antalet rörliga delar i ett lager kan påverka vibrationsnivåerna.  

 

Tidigare forskning nämner hur vibrationer kan undersökas för att sedan analyseras och se till 

hur radiella och axiella vibrationer uppstår. Trebuna, Šimcák, Bocko, Hunady och Pástor 

(2013, s. 91) skrev hur en vibrationsmätning kan utföras, där de även nämnde lämpliga 

mätpunkter på lagerhusen. Det togs även upp exempel på eventuella problem gällande 

vibrationer, då det exempelvis kan leda till höga temperaturer på lager.  
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2.3.  Analys av nuvarande stofttransportsystem 

Under full drift på pannorna är fläktarna dimensionerade för ett varvtal på cirka 5000 RPM 

och effektbehovet är då cirka 5 kW vid 145°C. Volymflödet i stofttransportsystemet är 0,42 

m3/s med en stoftkoncentration på 30 g/m3 enligt en specifikation från Fläkt Woods (se bilaga 

3). Eftersom företaget inte längre har någon avdelning för industrifläktar kunde denna siffra 

inte verifieras från någon som hade varit med och tagit fram dessa fläktar år 2003. Den 

stoftkoncentration som fläkten enligt tillverkaren ska kunna hantera är orimligt hög. Detta på 

grund av att om den redovisade siffran stämmer skulle fläkthjulen gå sönder nästan 

omedelbart med tanke på den stoftansamling som skulle uppstå på fläktbladen. 

Stoftkoncentrationen efter askcyklonen bestämdes i samråd med Norrenergi AB därför vara 

150-1000 mg/m3, eftersom ett fläkthjul maximalt kan klara av den stoftkoncentrationen. 

Temperaturen på rökgasen som transporteras är vid drift cirka 140°C-170°C och drifttiden på 

fläktarna är mer än 4000 timmar per år. För att lättare få en översiktbild över 

stofttransportsystemet gjordes ett flödesschema (se figur 2.1).  

 

Figur 2.1. Flödesschemat visar hur stofttransportsystemet är uppbyggt, systemet ser identiskt ut för både panna 

1 och 2. Rökgasernas väg kan följas i de ljusblå komponenterna och stoftet i de mörkblå. 
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2.4.  Fläktarna 

 

 

Fläktarna som sitter installerade i dagsläget levererades 2003 från fläkttillverkaren Fläkt 

Woods AB. De är remdrivna radialfläktar med fläktbeteckningen HCHT-012-03-10-61-01-

X02. HCHT innebär att det är en remdriven radialfläkt utrustad med fläkthjul av typen T. För 

specifikation från tillverkaren, se bilaga 3. Med T-hjul menas att fläkthjulet har raka radiella 

skovlar (se figur 2.2), vilket gör att fläkthjulet är anpassat att hantera stofthaltiga och fibrösa 

gaser (Alvarez 2006, s. 217). T-hjul klarar av att hantera stoftmängder mellan 150-1000 

mg/m3. Alvarez (2006, s. 217) belyser även att verkningsgraden för denna typ av fläkthjul är 

markant sämre än för andra hjultyper. 

 

Figur 2.2. Skiss över T-fläkthjul (Alvarez 2006, s. 217). 

Bild 1. Vänster stofttransportfläkt, där in- och utlopp är markerade med pilar. Foto: 

Martin Magnusson. 



8 

 

Ur fläktbeteckningen kan det utläsas ett antal parametrar som beskriver hur fläkten är 

dimensionerad. I korthet beskriver fläktbeteckningen att den har levererats i ett 

slitageförstärkt utförande, med vibrationsdämpare, att den är remdriven och har en elmotor på 

11 kW. 

Eftersom fläktarna är tänkta att hantera varma, stofthaltiga rökgaser, har de utrustats med 

kylskiva. Kylskivan höjer enligt tillverkaren den tillåtna drifttemperaturen från 100 grader till 

350 grader. Fläktdiagrammet för de båda fläktarna ser ut som följande: 

 

Figur 2.3. Fläktdiagrammet för vardera stoftransportfläkt. Ovanstående fläktdiagram visar med hjälp av den 

inritade röda linjen, den totala tryckökningen, flöde och effektbehov, vid barometerstånd 1013 mBar och en 

densitet på 1.2 kg/m3. Diagrammet visar att fläktens effektbehov är 7.2 kW vid varvtalet 5000 RPM, 

tryckökningen 8000 Pa och densiteten 1,2 kg/m3 (Norrenergi AB 2003). 

 

 



9 

 

Från tillverkaren Fläkt Woods sida har det lämnats uppgifter om den totala tryckökningen 

samt flödet, vid ovanstående tryck och densitet. För att få fram effektbehovet vid 

drifttemperatur (ca 150°C) måste det först räknas ut vad den verkliga densiteten är, vilket kan 

göras enligt följande formel (Alvarez 2006, s. 224): 

𝜌𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 =
∆𝑝𝑡𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚

𝜌𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚 ∗ ∆𝑝𝑡ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑
 

𝜌𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 =
8000

1,2 ∗ 8000
= 0,83 𝑘𝑔/𝑚3 

Därefter kan effektbehovet vid drifttemperatur räknas ut med hjälp av nedanstående formel 

(Alvarez 2006, s. 224): 

𝑃 =
𝜌𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔

1,2
∗ 𝑃𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚 

𝑃 =
0,83

1,2
∗ 7,2 = 4,98 𝑘𝑊 

För att få en bild över hur andra fläkttillverkare ser på problemet, upprättades kontakt med ett 

antal olika tillverkare. Däribland Fläktgruppen i Växjö AB, Åkerstedts Verkstads AB och 

Nordic Bellows AB. Tillverkarnas synpunkter var en viktig del i att få en överblick av det 

nuvarande systemet och vilka fläkttyper som kan tänkas ersätta de nuvarande. Initialt under 

dialogen skickades information om specifikationer på de nuvarande fläktarna och en kortare 

beskrivning över de problemområden som existerar. För att uppfylla de systemkrav som 

Norrenergi AB har, ska en ny fläkt klara av en maxtemperatur på 200°C, ett flöde på 0,42 

m3/s och en tryckökning på 8000 Pa.  

Som vibrationsdämpning mot fundament används i dagsläget fyra stycken Novibra RA 125 

EM A på vardera fläkt. Denna sort av vibrationsdämpare har enligt Dahlén (1991, s. 76) ett 

brett användningsområde och kan användas vid vibrationsdämpning av en rad olika 

maskintyper, däribland fläktar. Vid en tidigare vibrationsundersökning av ett externt företag 

på uppdrag av Norrenergi AB, uppkom det frågetecken om motorns egenresonans vid drift 

ligger för nära fläktens varvtalsfrekvens. Om så är fallet måste uppställningen av motorn 

förstärkas, för att undvika detta. En resonansundersökning har inte ingått i uppdraget. 
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2.5.  Mätningar 

För att få en tydlig bild över stofttransportfläktarnas kondition utfördes det tre mätningar. Det 

som var relevant att undersöka var bullret från fläktarna, temperaturen på fläktarnas axellager 

och vibrationen från fläktarna. Resultatet från dessa mätningar kunde därefter analyseras, och 

då ge en tydligare bild över vad som behöver förbättras. 

2.5.1.  Bullermätning 

En bullermätning kan ge en översikt på arbetsmiljön runt nuvarande fläktar, för att sedan 

exempelvis kunna användas i en jämförelse med vad två nya fläktar skulle avge för buller. För 

att kontrollera bullernivån runt fläktarna under drift utfördes en bullermätning på vardera 

fläkt. Tre mätpunkter valdes ut (se figur 2.4), därefter mättes ljudet på nio olika frekvenser av 

oktavbandet, från 31.5 Hz till 8000 Hz. Efter samtal med Andreas Åsenholm2 som undervisar 

om buller, bestämdes att mätningen skulle utföras vinkelrätt en meter från varje ljudkälla, 

samt under en bestämd tid i enlighet med praxis från ett flertal standarder. Mättiden valdes till 

två minuter. På bullermätaren kunde olika filter väljas och där valdes A-filter för att det 

efterliknar människans hörsel mest, det filtret dämpar ljud med låga frekvenser (Johansson 

2002, s. 16). Ljudnivåmätningarna för vardera fläkt utfördes enligt ett mätprotokoll. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4. De utvalda mätpunkterna, markerade 1, 2 och 3, för bullermätningen på vänster och höger fläkt. 

Fläktarna visas ovanifrån, mätningarna är utförda en meter från fläkten vid varje mätpunkt. 

                                                 
2
 Andreas Åsenholm, Adjunkt på Sjöfartshögskolan, personlig kommunikation den 22 februari 2017 
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2.5.2.  Temperaturmätning 

Ett frågetecken som uppstod var vilken temperatur styr- och frigående lagren på fläktaxeln får 

utstå vid normal drift, då inga data om detta fanns att tillgå. Uppmätning skedde med en IR-

termometer (AMPROBE IR608A) på de ovan nämnda lager tillhörande vardera fläkt på 

mätpunkter enligt figur 2.5 (SKF AB u.å). 

 

Figur 2.5. En skiss över lagerhusen som visar mätpunkterna för temperaturmätning. Punkterna är utmärkta med 

pilar. De lager som temperaturmättes var styr- och frigående lager på fläktaxeln på båda fläktarna. 

 

Mätpunkterna valdes på grund av deras tillgänglighet. Ursprungsplanen var att mäta så nära 

axeln som möjligt, men det visade sig vara svårt för att den skyddsplåt som är monterad 

mellan lagren var i vägen. Att montera bort skyddsplåtarna var inte heller något alternativ, 

eftersom fläktarna var i drift. Temperaturen på lagren var en viktig parameter att undersöka då 

smörjningen direkt påverkas av den omgivande temperaturen.  
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2.5.3.  SPM-mätning 

För att kontrollera vibrationen från fläktarna gjordes en SPM-mätning (stötpulsmätning) på 

vardera fläkt. Vibrationsdata skulle sedan kunna användas för att se om det är en möjlig 

felkälla till problemet med de återkommande underhållsarbetena av fläktarna. Data från 

mätningen kunde även användas till en vibrationsanalys, där det går att kontrollera när 

möjliga avvikelser uppstår under rotationen av axeln. Mätutrustningen som användes var 

Leonova Diamond från SPM Instrument. Mätproberna sattes på lagerhuset närmast fläkten för 

att det är där de största vibrationerna uppstår. Mätpunkter användes enligt figur 2.6 (SKF AB 

u.å).  

 

Figur 2.6. En skiss över lagerhusen som visar mätpunkterna för SPM-mätning. Punkterna är utmärkta med 

pilar. De lager som SPM-mättes var styr- och frigående lager på fläktaxeln på båda fläktarna. 

 

2.6.  Lager och smörjning 

För att ett lager ska hålla sin tilltänkta livslängd, krävs det att smörjningen sker på ett korrekt 

sätt. Smörjningsintervaller och mängden smörjmedel som appliceras är direkt avgörande för 

livslängden på lagret. En manuell smörjning av lager kan i många fall innebära att precisionen 

gällande smörjmängden inte är tillfredställande, vilket leder till att lagret slits i onödan. Att 

föredra är istället ett automatiskt smörjsystem, som installeras på smörjnippeln tillhörande 

lagerhuset. Den automatiska smörjningen säkerställer att lagret tillgodoses med rätt mängd 

smörjmedel vid rätt tillfälle. Dessutom tas den mänskliga faktorn bort i sammanhanget, vilket 

i sin tur kan leda till att tillförlitligheten vid smörjning ökar.  
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SKF AB3 tillhandahåller just ett sådant automatiskt smörjsystem, System 24, som levereras 

monteringsfärdigt. Systemet är dock något olämpligt att använda till dessa fläktar, då 

pannorna och därmed fläktarna går oregelbundet på vintrarna beroende på utetemperatur. Vid 

längre stillestånd skulle smörjningen ändå fortsätta, om inte smörjningen manuellt stängs av 

tillfälligt. Om detta skulle glömmas, kan det medföra att lagret överfylls med smörjmedel. 

 

Det smörjmedel som av tillverkaren rekommenderas till lagren som är monterade på 

fläktaxeln är LGEP 2, vilket är ett mineraloljebaserat fett, tillverkat av SKF AB. Norrenergi 

AB använder sig dock av ett annat smörjmedel, nämligen Uniway Lix 42, som levereras av 

Statoil. Enligt leverantören klarar detta smörjmedel ett stort temperaturintervall, -30 till 

+140°C, och är lämpligt att använda vid tungt belastade rullningslager. Basoljeviskositeten 

skiljer sig något mellan de ovan nämnda smörjmedlena, dock är skillnaderna så pass små att 

de ändå klarar av samma typer av påfrestningar. 

 

De lager som medföljde vid leverans av stofttransportfläktarna var sfäriska rullager som gick 

under namnet SYT 35 LTS och SYT 35 FTS, tillverkade av SKF AB. Enligt specifikationerna 

från SKF AB är de dimensionerade för ett maximalt varvtal på 6500 RPM. Efter samtal med 

Owe Westlin4, drifttekniker på Norrenergi AB, framkom det att fläktarna och därmed lagren, 

dimensionerades för ett lägre varvtal än dagens 5000 RPM. Efter montering och driftsättning 

år 2003 visade det sig att fläktarna inte klarade av att transportera stoftet hela vägen upp till 

askcyklonerna. Därför monterades en remskiva med mindre diameter på drivsidan, för att öka 

varvtalet på fläkten. Denna efterhandslösning utsatte dock de ursprungliga lagren på 

fläktaxeln för oväntat mycket påfrestning, och problemen med lagren började i samband med 

detta. För att få bukt med de uppkomna lagerproblemen undersöktes från Norrenergi AB:s 

sida vilka alternativ som kunde ersätta de ursprungliga lagren. Valet föll på sfäriska rullager 

med beteckningen 22308EK från SKF AB, med lagerhus som har beteckningen 510-608. 

Dessa lager har ett driftvarvtal på cirka 6000 RPM, och ett maxvarvtal på 8000 RPM.  

                                                 
3
 Aktiebolaget SKF, leverantör av tjänster och produkter gällande lager och tätningar. 

4
 Owe Westlin, Drifttekniker Norrenergi AB, personlig kommunikation den 27 januari 2017 
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Dessutom har de ett högre dynamiskt bärighetstal5, vilket har stor inverkan på lagrets 

livslängd med tanke på användningsområdet. För att få ut den ekvivalenta lagerbelastningen 

kontaktades lagertillverkaren SKF AB, då det fanns frågetecken kring tillvägagångssättet.  

Enligt tillverkaren har de ovan nämnda lagren ett dynamiskt bärighetstal på 155 kN. Om det 

finns vetskap kring den ekvivalenta lagerbelastningen, P, går det att räkna ut livslängden 

enligt formeln (Dahlén, 1991): 

 

𝐿 = (
𝐶

𝑃
)𝑝 

 

där  

L = livslängden i miljoner varv 

C = det dynamiska bärighetstalet 

P = ekvivalenta lagerbelastningen 

p = 
10

3
för rullager 

 

2.7.  Jämförelse av liknande anläggningar 

Stofttransportfläktarna tillhör rökgasreningen för två separata pannor, följaktligen en fläkt till 

vardera pannas rökgasrening. De två pannorna är av typen hetvattenpanna där energin tillförs 

via en brännare med träpulver som bränsle. Rökgaserna efter ångpannorna renas som tidigare 

nämnts först med en föravskiljningscyklon och därefter ett slangfilter. I botten av både 

föravskiljningscyklonen och slangfiltret sitter det cellmatare som matar ut askan och stoftet 

som sedan med hjälp av undertrycket från stofttransportfläktarna transporteras till en 

askcyklon där den slutliga avskiljningen sker (se bilaga 2).  

 

Vid dimensionering av rökgasreningsmetod, är det många faktorer som inverkar på hur 

systemet ska utformas för att åstadkomma en bra rening. Om exempelvis partikelstorleken på 

                                                 
5
 Det dynamiska bärighetstalet beskriver hur stor belastning 90 % av samtliga lager kan utsättas för under 1 

miljon varv, och betecknas med C (Dahlén, 1991). 
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stoftet varierar mycket kan en kombination av olika reningsmetoder installeras, vilket kan ses 

på Norrenergi AB:s rökgasrening där de har både en cyklon och ett slangfilter (Ohlsson 2008 

se Kihlström 2016, s.1).  

De avgörande faktorerna för valet av reningsutrustning/-metoder är följande (Ohlsson 2008 se 

Kihlström 2016, s.1): 

● Typ av bränsle 

● Bränslets fukthalt 

● Emissionsprestandan 

● Rökgasreningsrestens karaktär och mängd (exempelvis partikelstorlek) 

● Energiförbrukningen (exempelvis el, tryckluft, ånga) 

● Pannans belastningsvariationer 

För att kunna se hur Norrenergi AB:s rökgasrening och därmed stofthantering stod sig i 

jämförelse med andra pulvereldade pannor kontaktades andra liknande kraft- och värmeverk. 

För att få en bra jämförelse eftersöktes en anläggning med samma typ av reningssystem 

bestående av en cyklon kombinerat med ett slangfilter. Dock påträffades ingen anläggning 

med samma typ av reningssystem. Efter att det konstaterats skiftades inriktningen till att en 

jämförelse skulle ske med värmeverk som hade pulvereldade pannor men där det inte var 

något krav att reningssystemet var exakt likadant som Norrenergi AB:s. Jämförelsen kunde 

sedan sättas in i sammanhanget för att se på olika lösningar av just stofthanteringen, vad det 

gäller underhåll och tillförlitlighet. Frågorna som ställdes till verken var: 

● Vad för typ av reningsmetoder för rökgaserna används på ert verk? 

● Vad består den tillhörande stofthanteringen av? 

 

Västhamnsverket 

Västhamnsverket som är placerat i Helsingborg är från början byggt för att elda med stenkol 

men som sedan år 2006 övergått till att elda med träpellets. Reningsmetoden för rökgaserna 

på deras anläggning är att de har ett elfilter, skrubber och slangfilter, enligt Fredrik Joelsson6, 

biträdande driftchef på Kraft och värme i Helsingborg AB.  

                                                 
6
 Fredrik Joelsson, Biträdande driftchef på Kraft och Värme i Helsingborg AB, mailkonversation den 16 januari 

2017 
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Dock används bara skrubbern och slangfiltret om de behöver rena svavel från rökgaserna. 

Stoftet som avskiljs med elfiltret transporteras sedan vidare med skruvtransportörer till 

asksilos.  

 

Hässelbyverket 

Efter kontakt med Lars T Johansson7 på Fortum Värme AB:s Hässelbyverk i Stockholm, som 

även de eldar träpulver, framkom att deras rökgasrening är utrustat med elfilter.  De har ingen 

föravskiljning i form av en cyklon eller liknande, innan elfiltret. Verket eldades ursprungligen 

med stenkol, men konverterades på 80-talet till att elda med träpulver och olja. 

Stofthanteringssystemet består i huvudsak av stoftsändare som med hjälp av pneumatik 

transporterar det avskilda stoftet till en silo. 

 

Röbäckspannan 

Information från Umeå energi AB har också delgivits, efter kontakt med miljöingenjör 

Magdalena Söderstedt på Umeå energi AB8. De har en panna på 25 MW som de eldar med 

träpulver. Rökgasreningen till denna panna består av ett elfilter och stoftet som skiljts av 

transporteras med skruvtransportörer till en asksilo.  

 

Rya Värmecentral 

Även Rya Värmecentral som tillhör Göteborg Energi AB har endast elfilter för rening av stoft 

från rökgaserna. De har två hetvattenpannor på 55 MW vardera som eldas med träpulver. 

Efter att stoftet avskiljts från elfiltret leds det via skruvtransportörer till en askcontainer, enligt 

driftingenjör Martin Rokka9. 

 

Söderenergi 

Söderenergi AB, som i huvudsak försörjer Södertälje med fjärrvärme, men även samarbetar 

med Fortum Värme AB vid värmeutbyte, eldar träpulver i några av sina pannor.  

                                                 
7
 Lars T Johansson, Driftpersonal Fortum Värme AB, mailkonversation den 12 januari 2017. 

8
 Magdalena Söderstedt, Miljöingenjör Umeå Energi AB, mailkonversation den 20 januari 2017. 

9
 Martin Rokka, Driftingenjör på Göteborg Energi AB, mailkonversation den 22 mars 2017. 
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För att förhindra utsläpp av stoft används elfilter, och askan samt stoftet som avskilts 

transporteras med hjälp av inneslutna transportband till en asksilo, enligt biträdande driftchef 

Toni Ikäheimo10. 

Sammanfattning och jämförelser 

Det konstaterades efter jämförelsen att Norrenergi AB:s lösning på rökgasrening och 

stofthantering är väldigt ovanlig. Samtliga verk som har granskats har haft ett elfilter som 

renar bort stoftet från rökgaserna, stoftet har sedan transporterats till asksilos med hjälp av 

transportskruvar eller stoftsändare. Skruvtransportörer är en enkel konstruktion. I korthet är de 

utformade som en korkskruv som med hjälp av en elmotor transporterar material på grund av 

den skruvande effekten. Skruvtransportörer är vanligt förekommande på värmeverk då de kan 

användas till att transportera både till exempel stoft och träpulver. Tack vare den enkla 

konstruktionen är det förebyggande underhållet relativt litet, vilket kan bidra till att 

användningsgraden var så pass hög bland de tillfrågade verken. 

 

Stoftsändare är även det en relativt okomplicerad konstruktion. De placeras under till 

exempelvis ett elfilter eller slangfilter, där askan och stoftet som avskilts i dessa faller ner i 

stoftsändarens behållare. När behållaren har fyllts upp, fluidiseras innehållet med tryckluft 

och sänds sedan ut i transportrör, som mynnar ut i exempelvis en asksilo (se figur 2.7) 

(Alvarez 2006, s. 642). 

 

 

Figur 2.7. En skiss som förklarar den övergripande principen gällande stoftsändare. Stoftet faller ned i 

behållaren till vänster, och med hjälp av pneumatik fluidiseras innehållet. När en viss mängd har fyllts upp i 

behållaren transporteras det till en stoftsilo (Alvarez 2006, s. 642). 

                                                 
10

 Toni Ikäheimo, Biträdande driftchef på Söderenergi AB, mailkonversation den 21 februari 2017. 
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Elfilter och slangfilter har i grunden samma syfte, att ta bort stoftet från rökgaserna. Ett 

elfilter har hög effektivitet och klarar av att avskilja merparten av stoftpartiklarna, 

stoftkoncentrationen efter ett elfilter brukar vara omkring 0,1 - 20 mg/nm3.  Det är även 

vanligt att en cyklon är placerad före elfiltret för att minska slitaget samt dimensionen på 

elfiltret (Naturvårdsverket, 2005). En nackdel med slangfilter är att de ofta kräver en 

föravskiljning av grova stoftpartiklar för att minska risken att oförbränt stoft fastnar i 

slangfiltret vilket kan leda till brand (Alvarez 2006, s. 633). Föravskiljningen för panna 1 och 

panna 2 på Norrenergi AB:s värmeverk sker med en cyklon, som inte alltid fungerat, då 

glödande stoft tagits sig förbi cyklonen och satt eld på slangfiltret. Ett samband mellan de 

faktorer som påverkar valet av reningsutrustning som nämnts ovan kan därmed ses då ett 

slangfilter passar bättre vid belastningsvariationer på pannan samt att det klarar av olika typer 

av bränslen. Stofttransportsystemet är dock inte så beroende av om stoftreningen sker med 

elfilter eller slangfilter, då ungefär samma mängd stoft når fram till stofthanteringen.  

3. Resultat 

Resultatet har inledningsvis behandlat mätresultaten från de mätningar som utförts på 

stofttransportfläktarna där även en analys av vardera mätresultat finns med. Analysen används 

sedan för att presentera de felkällor som ligger bakom problemet med stofttransportsystemet. 

Därefter tas det upp olika förslag till förbättringsåtgärder som exempelvis installation av 

stoftsändare och nya fläktar, där det även diskuteras vidare hur förslagen skulle lämpa sig i 

systemet. Det behandlas även om en möjlig uppgradering av nuvarande system, då det 

diskuteras lager och en installation av ett annat lager. Slutligen redovisas förslag på hur 

driftsäkerheten kan öka och hur underhållsarbetet kan minskas.  

 

3.1.  Mätresultat 

Resultaten från buller- temperatur- och SPM-mätning presenteras här, med en efterföljande 

analys av de uppmätta värdena.  
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3.1.1.  Bullermätning 

 

Tabell 1. Mätresultat från bullermätning. 

Företag: Norrenergi AB 

Mätobjekt: Stofttransportfläkt 
Syfte med mätningar 

Kontrollera bullernivån runt fläkten 

Datum och tidpunkt 

2017-02-24 

Mätningarna utförda av 

Martin Magnusson och Kristoffer Kenttä 

Mätningarna har utförts i enlighet med 

mätstandard. 

 

Beskrivning av mätning. 

(om mätstandard inte har tillämpats) 

Mätinstrument (fabrikat och typ) och senaste kalibrering. 

Quest Electronics modell 215, serienummer: M6020011 

Kalibrator: Quest Electronics modell CA-128, CA 12M serienummer U0100162 senaste 

kalibreringen utfördes: 2017-02-24 

Octave Band filter, Serienummer N0080027 

Mätresultat 

Mätobjekt: Stofttranssportfläkt (vänster) 

Oktavbandnivåer är A-vägda Bullrets karaktär är konstant 

Mp Mättid Ekvivalenta nivåer i Oktavband i dB Total nivåer 

  31,5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K LpAeq 

dB 

1 2min 96 96 96 96 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 98,79 

2 2min 95 95,5 95 95 95 95 95 95 95 98,02 

3 2min 97 97 97 97 97 97 97 97 97 99,51 

Mätobjekt: Stofttranssportfläkt (höger) 

Oktavbandnivåer är A-vägda Bullrets karaktär är konstant 

Mp Mättid Ekvivalenta nivåer i Oktavband i dB Total nivåer 

  31,5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K LpAeq 

dB 

1 2min 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98,53 

2 2min 95 95,5 96 95 95 95 95 95 95 97,71 

3 2min 90 90 90 90 90 90 90 90 90 92,5 
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Analys av bullermätning 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det undre insatsvärdet för daglig bullerexponering 80 

dB och det övre 85 dB (AFS 2005:16, s.7). Med det menas att en person inte får utsättas för 

mer än 80 dB under åtta timmar, om det överskrids krävs tillgång till hörselskydd. I den lokal 

stofttransportfläktarna står i har det konstaterats att den dagliga exponeringen för buller högst 

uppgår till tio minuter. Detta på grund av att driftpersonal endast vistas i lokalen under 

rondering eller smörjning, vilket sällan överstiger tio minuter. Eftersom gränsvärdena utgår 

från en bullerexponering under åtta timmar har den ekvivalenta ljudtrycksnivån räknats om till 

vad bullerexponeringen blir under tio minuter. 

 

Beräkningar för den ekvivalenta ljudtrycksnivån under tio minuter:   

LpAeq,T  = A-vägda ekvivalenta ljudtrycksnivån 

LpAeq,T = 10lg[1/T(t1 10 0,1* LpA1
 + t2 10 0,1* LpA2+ tn10 0,1*LpAn) ][dB] 

T = t1 + t2+ tn (10 minuter i samband med arbetstagares bullerexponering) = 0,166 timmar 

t1, t2, tn = mättid för de enskilda mätningarna (2 minuter) = 0,033 timmar 

 

Eftersom den dagliga bullerexponeringen i denna lokal avviker från åtta timmar, gjordes en 

beräkning på den egentliga dagliga bullerexponeringsnivån (LEX,8h) utifrån att någon vistas i 

lokalen under 10 minuter (AFS 2005:16 s.14). Detta för att få ett korrekt värde att jämföra 

med gränsvärdet då det baseras på åtta timmar.  

 

LEX, 8h = LpAeq,Te + 10 lg (Te /T0) 

Te = 10 minuter (0,166 timmar) 

T0 = 8 timmar 

 

Mätpunkt 1. Vänster fläkt 

Ekvivalenta ljudtrycksnivån = LpAeq,T  = 98,79 dB 

Den dagliga bullerexponeringen = LEX, 8h = 81,96 dB 

 



21 

 

Mätpunkt 2. Vänster fläkt 

Ekvivalenta ljudtrycksnivån = LpAeq,T  = 98,02 dB 

Den dagliga bullerexponeringen = LEX, 8h = 81,2 dB 

 

Mätpunkt 3. Vänster fläkt 

Ekvivalenta ljudtrycksnivån = LpAeq,T  = 99,51 dB 

Den dagliga bullerexponeringen = LEX, 8h = 82,68 dB 

  

Mätpunkt 1. Höger fläkt 

Ekvivalenta ljudtrycksnivån = LpAeq,T  = 98,53 dB 

Den dagliga bullerexponeringen = LEX, 8h = 81,7 dB 

  

 Mätpunkt 2. Höger fläkt 

Ekvivalenta ljudtrycksnivån = LpAeq,T  = 97,71 dB 

Den dagliga bullerexponeringen = LEX, 8h = 80,88 dB 

  

Mätpunkt 3. Höger fläkt.  

Vid denna mätpunkt sitter en typ av isolation som dämpar ljudet vilket tydligt kan ses i 

resultatet. Här överskreds inte gränsvärdet.  

Ekvivalenta ljudtrycksnivån = LpAeq,T  = 92,5 dB 

Den dagliga bullerexponeringen = LEX, 8h = 75,67 dB  

 

Enligt beräkningarna överskreds det undre insatsvärdet 80 dB med upp till 2,68 dB. Enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska det då finnas tillgång till hörselskydd samt att 

arbetstagarna ska få information om de risker som de utsätts för vid bullerexponering (AFS 

2005:16 s.10). 
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3.1.2.  Temperaturmätning 

 

 

Figur 3.1. En skiss över lagerhusen som visar mätpunkterna för temperaturmätning. Punkterna är utmärkta med 

pilar. De lager som temperaturmättes var styr- och frigående lager på fläktaxeln på båda fläktarna (SKF AB 

u.å). 

 

 

Tabell 2. Mätresultat från temperaturmätning 

Mätobjekt: Frigående lager, stofttransportfläkt (vänster) 

Mätpunkt Temperatur i °C 

A 41,8 

B 43,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätobjekt: Styrlager, stofttransportfläkt (vänster) 

Mätpunkt Temperatur i °C 

A  59,2 

B  58,6 
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Mätobjekt: Frigående lager, stofttransportfläkt (höger) 

Mätpunkt Temperatur i °C 

1  38,2 

2  37,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys av temperaturmätning 

Resultatet från temperaturmätningen var något överraskande. Sett till det höga varvtalet och 

de vibrationsnivåer som finns på fläktarna, var det lätt att på förhand misstänka att 

temperaturerna skulle vara relativt höga. Visserligen fanns det inte möjlighet att mäta just där 

axeln möter innerringen på lagret, men av de mätpunkter som var tillgängliga går det ändå att 

få en viss bild över hur tillståndet är gällande temperaturen. Självklart är det så att 

temperaturen inne i själva lagerhuset är högre än på utsidan, men en mätning på utsidan av 

huset ger ändå en indikation på värmeutvecklingen. Som det går att utläsa av mätresultaten är 

temperaturnivåerna högre i de lager som tillhör den vänstra fläkten. I övrigt går det att 

konstatera att det är styrlagret, det lager som sitter närmast fläkthjulet, som får utstå den 

högsta temperaturen. De temperaturer som redovisats ovan är dock normalt inga problem för 

ett lager att klara av, inte heller för de smörjmedel som används i applikationen. Enligt 

tillverkaren ska det klara av en drifttemperatur på 150°C, med en maxtemperatur på 200°C. 

När mätningen utfördes hade båda fläktarna varit i drift i mer än ett dygn, vilket innebär att 

mätningarna ger en god bild över hur tillståndet gällande temperaturerna är vid driftsituation.  

 

 

 

 

 

Mätobjekt: Styrlager, stofttransportfläkt (höger) 

Mätpunkt Temperatur i °C 

1 46,6  

2 47,6 
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3.1.3.  SPM-mätning 

 

Figur 3.2. Resultat från SPM-mätning på styrlagret på den vänstra fläkten. Figuren visar vibrationsnivåer i 

axiell riktning. Mätresultatet visar att vibrationsnivåerna som max uppgår till cirka 1.8 mm/s vid 166 Hz. Y-

axeln visar hur stora vibrationerna är i mm/s. X-axeln visar frekvens där 83 Hz är 1*varvtalet på fläktaxeln, 166 

Hz är 2*varvtalet på fläktaxeln, 249 Hz är 3*varvtalet på fläktaxeln, och så vidare. 

 

 

Figur 3.3. Resultat från SPM-mätning på styrlagret på den vänstra fläkten. Figuren visar vibrationsnivåer i 

horisontell riktning. Mätresultatet visar att vibrationsnivåerna som max uppgår till cirka 3.15 mm/s vid 83 Hz. 

Y-axeln visar hur stora vibrationerna är i mm/s. X-axeln visar frekvens där 83 Hz är 1*varvtalet på fläktaxeln, 

166 Hz är 2*varvtalet på fläktaxeln, 249 Hz är 3*varvtalet på fläktaxeln, och så vidare. 

 

 



25 

 

 

Figur 3.4. Resultat från SPM-mätning på styrlagret på den vänstra fläkten. Figuren visar vibrationsnivåer i 

vertikal riktning. Mätresultatet visar att vibrationsnivåerna som max uppgår till cirka 9.4 mm/s vid 83 Hz. Y-

axeln visar hur stora vibrationerna är i mm/s. X-axeln visar frekvens där 83 Hz är 1*varvtalet på fläktaxeln, 166 

Hz är 2*varvtalet på fläktaxeln, 249 Hz är 3*varvtalet på fläktaxeln, och så vidare. 

 

Analys av SPM-mätning 

SPM-mätning är ett väldigt användbart sätt att upptäcka olika sorters brister och problem som 

kan råda i en maskins olika delar. Mätningen som utfördes i samband med studien avsåg 

endast den vänstra fläkten, detta på grund av tidsbrist men också för att det är den fläkten som 

det varit mest problem med. Eftersom vibrationsnivåerna på förhand kunde antas vara högst 

på den vänstra fläkten, var det på den det var mest intressant att göra en mätning. Resultatet 

från mätningen kan vara lite problematiskt att analysera, då det ofta kräver utbildning på 

mätverktyget. Det har dock tagits hjälp från adjunkter på Sjöfartshögskolan i Kalmar och även 

av litteratur som visat hur mätresultaten kan analyseras. Vibrationsnivåerna som visar sig i 

resultatet kan enligt Girdhar (2004, s. 89) bero på en rad olika faktorer, exempelvis: 

● Obalans 

● Böjd axel 

● Excentricitet 

● Löshet 

● Problem med remdrift 

● Lagerdefekter 

● Spricka i axel 

● Resonans 



26 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5. Principiell skiss, vilken visar vilken riktning som vibrationerna fortplantar sig från axeln. 

 

Grunden i att analysera vibrationsnivåerna från SPM-mätningen är att konstatera vilken 

frekvens varvtalet har. I detta fall blir det: 

𝑓 =
5000

60
= 83 𝐻𝑧 

Som det går att utläsa av de ovan redovisade mätresultaten påträffades en grundmultipel vid 

83 Hz. Beroende på i vilken ledd mätningen har utförts så är de olika stora. Det mest 

anmärkningsvärda resultatet kan ses i mätningen för vertikal led. Där uppgick vibrationerna 

till ca 9.4 mm/s, vilket enligt ISO 10816 specificeras som oacceptabelt. I horisontell led är 

mätresultatet, ca 3,15 mm/s att betrakta som otillfredsställande. Däremot i axiell led, 

maximalt ca 1,7 mm/s, kan resultatet anses som tillfredsställande (se figur 3.6). 

 

Figur 3.6. Gränsvärden enligt ISO-2372 för vilka vibrationsnivåer som anses som bra (A), tillfredställande (B), 

otillfredsställande (C) och oacceptabla (D). Stofttransportfläktarna matas med maximalt 11 kW, vilket innebär 

att kolumnen för “Class 1 (0-15 kW)” ska följas (Girdhar 2004, s. 24). 
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Vertikal mätning 

Eftersom mätvärdena i vertikal led är så pass höga (se figur 3.4, s. 25), var det extra angeläget 

att titta närmare på dessa. Den högsta toppen kommer vid varvtalets frekvens (83 Hz), vilket 

gör att det kan misstänkas att maskinens ram/fundament inte är tillräckligt rejält utformade (se 

figur 3.7), eller att det beror på någon form av obalans (se figur 3.8) (Girdhar 2004, s. 90-

101). Om den obalansen uppträder vid fläkthjulet eller remskivan var svårare att ge ett exakt 

svar på, men eftersom mätningen har utförts vid det lagret som sitter närmast fläkten är det 

lätt att misstänka fläkthjulet. 

 

 

Figur 3.7. Exempel på hur vibrationer kan visa sig vid SPM-mätning vid svagheter i maskinens ram, platta eller 

fundament. Diagrammet visar vibrationernas toppvärde som uppstår vid varvtalets frekvens (83 Hz) (Girdhar 

2004, s. 101). 

 

Figur 3.8. Exempel på hur vibrationer kan visa sig vid SPM-mätning om det råder någon form av obalans i 

någon maskindel. Diagrammet visar vibrationernas toppvärde som uppstår vid varvtalets frekvens (83 Hz) 

(Girdhar 2004, s. 90). 

 

Det höga toppvärdet vid den vertikala mätningen visar just ett högt toppvärde vid varvtalets 

frekvens (83 Hz). De efterföljande tonerna uppstår vid multiplar av varvtalsfrekvensen, vilket 

gjorde att misstanken om obalans stärks (Girdhar 2004, s. 91). 
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Horisontell mätning 

Resultatet från den horisontella mätningen var lite mer svårtolkad (se figur 3.3 s. 24). Den 

första peaken på 3.15 mm/s är vid 83 Hz, och de efterföljande är multiplar av varvtalets 

frekvens. Även detta mätresultat kan ha med obalans att göra. Det som kunde uteslutas var att 

dessa vibrationsnivåer beror på att lagren är utslitna eller är på väg att bli utslitna. Om så vore 

fallet skulle det se ut som enligt figur 3.9. 

 

Figur 3.9. Figuren visar hur utslitna lager kan visa sig i resultatet av en SPM-mätning. I den delen som är 

benämnd som A i figuren visas vibrationsnivåer för multiplar av varvtalsfrekvensen. Den del som är benämnd 

som B i figuren visar hur skador i rullager hade gestaltat sig i mätresultatet, då antingen som ytteringsskada 

(BPFO) eller inneringsskada (BPFI) (Girdhar 2004, s. 112). 

 

Axiell mätning 

Här var vibrationsnivåerna på en acceptabel nivå (se figur 3.2 s.24), vilket är positivt eftersom 

låga vibrationsnivåer i axiell led tyder på att axeln inte är böjd, eller att lagren inte är 

monterade olinjärt mot axeln (Girdhar 2004, s. 93-97).  
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3.2.  Felkällor 

För att stofttransportsystemet och stoftfläktarna ska fungera felfritt, krävs det inte bara att 

komponenter i systemet är rätt dimensionerade och underhållna. Framförallt behöver 

askcyklonen som stofttransportfläktarna ska transportera rökgaser genom att fungera som det 

är tänkt. Det har visat sig, att om inte askcyklonen med tillhörande komponenter fungerar som 

det ska, påverkar det stofttransportfläktarna negativt. Det är väldigt viktigt att rökgaser med så 

lite stoftmängd så möjligt når fläktarna, för att minska slitaget på dem. Den kanske största 

felkällan till problemet med de återkommande underhållsarbetena är att fläktarna från början 

var tänkta att gå med ett lägre varvtal men nu går med ett varvtal de inte är dimensionerade 

för när de är i drift. Detta är en bidragande faktor till att mätresultaten visade höga vibrationer, 

högt buller och även att temperaturen på lagren flera gånger blivit höga. Som 

temperaturmätningen visade så var temperaturen högre på de lager som tillhör den vänstra 

fläkten, vilket kan härledas till vibrationerna och att det tidigare varit mest problem med den 

fläkten. De höga vibrationerna ställer därmed stora krav på lagren men även att rätt 

smörjningen sker korrekt.  

 

Vid leverans av fläktarna satt det en annan lagermodell av sfäriskt rullager som bidrog till 

större vibrationer än de nuvarande lagren. Efter lagerbytet till ett annat sfäriskt rullager som 

klarade av högre belastning minskade således vibrationerna. Dock kan även de nuvarande 

lagren vara en av felkällorna till problemet, då det finns möjlighet till en bättre lösning, vilket 

beskrivs under avsnittet förbättringsåtgärder.  

 

Smörjningen av lagren är ett problemområde, då det krävs rätt mängd smörjmedel med ett 

visst tidsintervall, samt att lagrens uppvärmning påverkar smörjmedlet. Att lösa det med ett 

automatiskt smörjsystem till lagren för dessa fläktar kan emellertid bli svårt då de bara är i 

drift samtidigt som pannorna. Om någon panna stängs ner så kan fortsatt smörjning ske vilket 

kan leda till att lagret översmörjs och att tidsintervallen för smörjningen påverkas. Det verkar i 

dagens läge fungera bra med smörjningen, tack vare en större uppmärksamhet kring 

problemet, men det kan vara en orsak till tidigare underhållskostnader. 
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3.3.  Förslag på förbättringsåtgärder 

För att komma till rätta med de problem som finns i dagsläget, kunde det efter analys av 

mätresultaten konstateras att det krävs någon form av åtgärd. Nedan följer ett antal olika 

förslag på förbättringsåtgärder som kan minska underhållsarbetet och öka tillförlitligheten. 

3.3.1.  Ny systemutformning 

En ny systemutformning av stofthanteringen skulle kunna minska underhåll, öka 

driftsäkerheten och förbättra arbetsmiljön. Studien har därför undersökt flera olika 

tillämpningar av stofttransportsystem som kan uppnå detta. Flera faktorer spelar roll för att 

genomföra en ny systemutformning, framförallt är det kostnaden och utrymmet som har störst 

påverkan.  

Stoftsändare 

Att installera stoftsändare i systemet skulle kräva relativt omfattande ombyggnationer. Inom 

värmeverksbranschen är dock stoftsändare en vanlig lösning, vilket kan bero på dess enkelhet 

och driftsäkerhet. Fördelen med stoftsändare är att dessa innehåller få rörliga delar, och därför 

inte kräver allt för mycket underhåll jämfört med stofttransportfläktarna på Norrenergi AB. Få 

rörliga delar innebär även att det är färre delar i systemet som riskerar att gå sönder, med 

kostsamma driftstopp som följd. Den stora nackdelen med stoftsändare är att de drivs av 

tryckluft, vilket kan vara en kostsam lösning, då tryckluft kräver stor energiåtgång vid 

tillverkning. Det är fullt möjligt att installera stoftsändare, men det kräver en i sammanhanget 

relativt stor investering från Norrenergi AB:s sida, eftersom det innebär en total ombyggnad 

av hela stofttransportsystemet.  

 

Skruvtransportör 

Ett utförande av stofttransport med skruvtransportörer visade sig vara vanlig efter kontakt 

med olika värmeverk. Skruvtransportörer har precis som stoftsändare en enkel konstruktion, 

med relativt få rörliga delar. Ett av problemen som kan hindra en installation av 

skruvtransportörer hos Norrenergi AB är att det är långa avstånd från bottenutmatningen på 

föravskiljningscyklonerna och slangfiltrena till asksilon. I stora drag är det ungefär 25 meter 

horisontal väg, och 15 meter vertikal väg som stoftet ska transporteras.  



31 

 

Att installera skruvtransportörer som sträcker sig så pass långt kan vara problematiskt, särskilt 

med tanke på den utrymmesbrist som redan finns i anslutning till rökgasreningshuset. 

 

Filter före fläkt 

Att installera ett filter före fläkten för att få en renare gas skulle möjliggöra att det går att byta 

fläkthjul. Istället för T-hjul skulle ett B-hjul med bakåtböjda skovlar (se figur 3.10) kunna 

appliceras till fläkten, detta hjul ger både högre verkningsgrad och lägre ljudnivå (Alvarez s. 

217, 2006).   

 

Figur 3.10. Skiss över hur ett fläkthjul av typen B ser ut (Alvarez 2006, s. 217) 

 

Ett fläkthjul med högre verkningsgrad kan göra att fläktens varvtal kan bli lägre och därmed 

minska slitaget på och från fläkten. Dock skapar filtret ett tryckfall. Tryckfallet är givetvis 

beroende på vilket sorts filter som ämnas användas, men oavsett så skulle fläkten behöva ge 

ytterligare lite högre tryckökning för att övervinna tryckfallet. Detta kan i förlängningen göra 

att ett lägre varvtal än de nuvarande fläktarna ändå inte nås. Därför kan en slutsats anses vara 

att detta inte skulle vara någon bra lösning då fläkten ändå skulle behöva gå på högt varvtal 

med stora vibrationer som följd.  

3.3.2.  Nya fläktar 

En genomförbar lösning på problemet kan vara att byta ut de befintliga fläktarna till nya 

fläktar som kan gå med ett lägre varvtal, vilket då kan minska vibrationer, buller och varma 

lager som kan leda till kostsamma underhåll. Efter kontakt och samtal med flera 

fläkttillverkare diskuterades möjligheterna för en ny fläktapplikation. Det var dock flera 

tillverkare av industrifläktar som inte kunde uppfylla de krav som ställdes på fläkten.  
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De designkrav som ställdes på en ny fläkt, var en drifttemperatur på 200°C, ett flöde på 0,42 

m3/s och en tryckökning på 8000 Pa. Framförallt var det den stora tryckökningen 

sammantaget med det låga flödet som orsakade komplikationer i fläktutförandet, men även 

den höga drifttemperaturen. Att designa två nya fläktar som skulle ersätta de tidigare skulle 

därmed kräva en relativt komplex lösning. 

 

Det togs fram ett förslag från en av tillverkarna som kontaktades. De kan leverera två 

direktdrivna radialfläktar som skulle uppfylla kraven som ställs. Enligt specifikation från 

tillverkaren (se bilaga 5), blir effektbehovet 5,3 kW per fläkt vid drifttemperatur. En stor 

fördel med de här fläktarna är att varvtalet endast blir 3600 RPM vilket förmildrar 

förslitningar och vibrationer avsevärt. Det som gör att varvtalet kan sänkas med cirka 1300 

RPM är att en större fläkt appliceras med in- och utlopp i samma storlek som de nuvarande. 

En större fläkt med mindre in- och utlopp än vad den är avsedd för, gör att tryckökningen på 

8000 Pa och flödet 0,42 m3/s bibehålls.    

 

Risken med direktdrivna fläktar, där motorn sitter i anslutning till fläkthjulet, är att eventuella 

vibrationer lätt fortplantar sig till motorn och därmed skadar motorns inre lager. Utbyte av 

elmotorns lager kräver en del arbete. Direktdrivna fläktar har dock den fördelen att det kan 

undvikas ett visst mått av underhållsarbete eftersom man slipper både remmar och remskivor. 

Den föreslagna fläkten från tillverkaren är avvibrerande så enligt dem ska det inte vara några 

problem med en direktdriven fläkt. Om en direktdriven fläkt är applicerbar, skulle den ta 

mindre plats i lokalen samt innebära en energisnålare drift då förluster från remdriften kan 

räknas bort.  
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Det framkom även efter samtal med fläkttillverkare att en möjlig lösning också kan vara att 

seriekoppla två fläktar till varje stofttransportsystem. Två seriekopplade fläktar medför att 

tryckökningen varje fläkt ger kan adderas, alltså krävs bara att de ger en tryckökning på 4000 

Pa vardera. Om varvtalet kan sänkas tillräckligt genom seriekopplingen, skulle det minska 

belastningen på fläktarna markant. Det undersöktes vilka typer av stofttransportfläktar med T-

hjul som skulle kunna ge en tryckökning på 4000 Pa och ett flöde på 0,42 m3/h. Framförallt 

eftersöktes en fläkt där varvtalet kan sänkas i den utsträckning som behövs för att skapa ett 

sammanlagt effektbehov som nästintill överensstämmer med det som dagens fläktar kräver. 

Det bästa förslaget togs sedan fram, vilket blev en enkelsugande radialfläkt med T-hjul. 

Fläktdiagrammet nedan visar denna fläkt där det driftfall som uppfyller både tryckökning och 

flöde är inritat. Om tryckökningen som diagrammet visar adderas, ger det resultatet att två 

seriekopplade fläktar av den typen ger en tryckökning på 8000 Pa.    

 

Figur 3.11. Fläktdiagrammet för vardera föreslagna stofttransportfläktar vid seriekoppling. Ovanstående 

fläktdiagram visar med hjälp av den inritade röda linjen, den totala tryckökningen, flöde och effektbehov, vid 

barometerstånd 1013 mBar och en densitet på 1.2 kg/m3. Diagrammet visar att fläktens effektbehov är 4 kW vid 

varvtalet 2550 RPM, tryckökningen 4000 Pa och densiteten 1,2 kg/m3 (Fläktgruppen i Växjö AB, 2015). 
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Beräkning för den verkliga densiteten: 

𝜌𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 =
∆𝑝𝑡𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚

𝜌𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚 ∗ ∆𝑝𝑡ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑
 

𝜌𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 =
4000

1,2∗4000
= 0,83 𝑘𝑔/𝑚3  

Därefter kan effektbehovet vid drifttemperatur räknas: 

𝑃 =
𝜌𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔

1,2
∗ 𝑃𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚 

𝑃 =
0,83

1,2
∗ 4 = 2,76 𝑘𝑊 per fläkt 

Två seriekopplade fläktars effektbehov blir 2,76*2= 5,52 kW  

Det kan konstateras att för de två föreslagna seriekopplade fläktarna, krävs en effekt på 0,54 

kW mer än vad en av de installerade fläktarna i dagsläget kräver. Dock går det att utläsa i 

diagrammet att varvtalet för vardera fläkt endast blir cirka 2550 RPM, alltså nästan hälften av 

det varvtal dagens fläktar går med. Belastningen på fläktarna skulle då minska avsevärt och 

därmed även underhållsarbetet på fläktarna.  

3.3.3.  Uppgradering av nuvarande system 

 

Lager 

I formeln för lagers teoretiska livslängd är det bland annat den ekvivalenta dynamiska 

belastningen som är avgörande för lagrets hållbarhet. Denna ekvivalenta dynamiska 

belastning berättar om hur lagret belastas i den aktuella applikationen. Lagertillverkaren SKF 

AB kontaktades för att se om de kunde vara behjälpliga för att ta fram lagerkrafterna. SKF 

AB hänvisade dock till antingen tillverkaren eller slutanvändaren. I många fall finns den 

ekvivalenta dynamiska belastningen i manualen från tillverkaren, dock inte i detta fall. Det 

kan dock antas att med tanke på att det är en radialfläkt, bör de axiella krafterna enligt teorin 

vara i princip noll, eftersom det vid drift ska råda samma tryck på båda sidor om fläkthjulet. 

Eftersom SPM-mätningen visade mindre vibrationer i axiell riktning kan det dock tyda på att 

vissa axiella krafter uppstår.  
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I formeln för lagers livslängd, är varvtalet en avgörande parameter. Genom SKF AB:s 

beräkningsverktyg för ett lagers livslängd, kan en jämförelse göras där identiska lager utsätts 

för samma krafter, men olika varvtal. Jämförelsen visar på att vid en halvering av varvtalet, 

fördubblas livslängden på lagrens. Därmed kan det konstateras att fläktarnas varvtal är en 

betydande avgörande faktor. 

 

Efter diskussion med Thomas Knudsen11, som undervisar i underhållsteknik, uppkom 

frågetecken angående om axlarna på fläktarna vid värmeutvidgning tillåts expandera. Det är 

viktigt att axeln inte “låses fast” helt av lagren, utan tillåts viss rörelse i axiell riktning. Både 

det frigående lagret och styrlagret som är monterade på fläktaxeln är sfäriska rullager som inte 

tillåter detta. Ett alternativ här kan vara att installera ett CARB-lager på den frigående sidan. 

CARB-lager är ett toroidlager12 som tillhandahålls av SKF AB, och beskrivs av tillverkaren 

att det i kombination med ett sfäriskt rullager kan uppta axiell förskjutning (se figur 3.12).  

 

En installation av ett CARB-lager på den frigående sidan på fläktaxeln skulle alltså förhindra 

att vissa vibrationer uppstår till följd av att axeln inte kan utvidgas i axiell riktning. Det har 

dock samma fördel som ett sfäriskt rullager, att det är självinställande.  

 

Figur 3.12. Övergripande skiss över hur en installation av CARB-lager (till höger) istället för ett sfäriskt 

rullager kan minska på de axiella spänningarna. De röda pilarna visar vilka spänningar som kan uppstå vid 

montering av två sfäriska rullager (till vänster) och hur det kan undvikas vid montering av CARB-lager (till 

höger) (SKF AB u.å).  

 

 

                                                 
11

 Thomas Knudsen, Adjunkt på Sjöfartshögskolan, samtal den 23 februari 2017 

12
 Toroidlager innebär att lagret klarar av snedställning och radiell last men även tillåter axiell frigång. 
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 Övrigt 

För att säkerställa att vibrationsnivåerna hålls till ett minimum, bör det eftersträvas att hålla 

fläkthjulen så rena och fria från stoftansamling som möjligt. Under driftsäsong kan det vara 

problematiskt att rengöra dessa, beroende på om fläktarna är i drift eller inte. Under 

revisionsperioden på sommaren är det dock lämpligt att i ett led av förebyggande underhåll ta 

ut fläkthjulen och rengöra dessa. På så sätt går det att säkerställa att ingen stoftansamling 

finns på hjulen inför driftsäsong. Även balansering bör utföras både på fläkthjul och remskiva 

för att i största möjliga mån undvika vibrationer. Om vibrationsnivåerna inte sänks efter en 

balansering är rekommendationen att se över ramen och fundamentet tillhörande fläktarna, 

och vid behov stärka upp dessa.  

 

4. Diskussion 

Syftet med denna studie är att minska det underhållsarbete som fordras av de nuvarande 

stofttransportfläktarna. Rapporten visar på hur andra värmeverk har utformat sin 

stofthantering, och ger förslag på olika tekniska lösningar som skulle kunna bidra till att 

underhållsarbetet minskas. I jämförelsen med andra värmeverk framkommer det tydligt att 

den utformning av stofthanteringen som Norrenergi AB förfogar över, är högst ovanlig. De 

verk som tillfrågats har antingen skruvtransportörer eller stoftsändare. Att Norrenergi AB:s 

utformning är så pass ovanlig kan bero på att det är svårt att frambringa fläktar som under en 

längre tid kan utstå den hårda miljö som råder i ett stofttransportsystem. 

 

Det största problemet med dagens fläktar är att de är feldimensionerade från början, vilket 

över tid har inneburit att framförallt lagren har fått utstå allt för stora påfrestningar, vilket 

naturligtvis leder till ökat underhåll. Den viktigaste parametern att ta hänsyn till vid 

dimensionering av nya fläktar är att få ner det höga varvtalet. Ett högt varvtal leder till att 

livslängden på lagren minskar drastiskt, men även att smörjningen måste ske med tätare 

intervaller. För att komma tillrätta med de problemområden som existerar i dagsläget har 

olika förslag tagits fram. För att komma fram till en bra lösning och för att få en bild över vad 

som är möjligt att göra har det har tagits med förslag som är kostsamma. Det bästa är dock att 

hitta en fungerande lösning som inte är så kostsam och därmed betalar tillbaka sig snabbt. 
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4.1.  Metoddiskussion 

I ett tidigt skede av planeringen inför studien eftersöktes företag som fanns i närområdet runt 

Sjöfartshögskolan i Kalmar, men då inget påträffades bestämdes att examensarbetet skulle 

utföras på Norrenergi AB:s värmeverk i Solna. Det kan konstateras i efterhand att det inte var 

helt optimalt att utföra uppdraget åt ett företag som var placerat så långt ifrån studieorten 

Kalmar. Eftersom vi inte kunde vara på plats på företaget under en längre period blev 

undersökningens kvantitativa metod något lidande. Framförallt var det mätningarna som blev 

lidande då vi exempelvis bara fick tid till SPM-mätning på en fläkt. Under tiden då 

mätningarna skulle utföras varierade utetemperaturen. Det innebar att pannorna inte alltid var 

i drift och därmed inte heller stofttransportfläktarna. Studien hade även blivit mer tillförlitlig 

och säker om flera upprepade mätningar hade kunnat utföras när stoftsystemet var i drift. Det 

hade då kunnat ses om exempelvis vibrationerna varierade vid olika driftförhållande eller över 

tid. Det kan dock anses att mätresultaten som mätts upp är relevanta då det i stort sett inte är 

några andra driftförhållanden än att stofttransportfläktarna går på maximalt varvtal under 

drift. Om flera mätningar utförts hade vi även kunnat göra olika åtgärder mellan mätningarna 

för att utesluta möjliga felkällor. SPM-mätningen visade exempelvis att det kunde vara 

obalans i fläkten. Om en balansering gjorts hade då den felkällan kunnat uteslutas i 

nästkommande mätning, för att till slut se till vad den största felkällan är. När mätningarna 

utfördes gjordes det med stor noggrannhet, där det noga togs fram mätpunkter, och buller- och 

temperaturmätningen skedde med god tidsmarginal för att säkerställa så liten felmarginal så 

möjligt.  

 

Den kvantitativa metoden bestod även till stor del av datainsamling, ett bra samarbete med 

Norrenergi AB gjorde att det kunde utföras utan problem. Vi gavs tillgång till mycket fakta 

kring det som skulle undersökas och kunde ta med det i rapporten i samtycke med dem.    

 

Den kvalitativa metoden är baserad på samtal med personal på Norrenergi AB och andra 

företag men i metoden utfördes även en del analyser. Intervjuerna som gjordes med personal 

på de liknande verken gick som planerat, kontakten genomfördes via mail och telefon, där de 

förberedda frågorna ställdes. En jämförelse med stofthanteringen på Norrenergi AB kunde 

sedan göras med hjälp av svaren på frågeställningarna. Dock kunde en bättre jämförelse gjorts 

om vi funnit verk som hade samma typ av stofthantering som Norrenergi AB. Vi ansåg det 
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ändå som relevant att se på liknande anläggningars lösningar för att se vad för möjligheter 

som finns.  

 

Analysen av mätdatan samt hur en lösning skulle kunna tas fram blev tämligen komplex. Det 

krävdes kontakt med flera företag samtidigt, samtal med kunniga personer inom området och 

genomsökning av litteratur för att sedan se till möjliga lösningar. Beräkningarna till 

mätresultaten från bullermätningen utfördes enligt arbetsmiljöverkets förordningar, de anses 

därför som högst tillförlitliga. Fler mätningar hade kunnat göras om mer tid funnits, det hade 

varit önskvärt att exempelvis ta fram den exakta stoftkoncentrationen i gasen och framförallt 

trycket som askcyklonen kräver samt trycket före fläktarna. Om mätresultat från det hade 

tagits fram kunde problemlösningen fått större noggrannhet, där en möjlig systemutformning 

kunnat dimensioneras bättre.   

 

5. Slutsats 

Vid en total förändring av stofttransportsystemet kan stoftsändare vara en bra lösning, det kan 

då fungera helt pneumatiskt med tryckluft. Det krävs då inga rörliga delar, vilket leder till att 

underhållsarbetet minskar och även att driftsäkerheten kan förbättras.   

 

Ett byte av de nuvarande fläktarna till de fläktar som föreslagits tidigare i resultatet, skulle 

framför allt innebära en minskning av varvtalet. Det skulle även innebära att de vibrationer 

som finns i dagsläget skulle minska drastiskt, eftersom de nya fläktarna är balanserade och 

avvibrerande. En sänkning av dessa två parametrar skulle innebära en stor skillnad gällande 

förbättring av livslängden, både på fläkt men även lagren på fläktaxeln. Det skulle även leda 

till att underhållsarbetet minskar avsevärt.  

 

För att ytterligare sänka varvtalet på fläktarna, är seriekoppling av två fläktar ett alternativ. I 

och med att fläktarnas enskilda tryckökning kan adderas vid seriekoppling, går det att på så 

sätt komma ner lägre i varvtal. Två stofttransportfläktar för varje panna skulle dock innebära 

en större investeringskostnad. 
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För att öka de nuvarande fläktarnas potentiella livslängd, bör det säkerställas att det råder 

balans hos fläkthjul, remskivor och dylikt. Dessutom bör man inför varje driftsäsong rengöra 

fläkthjulen, för att säkerställa att ingen stoftansamling finns på fläkthjulen. För att undvika 

axiella spänningar, och på så sätt undvika vibrationer, bör det installeras ett CARB-lager som 

styrlager, istället för dagens lösning där både driv- och styrlager är sfäriska rullager. Nämnda 

lösningar skulle bidra till att öka driftsäkerheten vad gäller den nuvarande utformningen av 

stofttransportfläktarna. 

 

Av de alternativ som har presenterats, är framför allt ett fläktbyte att rekommendera. Dels för 

att en total ombyggnad av stofttransportsystemet skulle innebära en betydande investering 

från Norrenergi AB:s sida, och för att det är tveksamt om en uppgradering av de nuvarande 

fläktarna skulle vara en hållbar lösning i längden. Fläktbytet skulle leda till mindre 

underhållsarbete då belastningen på fläktarna kommer minska. Det förslag som vi främst 

rekommenderar är ett fläktbyte av de två stofttransportfläktarna till större fläktar med samma 

storlek på in- och utlopp som finns idag.  

 

5.1.  Vidare forskning 

Ingen exakt felkälla till problemet framkom eller några precisa kostnadsberäkningar på vad 

som skulle vara den bästa ekonomiska lösningen av problemet. Ett framtida forskningsområde 

skulle kunna vara att genom ett utökat antal mätningar och åtgärder belysa var framför allt 

problemen med vibrationerna har sitt ursprung. Att genomföra fler mätningar och 

uppföljningsåtgärder skulle isolera felkällan, och en tydligare åtgärdsplan vid denna sorts 

problem skulle kunna upprättas. 

 

Fortsatt forskning kan även göras på vad som är mest ekonomiskt lönsamt gällande en ny 

systemutformning. De olika förslagen som tagits fram kan då ställas mot varandra i en 

ekonomisk jämförelse, för att se till framtida underhåll- och installationskostnader. Gällande 

de olika alternativen kan det då beräknas på återbetalningstid och så vidare.  
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Bilaga 2 Fullständig översiktsbild över rökgasreningen tillhörande panna 1 och 2. 

 



47 

 

 

 



48 

 

  Bilaga 3 Fläktspecifikation från tillverkaren 
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             Bilaga 4 Beräkningar av bullernivåer 

 

Mätpunkt 1. Vänster fläkt 

𝐿𝑝𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = 10 lg [
1

0,166
∗ (0,033 ∗ 100,1∗96 + 0,033 ∗ 100,1∗96 + 0,033 ∗ 100,1∗96 + 0,033 ∗ 100,1∗96

+ 0,033 ∗ 100,1∗96,5 + 0,033 ∗ 100,1∗96,5 + 0,033 ∗ 100,1∗96,5 + 0,033

∗ 100,1∗96,5 + 0,033 ∗ 100,1∗96,5)] = 98,79 𝑑𝐵 

 

𝐿𝐸𝑋, 8ℎ = 𝐿𝑝𝐴𝑒𝑞, 𝑇 + 10𝑙𝑔 ∗ (
𝑇𝑒

𝑇0
) = 98,79 + 10𝑙𝑔 ∗ (

0,166

8
) = 81,96 𝑑𝐵 

 

Mätpunkt 2. Vänster fläkt 

𝐿𝑝𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = 10 lg [
1

0,166
∗ (0,033 ∗ 100,1∗95 + 0,033 ∗ 100,1∗95,5 + 0,033 ∗ 100,1∗95 + 0,033 ∗ 100,1∗95

+ 0,033 ∗ 100,1∗95 + 0,033 ∗ 100,1∗95 + 0,033 ∗ 100,1∗95 + 0,033 ∗ 100,1∗95

+ 0,033 ∗ 100,1∗95)] = 98,02 𝑑𝐵 

 

𝐿𝐸𝑋, 8ℎ = 𝐿𝑝𝐴𝑒𝑞, 𝑇 + 10𝑙𝑔 ∗ (
𝑇𝑒

𝑇0
) = 98,02 + 10𝑙𝑔 ∗ (

0,166

8
) = 81,2 𝑑𝐵 

 

 

Mätpunkt 3. Vänster fläkt 

𝐿𝑝𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = 10 lg [
1

0,166
∗ (0,033 ∗ 100,1∗97 + 0,033 ∗ 100,1∗97 + 0,033 ∗ 100,1∗97 + 0,033 ∗ 100,1∗97

+ 0,033 ∗ 100,1∗97 + 0,033 ∗ 100,1∗97 + 0,033 ∗ 100,1∗97 + 0,033 ∗ 100,1∗97

+ 0,033 ∗ 100,1∗97)] = 99,51 𝑑𝐵 

 

𝐿𝐸𝑋, 8ℎ = 𝐿𝑝𝐴𝑒𝑞, 𝑇 + 10𝑙𝑔 ∗ (
𝑇𝑒

𝑇0
) = 99,51 + 10𝑙𝑔 ∗ (

0,166

8
) = 82,68 𝑑𝐵 

 

Mätpunkt 1. Höger fläkt 

𝐿𝑝𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = 10 lg [
1

0,166
∗ (0,033 ∗ 100,1∗96 + 0,033 ∗ 100,1∗96 + 0,033 ∗ 100,1∗96 + 0,033 ∗ 100,1∗96

+ 0,033 ∗ 100,1∗96 + 0,033 ∗ 100,1∗96 + 0,033 ∗ 100,1∗96 + 0,033 ∗ 100,1∗96

+ 0,033 ∗ 100,1∗96)] = 98,53 𝑑𝐵 

 

𝐿𝐸𝑋, 8ℎ = 𝐿𝑝𝐴𝑒𝑞, 𝑇 + 10𝑙𝑔 ∗ (
𝑇𝑒

𝑇0
) = 98,53 + 10𝑙𝑔 ∗ (

0,166

8
) = 81,7 𝑑𝐵 
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Mätpunkt 2. Höger fläkt 

𝐿𝑝𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = 10 lg [
1

0,166
∗ (0,033 ∗ 100,1∗95 + 0,033 ∗ 100,1∗95,5 + 0,033 ∗ 100,1∗96 + 0,033 ∗ 100,1∗95

+ 0,033 ∗ 100,1∗95 + 0,033 ∗ 100,1∗95 + 0,033 ∗ 100,1∗95 + 0,033 ∗ 100,1∗95

+ 0,033 ∗ 100,1∗95)] = 97,71 𝑑𝐵 

 

𝐿𝐸𝑋, 8ℎ = 𝐿𝑝𝐴𝑒𝑞, 𝑇 + 10𝑙𝑔 ∗ (
𝑇𝑒

𝑇0
) = 97,71 + 10𝑙𝑔 ∗ (

0,166

8
) = 80,88 𝑑𝐵 

 

 

Mätpunkt 3. Höger fläkt.  

 

Vid denna mätpunkt sitter en typ av isolation som dämpar ljudet vilket tydligt kan ses i 

resultatet. Här överskrids inte gränsvärdet.  

 

𝐿𝑝𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = 10 lg [
1

0,166
∗ (0,033 ∗ 100,1∗90 + 0,033 ∗ 100,1∗90 + 0,033 ∗ 100,1∗90 + 0,033 ∗ 100,1∗90

+ 0,033 ∗ 100,1∗90 + 0,033 ∗ 100,1∗90 + 0,033 ∗ 100,1∗90 + 0,033 ∗ 100,1∗90

+ 0,033 ∗ 100,1∗90)] = 92,5 𝑑𝐵 

 

𝐿𝐸𝑋, 8ℎ = 𝐿𝑝𝐴𝑒𝑞, 𝑇 + 10𝑙𝑔 ∗ (
𝑇𝑒

𝑇0
) = 92,5 + 10𝑙𝑔 ∗ (

0,166

8
) = 75,67 𝑑𝐵 
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