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Abstrakt 
 

Detta arbete utfördes i syfte att analysera och utvärdera effekterna av att dosera svavel 

till förbränningen i en biopanna. En utrustning för detta ändamål installerades till 

biopannan vid fjärrvärmeverket i Arvika för att få bukt med höga halter av kolmonoxid i 

rökgaserna. Analysen har genomförts med avseende på hur väl svaveldoseringen 

uppfyller sitt tilltänkta syfte men även på eventuella bieffekter. Korrosionsrisker, halter 

av oförbränt svavel i rökgaser, rökgaskondensat, flyg- och bottenaska samt vad som 

sker kemiskt i förbränningsprocessen vid tillsats av svavel har studerats. Driftrapporter 

från biopannan analyserades parallellt med en informationshämtning i form av en 

litteraturstudie och kontakt med sakkunniga personer för att svara på ställda frågor. CO-

halten i rökgaser sjunker vid tillsats av svavel. Laboratorieanalyser och driftrapporter 

visar på en närvaro av svavel i rökgaser, rökgaskondensat samt flyg- och bottenaska. I 

resultatet framgår att halterna är acceptabla. Risken att svaveltillsats i förbränningen 

skulle ha en negativ inverkan på korrosion i biopannan anses vara låg. Kunskapsläget 

om vad som sker kemiskt i förbränningsprocessen vid tillsats av svavel är bristfälligt. 

Fullskale- samt laboratorieförsök har genomförts utan att kunna påvisa exakt hur svavlet 

sänker CO-halterna i rökgaser. 

 

Nyckelord 
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Abstract 
 

This study was performed in order to analyze and evaluate the effects of dosing sulfur to 

the combustion process in a bio fueled boiler. Equipment for this purpose was installed 

to the bio boiler at a district heating plant in Arvika in order to overcome high levels of 

carbon monoxide in the flue gas. The analysis has been carried out with regard to how 

well the sulfur dosage is fulfilling its intended purpose but also to possible side effects. 

Corrosion risks, levels of unburned sulfur in flue gas, flue gas condensate, air and 

bottom ash along with what happens chemically in the combustion process have been 

studied. Operational reports from the bio fueled boiler was studied and analyzed. To 

find out other effects of adding sulfur to the combustion a literature study was 

performed as well as direct contact with experts on the subject. CO content in the flue 

gas drops when adding sulfur to the combustion process. Laboratory analysis and 

operational reports indicate a presence of sulfur in the flue gas, flue gas condensate and 

fly ash and bottom ash. The results show that the levels are acceptable. The risk of 

causing corrosion in the plant by adding sulfur to the combustion is considered low. The 

current knowledge of what is happening chemically in the combustion process by the 

addition of sulfur is insufficient. Full-scale and laboratory experiments have been 

carried out without being able to show exactly how the sulfur lowers CO concentrations 

in flue gases. 
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1 Inledning 

1.1 Definitioner och förkortningar 
 

Acetylen C2H2 - En molekyl som består av två väteatomer som är 

bundna till varsin kolatom. 

 

CFD modellering Computional Fluid Dynamics , numeriska metoder som 

används för att analysera strömningsproblem. 

 

Fria radikaler  En atom eller molekyl som har fria elektroner i den yttersta 

energinivån. Detta gör ofta dessa radikaler mycket reaktiva 

så att de gärna bildar nya kemiska föreningar. 

 

Kinetisk modellering Inom kemi avser kinetik läran om hur snabbt kemiska 

reaktioner och andra kemiska processer sker. 

 

m
3
n Normalkubikmeter, standardenhet som anges för 1m

3
 av en 

gas vid 1,013 bar och 0 °C. 

 

PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Polycykliska aromatiska 

kolväten är en grupp av cirka 200 identifierade föreningar 

som bildas vid upphettning av organiska ämnen. 

 

Prekursor En prekursor är en förening som deltar i en kemisk reaktion 

och bildar en annan förening. 

 

Stökiometri Läran om de mängdförhållanden vari ämnen kemiskt 

reagerar med varandra. 

 

Tioler, merkaptaner En grupp av organiska föreningar. 

 

TOC  Total Organic Coal, Total Organisk Kol. 

 

Ts Torr substans, den mängd torrt material som återstår efter 

fullständig torkning av materialet. 
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1.2 Bakgrund 

Detta arbete är ett uppdrag från Arvika Fjärrvärme. Uppdragsdirektivet som ligger till 

grund för detta arbete finns med som bilaga A. Vid Arvika Fjärrvärmes anläggningar tar 

man både tillvara på och producerar värme som sedan levereras till kunder i Arvika 

tätort. Den värme som levereras är dels omhändertagen spillvärme från närliggande 

industrier men också egenproducerad värme. Deras största panna är på 18 MW och 

eldas uteslutande med biobränsle i form av stamvedsflis, bark och GROT. Arvika 

fjärrvärme har ända sedan driftsättningen av deras biopanna år 2001 haft problem med 

periodvis för höga halter av kolmonoxid (CO) i rökgaserna. I Arvika Fjärrvärmes 

miljötillstånd som utformats av länsstyrelsen finns gränsvärdet 180 mg kolmonoxid per 

MJ producerad värme (180 mg/MJ) angivet som ett dygnsmedelvärde. 

 

Vid ofullständig förbränning och dålig tillförsel av syre bildas kolmonoxid (CO), som är 

en giftig gas. Halten kolmonoxid vid förbränning fungerar som en indikation på hur 

fullständig förbränningen är. I Sverige finns ett avgiftssystem för kväveoxider (NOx) 

som har gjort det lönsamt att minska utsläppen av kväveoxider. Den största enskilda 

metoden för att minska NOx -bildningen är att minska luftöverskottet i förbränningen, 

vilket normalt ger en ökad CO-bildning (Naturvårdsverket, 2005). Högre halter av CO 

innebär också en ökad risk för bildning av både lätta och tunga kolväten som också är 

skadligt för människa och miljö. Vidare kan även nämnas att det finns många faktorer 

som påverkar hur stora utsläppen av kolmonoxid blir vid förbränning. Några av dessa 

faktorer är följande: 

 

 Hög fukthalt i bränslet bidrar till låga förbränningstemperaturer vilket vanligtvis 

ger något högre CO-halter. 

 Jämn bränsleinmatning bidrar till god förbränning och vid sameldning av olika 

bränslen är det viktigt att tillse en god blandning av dessa. 

 Det krävs ett tillräckligt högt luftöverskott för att undvika höga halter av CO och 

kolväteföreningar. Hur förbränningsluften tillsätts är också av stor betydelse för 

att få till en god förbränning samt undvika höga NOx-utsläpp. 

 Bra omblandning, långa uppehållstider samt hög förbränningstemperatur ger en 

god utbränning och låga CO-halter. 
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 Lastnivåer och lastvariationer påverkar förbränningen. Hur stor inverkan 

lastnivån har på CO-halterna beror på panntypen (Naturvårdsverket, 2001). 

 

Man har på Arvika Fjärrvärme jobbat med en optimering av bränsletillförsel och 

luftreglering och detta har gett resultat, men det förekommer fortfarande perioder med 

höga CO-halter. Även om dessa parametrar är nära nog optimerade  kan alltså CO 

bildas i varierande omfattning.  

För att få bukt med problemen bestämde man sig under hösten år 2010 för att prova 

tekniken att tillsätta svavel till förbränningen. Dosering av svavel till förbränningen har 

i flera fullskaleförsök visat sig minska CO-halten i rökgaserna. Ett exempel på detta är 

ett fullskaleförsök på kraftvärmeverket i Eskilstuna (Kassman, 2005).  

Från Arvika Fjärrvärmes egna tester erhölls positiva indikationer och man beslutade sig 

för att anlita en extern leverantör av svaveldoseringsutrustning. Ytterligare 

provdoseringar tillsammans med leverantören genomfördes hösten/vintern 2012, se 

bilaga J. Arvika Fjärrvärme har baserat på dessa tester beslutat sig för att installera 

svaveldoseringsutrustningen för att under en längre utvärderingsperiod se vilka effekter 

som sker på anläggningen.  

Målet med svaveldoseringen är att minska halten kolmonoxid i rökgaserna men det 

finns även andra aspekter att ta i beaktande. Svavel förekommer naturligt och är till och 

med nödvändigt för alla levande organismer men svavlet är försurande och höga halter 

är skadligt (Länsstyrelsen). Tack vare att biobränsle innehåller mycket låga halter av 

svavel har man i Arvika Fjärrvärmes fall haft mycket låga halter i rökgaserna. Därför 

vill man ur miljösynpunkt övervaka och bibehålla de låga utsläppen av svavel via 

rökgaser, aska och kondensat även i fortsättningen. Svavel doseras i många fall för att 

minska korrosion på överhettare i anläggningar där sådana används. Arvika Fjärrvärmes 

biopanna är inte utrustad med överhettare och således är svavlets inverkan på 

anläggningen ur korrosionssynpunkt en viktig aspekt att ta hänsyn till.  
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1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utifrån uppdragsdirektivet, sammanställa en utvärdering åt 

Arvika Fjärrvärme med avseende på svaveldoseringens effekter på förbrännings- 

processen och anläggningen. 

 

1.4 Frågeställning 

 Hur påverkar tillsatsen av svavel förekomsten av kolmonoxid i rökgaserna? 

 Hur påverkas svavelhalten i rökgaser, askor och kondensat av svaveldoseringen? 

 Hur påverkas pannan ur korrosionssynpunkt? 

 Vad sker kemiskt i förbränningsprocessen när svavel tillsätts? 

 

 

1.5 Avgränsning 

Detta arbete avser endast att behandla Arvika Fjärrvärmes anläggning och är ingen 

allmän studie. 
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2 Metod 
 

Detta projekt är ett uppdrag och behandlar ett specifikt fall. Målet har genom val av 

metoder varit att få fram ett resultat som är så representativt som möjligt för den 

aktuella anläggningen. De fyra separata frågeställningarna i undersökningen har var och 

en krävt olika angreppssätt. 

 

Arbetet inleddes med observationer på plats under driftsättning av svaveldoseringen i 

Arvika Fjärrvärmes anläggning. Samtidigt inhämtades nödvändig kännedom om 

anläggningen och situationen för att forma strategier för hur frågeställningen skulle 

angripas. En fortsatt kommunikation med driftansvariga på Arvika Fjärrvärme har sedan 

upprätthållits genom hela arbetets gång.  

 

Mätdata har kontinuerligt hämtats in från Arvika Fjärrvärme i form av dygnsrapporter 

över pannans uppmätta parametrar. Alla mätningar genomfördes med Arvika 

Fjärrvärmes egna fast installerade mätutrustning. Med hjälp av dygnsrapporterna har 

följande parametrar kunnat övervakas: nyttig energi biopanna, kvot kondensor/ panna, 

torr rökgasmängd, O2, NOx, CO och SO2. För enheter och ytterligare information, se 

driftrapporter i bilagorna. För att kunna utvärdera det tillsatta svavlets inverkan på CO- 

halten beräknades genomsnittliga värden av CO-halten för olika tidsperioder med och 

utan svaveldosering.  

 

Eftersom liknande driftförhållanden eftersträvades för en jämförelse kontrollerades 

också parametrar som fukthalt, pannlast och NOx. Arvika Fjärrvärme har gjort egna 

tester som visat att fukthalten är ungefär kvoten mellan kondensor/panna multiplicerat 

med en faktor 1,5. Detta antagande ligger till grund för de fukthalter som presenteras i 

denna rapport. Med pannlast avses parametern nyttig energi biopanna. Olika jämförelser 

har sedan gjorts mellan olika tidsperioder för att observera skillnader mellan varandra, 

men också kontra det av Länsstyrelsen satta gränsvärdet 180 mg/MJ. De direkta effekter 

som uppstått vid förändringar i svaveldosen har också begrundats och analyserats.  

 

Prover på bottenaska, flygaska och rökgaskondensat har tagits utan svaveldosering, 

under provdoseringen och med svaveldoseringen i drift. Dessa har sedan lämnats till 

ackrediterade laboratorier för analys av deras totala svavelinnehåll. Resultaten från 

laboratorieanalyserna har sedan jämförts. Halten svaveldioxid har också övervakats, 
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detta för att kunna se hur mycket svavel som släpps ut via rökgaserna. Tillsammans med 

prover på askor och rökgaskondensat visar detta hur mycket svavel som släpps ut från 

anläggningen vid svaveldosering. 

 

Litteraturstudier har också genomförts i syfte att svara på frågeställningar som inte 

kunnat mätas på plats i Arvika Fjärrvärmes anläggning. Litteratursstudien började som 

en bred sökning i relevanta databaser på internet. Databaser som nyttjats i detta syfte har 

i första hand varit science direct samt värmeforsk egen rapportdatabas. Även rapporter 

från länsstyrelsen och naturvårdsverket har använts. Sökord som använts i sökningen är 

CO, koloxid, svaveladditiv, högtemp korrosion, lågtemp korrosion, biobränsle, 

svaveldioxid, sulfur, sulphur, sulfur addition, biomassfuel, carbon monoxide. 

 

Under litteraturstudiens gång har kontakt via mail hållits med sakkunniga personer inom 

förbränningskemi. Dessa personer har varit forskare och professorer vid 

Linnèuniversitetet, Lunds universitet samt Danmarks tekniska universitet. På så vis har 

materialens relevans och resultatens kvalitet säkerställts. 

 

Vidare kontaktades 80 stycken  kraft- och fjärrvärmeverk i Sverige med syftet att samla 

in erfarenheter från andra tidigare försök inom industrin. 
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3 Resultat 
 

3.1 Hur påverkar tillsatsen av svavel förekomsten av kolmonoxid i 
rökgaserna? 
 

Alla mätvärden under rubrik 3.1 är uppmätta och dokumenterade av Arvika Fjärrvärme 

med deras fast installerade mätutrustning, om inget annat anges. 

 

I figur 1 nedan presenteras en överblick av hur CO-halten har varierat från 2012-01-01 

fram till och med månaden innan driftsättningen av svaveldoseringen. Observera att 

värdena är ett genomsnitt för respektive månad. Under tiden har det också förekommit 

driftstopp som gör att vissa månader har mycket låga genomsnittsvärden.  

 

 

Figur 1. I diagrammet syns tydligt att genomsnittet för vissa månader ligger betydligt högre än 

gränsvärdet 180 mg/MJ(dygnsmedelvärde).  

 

  



  
 

8 

 

Under de första 30 dagarna efter driftsättningen av svaveldoseringen ligger det 

genomsnittliga dygnsmedelvärdet på 149.1 mg/ MJ utifrån Arvika Fjärrvärmes mätdata, 

se bilagor C och D. Under denna period så är utrustningen inställd på att begränsa CO-

halten till 150 mg/ MJ, detta för att en viss marginal till gränsvärdet på 180 mg/ MJ är 

önskvärt. 

 

 
Figur 2. Halten sjönk snabbt vid svaveldoseringens början för att sedan  pendla strax under det 

inställda börvärdet på 150 mg/MJ.  

 

2013-11-05 märker man att dygnsmedelvärdet överstiger 180 mg/MJ och 2013-11-11 

beslutas därför att öka doseringen. Efter detta sjunker CO- halterna.  

 

Eftersom man anger gränsvärdet 180 mg/MJ som ett dygnsmedelvärde är det intressant 

att se en jämförelse av dygnsmedelvärden innan kontra efter svaveldoseringens början. 

För att kunna jämföra dessa resultat med hur det sett ut tidigare är det viktigt att först 

fastställa vilka parametrar som ska tas i beaktande.  

 

För att kunna jämföra dygnsmedelvärden från två olika perioder måste hänsyn tas till 

vissa parametrar. Grundläggande om viktiga faktorer tas upp i bakgrunden.  
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Utifrån de i inledningen nämnda faktorer, samt vad som med Arvika Fjärrvärmes 

mätutrustning är möjligt att mäta, väljs följande mätbara parametrar ut.  

 

 NOx 

 Fukthalt 

 Nyttig energi (Pannlast) 

Dessa utgör kriterierna som ligger till grund för en jämförelse. Eftersom vissa 

parametrar är svåra att övervaka och att dessa värden inte är grundade på 

laboratorieförsök utan på en panna i drift, med alla variationer som där kan förekomma 

mellan två tillfällen, så får man också betrakta en jämförelse mer som en indikation än 

som ett konkret bevis. 

 

3.1.1 Jämförelse 

 

För att kunna se vilken effekt svaveltillsatsen gett gjordes en jämförelse. De första 30 

dagarna med svaveldosering användes återigen som utgångspunkt, se figur 2. Utifrån de 

parametrar som definierats valdes April månad 2013 ut. Detta för att de driftparametrar 

som påverkar CO-halten stämmer ganska väl överens med de driftparametrar som var 

aktuella under de första trettio dagarna med svaveldosering. 

 

I tabell 4 på nästa sida redovisas driftparametrar för April månad och de första 30 

dagarna med svaveldosering. Det finns små skillnader mellan perioderna som faktiskt 

talar för en lägre CO-halt under perioden utan svavel. Lägre last, lägre NOx och högre 

fukthalt är alla kända faktorer som bidrar till en ökad CO-halt. Dessutom så fick man 

dag 20 justera svaveldosen något eftersom CO-halten ökade, vilket såklart höjer 

medelvärdet för denna period. Detta till trots är alltså CO-halten ändå lägre under 

perioden med svaveldosering. 
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Tabell 4. Som det framgår i tabellen så är den genomsnittliga CO- halten lägre under perioden 

med svaveldosering, även om skillnaden här är relativt liten. 

Parameter Utan svavel medel 30 dagar Med svavel medel 30 dagar 

Nyttig energi [MWh] 287.5 281.6 

NOx [mg/m
3

n 6% O2] 232.1 190.8 

Fukthalt [%] 40.9 42.7 

CO- halt [mg/MJ] 159.9 149.1 

    

 

Figur 3. Jämförelse april 2013 utan svaveldosering, med de första 30 dagarna efter 

driftsättning. Dag 14 utan svavel är mätningarna ofullständiga vilket också sänker medelvärdet 

något. 

 

3.1.2 Svavlets direkta effekt på CO- halten 

  

För att tydligare se svavlets effekter gjordes även närmare observationer på CO-halten 

då mängden doserat svavel justerades. Nedan följer de fyra tydligaste exemplen i 

kronologisk ordning. 

 

3.1.2.1 Driftsättningen 2013-10-23  

 

Vid driftsättningen kunde man observera hur CO-halten sjönk omedelbart när 

doseringen startades. Detta syns också på dygnsmedelvärdet som är mycket lägre dagen 
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efter. Driftsättningen ägde rum eftermiddag/ kväll den 22:e och doseringen fick arbeta 

under natten till den 23:e. På morgonen den 23:e utvärderade man nattens mätningar 

och ökade dosen något för att sänka CO-halten ytterligare.  

 

Tabell 5. Första dygnen med svaveldosering. 

Datum Nyttig energi 

[MWh] 

NOx [mg/m
3

n 

6% O2] 

Fukt [%] CO [mg/MJ] Anm. 

2013-10-22 281.5 154.6 40.65 267.8 Driftsättning 

2013-10-23 138.1 113.6 39.6 180.6   

2013-10-24 184.8 181.2 35.1 134.9   

 

3.1.2.2 Ökning av svaveldos 2013-11-11 

 

Den 11:e november ökade man doseringen då man märkte att CO-halterna i rökgaserna 

hade ökat. Efter att dosen ökats så sjönk CO-värdena. 

 

Tabell 6. Svaveldosen justerades då CO- halten hade ökat.  

Datum Nyttig energi 

[MWh] 

NOx [mg/m
3

n 

6% O2] 

Fukt [%] CO [mg/MJ] Anm. 

2013-11-10 305.5 159.7 51.45 243   

2013-11-11 391.3 186.8 48.75 293.4 
Svaveldos 

ökades 

2013-11-12 285.9 205.4 46.8 85.7   

2013-11-13 320.1 209 48.9 98.9   
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3.1.2.3 Avstängning 2013-12-17 

 

Driftansvariga i Arvika bestämde sig för att medvetet stänga av svaveldoseringen under 

ett dygn för att observera hur detta påverkade CO-halten. Resultatet blev att CO-halten 

nästan fördubblades. 

 

Tabell 7. Svaveldoseringen stängdes av under ett dygn och effekterna observerades. 

Datum Nyttig energi 

[MWh] 

NOx [mg/m
3

n 6% 

O2] 

Fukt [%] CO [mg/MJ] Anm. 

2013-12-15 329.3 168.5 44.4 138.1 

 2013-12-16 274.7 131.7 45 154.6 

 2013-12-17 336 137.5 45.15 292.2 Utan svavel 

2013-12-18 399.4 202.3 41.7 145.2 

 2013-12-19 335.2 157.6 45 162.7 

  

 

3.1.2.4 Andra ökningen av svaveldos 2014-01-06 

 

I början på januari var det enligt utsago från driftansvariga i Arvika, ovanligt fuktigt i 

både luft och bränsle. Efter några dagar av höga CO-halter justerades doseringen 

återigen, varpå CO-halterna sjönk. 

 

Tabell 8. Svaveldosen ökades 2014-01-06 för att motverka en ökad CO- halt. 

Datum Nyttig energi 

[MWh] 

NOx       

[mg/m
3

n 6% 

O2] 

Fukt [%] CO [mg/MJ] Anm. 

2014-01-05 291.2 93.5 51.45 293.4   

2014-01-06 323.2 112.6 47.1 258.4 
Svaveldos 

ökades 

2014-01-07 279.4 102.6 49.95 214.9   

2014-01-08 289.1 109.1 48.3 160.5   

2014-01-09 307.4 151.6 45.75 173.5   
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3.1.3 CO- halten efter driftsättningen 

 

För att ytterligare påvisa svavlets effekt på CO-halten och för att tydligare kunna 

överblicka resultatet så har figur 4 sammanställts. I figuren redovisas hur CO-halten har 

varierat kontra gränsvärdet, och avser hela mätperioden från driftsättning fram tills 

färdigställandet av den här rapporten. Under dessa 79 dagar av dosering har 

dygnsmedelvärdet i genomsnitt legat på 176,1 mg/MJ.   
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Figur 4. Presentation av CO- halt sedan driftsättningen av svaveldoserare. 
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3.2 Hur påverkas svavelhalter i rökgaser, askor och kondensat av 

svaveldoseringen? 

 

3.2.1 Provtagningar 

 

Här följer en redovisning av de svavelhalter som av ackrediterat laboratorium mätts upp 

i rökgaskondensat, flygaska och bottenaska, se bilagor F, G och H. Värdena i tabell 8 är 

från före svaveldosering, provdosering samt under pågående dosering, se datumen. 

 

Tabell 8. Sammanställning över provtagningar. U* anger tiden utan svaveldosering, P** anger 

tiden för provdoseringen, M*** anger tiden med svaveldosering. 

Analys Mängd Enhet 

Mät-

osäkerhet Provnr Datum Provtyp Anm. 

Svavel 0,9 mg/ l +/- 10-15% 12361913 2012-10-30 Rökgaskondensat U* 

Torrsubstans 100 % +/- 10% 12374371 2012-10-30 Bottenaska U 

Svavel, S 63 mg/kg TS +/- 20-25% 12374371 2012-10-30 Bottenaska U 

Torrsubstans 99.1 % +/- 10% 12361918 2012-10-30 Flygaska U 

Svavel, S 51 mg/kg TS +/- 20-25% 12361918 2012-10-30 Flygaska U 

Svavel 10 mg/ l +/- 10-15% 12361916 2012-11-01 Rökgaskondensat P** 

Torrsubstans 100 % +/- 10% 12374369 2012-11-01 Bottenaska P 

Svavel, S 720 mg/kg TS +/- 20-25% 12374369 2012-11-01 Bottenaska P 

Torrsubstans 99.1 % +/- 10% 12361917 2012-11-01 Flygaska P 

Svavel, S 21000 mg/kg TS +/- 20-25% 12361917 2012-11-01 Flygaska P 

Suspenderade 

ämnen 6.6 mg/ l = 0.99 13043860 2013-11-27 Rökgaskondensat M*** 

Svavel (1) 5.6 mg/ l =0.56 13043860 2013-11-28 Rökgaskondensat M 

pH vid 20 grader 7.7   =0.2 13043860 2013-11-29 Rökgaskondensat M 

Svavel (S) torrt 0.012 % ts  N/A 133279 2013-12-04 Bottenaska M 

Svavel (S) torrt 1.714 % ts  N/A 133278 2013-12-04 Flygaska M 

Suspenderade 

ämnen 6.4 mg/ l = 0.99 13043860 2013-12-11 Rökgaskondensat M 

Svavel (1) 7.2 mg/ l =0.56 13043860 2013-12-11 Rökgaskondensat M 

pH vid 20 grader 7.4   =0.2 13043860 2013-12-11 Rökgaskondensat M 

 

I tabell 8 presenteras en sammanställning över resultaten från de analyser som gjorts på 

rökgaskondensat, bottenaska och flygaska. Kopior på laboratoriernas rapporter finns 

bland bilagorna. För tydlighetens skull redogörs för var och en av de olika provtyperna 
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nedan. Notera att i Arvika Fjärrvärmes miljötillstånd finns inga gränsvärden införda för 

svavelhalter i askor, kondensat eller rökgaser. 

 

3.2.1.1 Rökgaskondensat, bottenaska och flygaska 

Här nedan redovisas utdrag ur tabell 8. för att tydliggöra hur svavlet påverkat 

rökgaskondensat, flygaska och bottenaska. 

Tabell 9. Utdrag ur tabell 8. Mängden svavel i rökgaskondensat. 

Analys Mängd Svaveldosering 

Svavel 0.9 mg/ l Ej i bruk 

Svavel 10 mg/l Provdosering 

Svavel 5.6 mg/l I bruk 

Svavel 7.2 mg/l I bruk 

 

Tabell 10. Utdrag ur tabell 8. Mängden svavel i bottenaska. 

Analys Mängd Svaveldosering 

Svavel, S 63 mg/kg TS = 0.0063 % TS Ej i bruk 

Svavel, S 720 mg/kg TS = 0.072 % TS Provdosering 

Svavel, S 0.012 % TS I bruk 

 

Tabell 11. Utdrag ur tabell 8. Mängden svavel i flygaska. 

Analys Mängd Svaveldosering 

Svavel, S 51 mg/kg TS = 0.0051 % TS Ej i bruk 

Svavel, S 21000 mg/kg TS = 2.1 % TS Provdosering 

Svavel, S 1.714 % TS I bruk 

 

Provresultaten på rökgaskondensat, bottenaska och flygaska uppvisar alla samma trend.  

Samtliga svavelhalter är högre efter det att utrustningen för svaveldosering tagits i bruk 

än vad de var innan, men samtidigt lägre än vid provdoseringen.  

 

3.2.2 SO2 i rökgaser 

 

De mätvärden gällande svaveldioxid som här presenteras är uppmätta med Arvika 

Fjärrvärmes fast installerade utrustning och med svaveldoseringen i drift. 
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Under november och december månad har följande utsläpp av svaveldioxid via 

rökgaserna rapporterats: 

 

 November - 0,8 kg SO2/ dygn (medelvärde) 

 December- 0,5 kg SO2/ dygn (medelvärde) 

 

För att kunna göra en jämförelse används det av Arvika Fjärrvärme angivna 

referensvärdet 40 till 60 mg/ m
3
n vid 6 % O2. Detta värde anger SO2 utsläppen vid 

eldning utav eldningsolja 1 (E01). Det var också en sådan jämförelse man gjorde för att 

utvärdera resultaten från provdoseringens mätningar. 

 

Först måste de uppmätta utsläppen konverteras till den enhet som de antagna utsläppen 

för E01 anges i, alltså från kg/ h till mg/ m
3

n vid 6 % O2. Parametrarna i beräkningarna 

nedan hämtas från månadsrapporter, se bilagor C och D. I bilaga K finns en utförlig 

beskrivning på hur konverteringen går till. 

 

Efter dessa konverteringar kan följande jämförelse ställas upp: 

 

Tabell 12. Jämförelse svaveldioxid i rökgaser. *Värden angivna av Arvika Fjärrvärme 

Månad SO2          

[kg/ dygn] 

Torr rökgasmängd 

[m
3

n/h] 

O2     

[vol% tg] 

SO2              

[mg/ m
3

n vid 6% 

O2] 

SO2 med E01* 

[mg/ m
3

n vid 6% 

O2] 

November 0.8 18064.5 12.1 3.01 40 - 60 

December 0.5 19031.7 8.6 1.32 40 - 60 

 

För november ligger medelvärdet av via rökgaserna utsläppt SO2 på cirka 3.01 mg/ m
3
n 

vid 6% O2 och för december cirka 1.32 mg/ m
3

n vid 6% O2. Om man hade eldat med 

E01 hade istället motsvarande värde varit cirka 40 – 60 mg/ m
3

n vid 6% O2. Observera 

att detta värde avser ungefärliga utsläpp av orenad gas och att man därför samtidigt bör 

ta svavelhalten i rökgaskondensatet i beaktande. 
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3.3 Hur påverkas pannan ur korrosionssynpunkt? 

 

Korrosion hos en förbränningsanläggning kan indelas i högtemperaturkorrosion och 

lågtemperaturkorrosion. Anläggningens utformning, vilket bränsle det eldas med och 

temperaturer i anläggningens olika delar är starkt avgörande faktorer för risken att 

utsättas för korrosion. Arvika Fjärrvärme eldar som tidigare nämnts med GROT (Grenar 

Och Toppar), stamvedsflis och bark. Kvaliteten hos dessa bränslen kan variera och 

GROT anses vara ett inhomogent bränsle. GROT lagras ofta i ”rishögar” täckta med 

plast längs timmer- och allmänna vägar. Bränslet är därför exponerat för vägsalt vilket 

inte sällan leder till förhöjda halter av klorider i bränslet (Stenqvist, 2012). Riskerna för 

korrosion och beläggningar vid eldning med GROT redovisas i Bränslehandboken 2012 

(Strömberg, 2012). 

 
3.3.1 Högtemperaturkorrosion 

 

I fjärrvärmeverk förekommer främst problem med beläggningar och korrosion på 

överhettare. Vid eldning med biobränsle är det framför allt alkalimetallen kalium i 

kombination med höga överhettartemperaturer som är orsaken bakom detta. Även klor 

är en bakomliggande faktor då den hjälper oorganiska ämnen, främst kalium, att följa 

med i rökgasen. Klor har även en betydande roll i korrosionsprocessen. Kaliumkloriden 

(KCl) är en av de stabilaste alkaliinnehållande föreningarna i gasfas vid höga 

temperaturer (Baxter, 1998). 

 

Svaveltillsats i bränslet har visat sig minska halterna av KCl i gasfasen vilket leder till 

att reducera riskerna för beläggningar och korrosion på överhettarytorna (Henderson, 

2006). Detta sker genom en sulfatering av alkalikloriden. Svavlet reagerar med KCl och 

omvandlar den till en mindre frätande alkalisulfat (Kassman, 2010). Hos Arvika 

Fjärrvärme använder man sig inte av överhettare i anläggningen. Problem med 

högtemperaturkorrosion har inte iakttagits innan svaveldoseringen och med stöd från 

aktuell forskning om svavlets positiva effekter på denna typ av korrosion kan eventuella 

risker med svaveltillsatser med avseende på högtemperaturkorrosion avfärdas 

(Henderson, 2006). 
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3.3.2 Lågtemperaturkorrosion 

 

Som tidigare nämnts leder tillsats av svavel till sulfatering av alkalimetaller. Dessa 

skulle annars bilda kloridsmältor men fortsätter istället med rökgaserna i form av 

väteklorider (HCl). Det svavel som inte används till detta följer med i rökgaserna. Detta 

får konsekvensen att daggpunktstemperaturen hos rökgasen riskerar att höjas kraftigt 

(Nordling, 2012a). En förutsättning för lågtemperaturkorrosion är att 

daggpunktstemperaturen underskrids. Lågtemperaturkorrosion är alltså korrosion som 

inträffar vid lägre temperaturer. En övre temperaturgräns för lågtemperaturkorrosion 

anses vara en temperatur då vattenlösningar inte är närvarande och därmed inte bidrar 

till korrosionen. Vid förbränning av bränslen som inte innehåller svavel uppskattas en 

daggpunktstemperatur på ca 60-90 °C. Vid närvaro av svavel i bränslet är den övre 

gränsen för lågtemperaturkorrosion den temperatur då svavelsyralösningar faller ut. 

Mycket svavel i bränslet kan resultera i en daggpunktstemperatur på ca 140-180 °C 

(Nordling, 2012b). I lågtemperaturzonerna i anläggningen hos Arvika fjärrvärme 

rapporteras att man efter konvektionsdelen har ca 350 °C och i economizer samt elfilter 

ca 170 °C.  

 

Då andelen svavel som tillsätts är liten i förhållande till andelen biobränsle och 

laborationsanalyser av bottenaska, flygaska samt rökgaskondensat (se bilaga F, G och 

H) visar på låga nivåer oförbränt svavel kan risken för lågtemperaturkorrosion i 

rökgaskanalen anses vara låg. Som ett resultat av lägre halt CO i rökgaserna på grund av 

svaveltillsats ges en möjlighet att sänka tillförseln av luft till förbränningen för att på så 

vis minska NOx-utsläppen. Emellertid innebär förbränning med låga O2-värden risk för 

att delar av rökgaserna har producerats understökiometriskt, vilket innebär att 

svavelsyra och salter (sulfat SO4) reduceras till mycket korrosiv sulfit SO3 (Stenqvist, 

2012).  Detta bör tas i beaktning vid framtida försök med ”trimning” av NOx. För att 

vara helt säker på att lågtemperaturkorrosion inte är en risk kan kännedom om 

kondenseringstemperaturen hos rökgasen vara att föredra. Detta kan exempelvis göras 

med en daggpunktstemperaturmätare (Nordling, 2012a). 

 

3.3.3 Insamlade erfarenheter 

 

En erfarenhetsinsamling gjordes där en av frågorna syftade på vilka effekter på 

korrosionen som iakttagits vid dosering av svavel till förbränningen. 80 stycken 

leverantörer av fjärrvärme i Sverige kontaktades via email. Av dessa svarade 51 stycken. 
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Av inkomna svar använde 8 stycken svaveldosering. Ingen av dessa rapporterade om 

några besvär angående korrosion i anläggningen till följd av svaveldosering. 

 

3.4 Vad sker kemiskt i förbränningsprocessen när svavel tillsätts? 

 

Varför dosering med svavel minskar nivåerna av kolmonoxid i rökgasen är ännu inte 

helt klarlagt. Det har genomförts en del studier främst i Sverige och Danmark på detta 

område. I Sverige har iakttagelser och renodlade fullskaleförsök gjorts på olika 

kraftvärmeverk (Bjurström, 2008; Kassman, 2005; Lindau, 2003; Bjurström, 2006). 

 

Att tillsats av svavel reducerar CO-halterna i rökgaserna är ställt bortom tvivel. Men 

exakt hur detta sker har inte kunnat förklaras genom försöken som genomförts. 

 

”Det finns två anledningar till att kunskapen inte är fullständig: den komplexa kemin 

under förbränningen och experimentella svårigheter. Dessutom beror förloppen i en stor 

volym som en panna inte bara på kemin (Bjurström, 2008)”. 

 

3.4.1 Svavel i förbränningen 

 

När svavel upphettas övergår det i gasfas i form av enkla molekyler som H2S eller mer 

komplexa molekyler som organiska föreningar. I gasfas kommer svavlet snabbt att 

oxideras till svaveloxider, främst SO2. Reducerade svavelföreningar såsom H2S och S2 

är stabila endast i mycket syrefattiga förhållanden. Svaveloxider är termodynamiskt 

gynnade och även under syrefattiga förhållanden kommer den största delen av svavlet 

visa sig som SO2 under gasfasen. En mindre del av SO2 kan oxideras ytterligare till SO3 

(Glarborg, 2007). 

 

3.4.2 Fullskaleförsök 

 

Fullskaleförsök har utförts på en barkeldad rosterpanna med en nominell effekt på 45 

MW. I försöken användes ammoniumsulfat i vattenlösning som injicerades i 

gasutrymmet ovanför rosten och granulerat elementärt svavel som doserades till bränslet 

i fallet ner till rosten.  
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Resultatet av denna undersökning ledde bland annat till följande slutsatser, dels 

angående kolmonoxid och dess samband med organiska föreningar och dels 

svaveladditivens inverkan: 

 

 Ett tydligt samband mellan halten kolmonoxid i rökgaserna samt halten 

organiska ämnen (TOC) eller halten enskilda ämnen (PAH) finns. Minskar 

halten av kolmonoxid, minskar även halten av de andra ämnena. 

 Emissionstoppar orsakas av puffar med ofullständigt förbrända gaser. Detta visar 

att kolmonoxid, TOC, metan samt de gasformiga PAH i rökgaserna står i 

korrelation till varandra, det inkluderar även den  svaveldioxid som kommer från 

bränslet. 

 Dessa puffar är största orsaken till emissionsnivån av till exempel PAH. 

Emissionsnivåerna blir väldigt olika beroende på om kolmonoxid nivån hålls 

stadig eller tillåts stora fluktuationer. 

 De organiska föreningarnas beroende av kolmonoxid är olika vid olika 

koncentrationer. Vid låga koncentrationer av kolmonoxid är halten organiska 

föreningar låg och beroendet av kolmonoxiden litet. Över ett visst tröskelvärde 

ökar halten organiska ämnen snabbt och blir då starkt beroende av halten 

kolmonoxid. Detta förklarar puffarnas betydelse på emissionsnivåerna. 

 Större tillsats av svaveladditiv ger lägre andel produkter från ofullständig 

förbränning (kolmonoxid, och organiska ämnen inkl. PAH). Effekten av 

svaveladditiv avtar dock vid högre doser. 

 Ammoniumsulfat och granulerat elementärt svavel gav samma effekt på 

emissionsnivåerna (Bjurström, 2008). 

 

3.4.3 Laboratorieförsök 

 

Vid Danmarks Tekniska Universitet har man genomfört ett omfattande laboratorieförsök 

för att undersöka förbränningsprocessen av naturgas med tillsatt SO2. Utrustningen 

bestod av tre delar; en virvelbrännare, en reaktionskammare och en efterbehandlings- 

kammare. Från dessa laboratorieförsök kunde ingen slutgiltig slutsats dras till varför 

små mängder svavel påverkar förbränningen. Det största experimentella resultatet från 

försöken var att svavlets förmåga att minska CO-utsläppen är relaterat till närvaron av 

svavel i flamzonen, och att effekten ökar med ökande temperatur. Med hjälp av CFD 

(Computational Fluid Dynamics) och kinetisk modellering 
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kom man fram till fyra olika teorier till hur svavlet påverkar CO-utsläppen. 

 

Teori 1: Svavel ökar sotbildning 

 

Den första teorin och den man tror mest på är att svavlet på något vis påverkar 

sotbildningsprocessen på ett sätt så att mer kol hålls i de fasta sotpartiklarna. Om en 

större närvaro av kol finns i de fasta partiklarna förändras stökiometriska förhållanden i 

gasfasen och mer CO kommer att oxideras. 

 

Övergripande förändring: CO → sot (+ O2) 

 

Det som stödjer denna teori från experimenten är att man såg en liten ökning av O2 efter 

förbränningen. Hade oxidering av CO till CO2 varit anledningen till minskade CO 

nivåer borde även  O2 minskat. Man lutar sig även på en annan studie rörande utsläpp 

vid förbränning av dieselolja där förhöjda halter av fasta kolpartiklar detekterades vid 

högre halter av svavel i bränslet (Johnson, 1992). Emellertid finns flera andra studier 

där man kunnat se mindre sotbildning vid tillsats av svavel (Ahrenfeldt, 2007/2008). 

 

Teori 2: Svavel motverkar sotbildning 

 

Vid tillsats av en oxidant (SO2) i flamarean påverkas en balans så att sotpartiklar eller 

PAHs inte bildas (eller bildas i mindre utsträckning) så att oxidationen ökar efter flam 

arean. Antingen genom att påverka den radikala poolen och kanske förhindra sot 

prekursorer (propargyl, acetylen) från att bildas eller kanske genom att mätta aromatiska 

strukturer till exempel genom bilda tiofenoler (merkaptaner, organiska föreningar). 

 

Tidigt i förbränningen: sot → CO 

Senare i förbränningen: CO (+1/2 O2) → CO2 

 

Flertalet studier stödjer att SO2 eller andra svavelföreningar kan minska sotbildningen 

(Ahrenfeldt, 2007/2008). Även vid försöken kunde man se en liten minskning av 

acetylen- och propargylkoncentrationer. I försöken är dock O2 nivåerna mycket små och 

det är tveksamt om det är möjligt att oxidera den CO som bildats av sotet.  I teori 1 

bygger man till viss del argumenten på att försöken visar på ökad O2 nivå vilket 
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motsäger en ökad oxidation av CO. 

 

Teori 3: Formation av radikaler genom gasfas mekanism 

Det anses att reduktion av SO2 till H2S i ett bränslerikt område kan bidra till bildandet 

av reaktiva radikaler (H och OH). Virvelbrännarteori samt CFD modelleringen visar att 

recirkulation av förbrända gaser tillbaka till flamarean äger rum. Alltså möjliggör detta 

att varje SO2 molekyl konverterar till H2S flera gånger. 

 

Möjlig väg för SO2 konvertering till H2S: 

SO2 + H ↔ SO + OH 

SO + H ↔ S + OH 

S + H2 ↔ SH + H 

SH + H2 ↔ H2S + H 

Total: SO2 + 2 H2 ↔ H2S + 2 OH 

 

Möjlig väg för oxidation av H2S: 

 

H2S + O ↔ HSO + H 

HSO + M ↔ H + SO + M 

SO + O2 ↔ SO2 + O 

 

Total: H2S + O2 ↔ SO2 + 2 H 

 

Övergripande förändring: 2 H2 + O2 ↔ 2 OH + 2 H 

Vad som motsäger denna teori är att den kinetiska modelleringen vid försöken inte 

visade på någon ökad koncentration av radikaler. Alltså är inte ”vägarna” beskrivna 

ovan dominanta när SO2 konverteras till H2S och vice versa. Även här motsäger den 

ökade närvaron av O2 efter förbränning denna teori. 

 

Teori 4: Svavel orsakar en förändring i produktsammansättningen 

 

I denna teori menar man på att tillsättning av SO2 orsakar en förändring i 

produktsammansättningen: 

 

CH4 + O2 (+SO2) → CO2 (+CO) + H2O + (H2) (+sot) 
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På så vis bildas mindre CO och mer H2. Denna teori kan förklara varför CO-halterna 

minskar utan någon signifikant närvaro av O2 i avgaserna. Den kan dock inte svara för 

att CO-H2 bytet i avgaserna sker i högre grad än tillsatsen av SO2 (vilket testerna visar).  

 

Slutsatsen av laboratorieförsöken är att inget direkt svar kan ges på hur svavlet påverkar 

processen (Ahrenfeldt, 2007/2008). 
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3.5 Erfarenhetsinsamling fjärrvärmeverk 
 

I ett försök att förmedla erfarenheter till Arvika Fjärrvärme från andra fjärrvärmeverk 

med svaveldosering kontaktades en rad anläggningar runt om i Sverige. Kontakten 

bestod i ett antal frågor ställda i ett mail. 80 stycken fjärrvärmeverk kontaktades varav 

51 svarade. Av inkomna svar använde sig 8 stycken av svaveldosering.   

 

Frågorna såg ut som följer: 

 

 Vad har ni för typ av panna? 

 Panntyp 

 Effekt 

 Bränsle 

 Överhettare 

 Rökgaskondensering 

 

 Vad har svaveldoseringen för effekt på CO-halten i era rökgaser? 

 

 Vad har svaveldoseringen haft för effekt på korrosionen i er anläggning? (panna, 

economizer, rökgaskondensor osv)? 

 

 Vad har ni sett för effekt på svavelhalten i rökgaser, rökgaskondensat och aska? 

 

 Vilka övriga erfarenheter har ni från svaveldoseringen? 

 

Samtliga anläggningar som doserar svavel för att sänka CO-halten i rökgaserna 

rapporterar att metoden fungerar. En av anläggningarna doserar endast svavel för att 

motverka högtemperaturkorrosion på överhettare. Av svaren som kom in rapporterades 

inga problem med korrosion till följd av svaveldoseringen. I tre av svaren såg man en 

minskad högtemperaturkorrosion på överhettare. Gällande effekter på svavelhalten i 

rökgaser, rökgaskondensat och aska nämns inga direkta problem. Surare 

rökgaskondensat rapporteras från två av respondenterna medans två andra sett en ökad 

halt svavel i rökgaserna.  Bland övriga erfarenheter nämns problem med hanteringen av 

svavlet. Svavlet bör hanteras med rätt skyddsutrustning så som heltäckande friluftsmask 

och heltäckande skyddsklädsel då det kan ge sveda i ögon och vid kontakt med hud. 
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4 Metoddiskussion 
 

Syftet med detta arbete har varit att studera svaveldoseringens effekter på anläggningen 

i Arvika. Kärnan i arbetet är de effekter av svaveldoseringen som uppmätts på plats i 

anläggningen. Resultaten som presenteras begränsas till viss del på grund av 

tidsperioden under vilket arbetet genomförts. En rimligare tidsperiod för att göra en 

utvärdering hade exempelvis varit under ett års tid, för att täcka in samtliga årstider och 

därmed en större variation i lastnivåer på pannan. 

 

För att analysera effekter på CO-halten i rökgaser har dygnsrapporter studerats. Den 

största problematiken med den här metoden består i mätningen av de parametrar som 

påverkar CO- halten. Många faktorer påverkar och vissa är svåra att övervaka. I 

analysen av svavlets inverkan på CO- halten har hänsyn tagits till NOx, pannlast och 

fukthalt. Detta är tre stycken till synes viktiga faktorer baserat på de dygnsrapporter som 

studerats. Utöver dessa faktorer spelar även andra faktorer in, vilka inte är lika enkla att 

mäta. Detta är sådant som turbulens, temperaturvariationer, inmatning av bränsle, 

uppehållstider med mera. Man bör också nämna att angiven fukthalt är beräknad på 

kvoten mellan kondensor och panna multiplicerat med en faktor 1,5. Formeln och 

faktorn bygger på resultat av egna försök som gjorts av driftpersonalen vid 

fjärrvärmeverket i Arvika, och är således inte vetenskapligt bevisad, om än gediget 

testad. En exakt realtidsmätning av fukthalten i bränslet hade varit önskvärt, men det är 

okänt om en sådan utrustning finns att tillgå på marknaden. 

 

En tydlig och önskvärd jämförelse vid presentationen av svavelhalter i rökgaser, hade 

varit en mellan mätvärden från en period utan svaveldosering och en period med 

svaveldosering. Detta var tyvärr inte möjligt att genomföra eftersom mätutrustningen 

varit ur funktion fram tills driftsättningen, och därför saknas tyvärr jämförbara värden 

från tiden utan svaveldoseringen. Dessa utsläpp är heller inte reglerade i Arvika 

Fjärrvärmes miljötillstånd, så gränsvärden saknas, vilket även gäller rökgaskondensat 

och askor. Vid provdoseringen genomfördes grundliga mätningar av SO2 som hade 

kunnat användas, men dessvärre så mätte man då på rågas innan kondensorn, vilket 

försvårar en jämförelse. De värden som finns att tillgå från tiden med doseringen i drift 

har nämligen mätts upp i renade rökgaser efter kondensorn. De värden som mätts på 

renad gas bör därför värderas  tillsammans med halten av svavel i rökgaskondensat. 
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Eftersom det inom ramen för detta examensarbete inte fanns tid till att mäta korrosionen 

i pannan hos Arvika Fjärrvärme genomfördes en litteraturstudie för att ta reda på 

riskerna för eventuell korrosion. Svårigheten vid litteraturstudien var att hitta rapporter 

som behandlade korrosion på samma typ av anläggning och med samma förutsättningar 

som i Arvika Fjärrvärmes fall. En del antaganden baserade på Arvika Fjärrvärmes 

erfarenheter var därför nödvändiga och det enda egentliga svaret på denna fråga kan fås 

först när en mätning genomförs efter en längre tids drift. Som anledning av detta 

kontaktades fjärrvärmeverk runt om i Sverige för att samla in erfarenheter från dem som 

doserat med svaveltillsatser under en längre tidsperiod. Svaren som kom in kan inte tas 

med i resultatet då anläggningarna skiljde sig i utförande från den hos Arvika 

Fjärrvärme. 

 

För att ta reda på det nuvarande kunskapsläget gällande vad som sker kemiskt i 

förbränningsprocessen vid tillsats av svavel använde författarna sig av kunskapen hos 

sakkunniga personer. Professorer i förbränningsfysik kontaktades vid tre stycken 

universitet. Utifrån deras rekommendationer gjordes en litteraturstudie för att besvara 

frågeställningen. Trovärdigheten hos dessa kontakter måste anses vara hög. Kanske 

kunde ett större geografiskt område bearbetats då samtliga personer lever och arbetar i 

Sverige och Danmark och visade på samma kunskaper och rekommendationer i ämnet. 
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5 Slutdiskussion 
 

Hur påverkar tillsatsen av svavel förekomsten av kolmonoxid i rökgaserna? 

Resultaten i den här rapporten tyder på att CO-halten i rökgaserna från Arvika 

Fjärrvärmes biopanna sjunker vid dosering av svavel. Detta motsvarar också de 

förväntningar driftansvariga, leverantörer och författarna haft, då det finns ett flertal 

andra rapporter och sammanställningar från liknande projekt som varit lyckade. Hur 

mycket CO-halten sjunker varierar och beror till synes på en mängd olika faktorer. I 

framställningen av mätdata hämtade från dygnsrapporter presenteras CO-halten som en 

funktion av tre olika mätbara parametrar, som sedan innan är kända faktorer. Dessa 

parametrar som också verkar ha haft störst inverkan på CO-halten i Arvika Fjärrvärmes 

rökgaser innefattar pannlast, NOx och ungefärlig fukthalt hos bränslet. I och med den 

grad av variation som iakttagits i förbränningen kommer troligtvis CO-halten också 

fortsättningsvis fluktuera, och ibland nå tillfälligt höga emissionstoppar.  

 

Med doseringsutrustningen nu installerad kommer sannolikt topparna ändå kunna 

begränsas i både antal och nivå. Ett eventuellt problem som iakttagits är utrustningens 

förmåga att svara på höga fukthalter i bränslet. Under slutet av december 2013 och 

början på januari 2014 rapporterades från Arvika Fjärrvärme om ovanligt höga halter av 

fukt i bränsle och luft. Detta är förmodligen anledningen till att höga CO-halter 

redovisas vid denna tidsperiod. För att få ner halterna av CO tvingades driftpersonalen 

vid Arvika Fjärrvärme öka doseringen av svavel, genom att justera doserarens 

driftparametrar. För att inte överdosera svavlet minskas doseringen igen när CO-

halterna sjunker. Dessa justeringar har fått göras vid åtminstone ett par tillfällen under 

det här projektets gång och således väcks ett frågetecken kring utrustningens förmåga 

att själv kunna kompensera för höga fukthalter och andra variationer på effektivt sätt. 

Regleringen lämnar i det avseendet lite övrigt att önska, och detta borde kanske 

optimeras från leverantörens sida. 

 

I och med att fukthalt, pannlast och NOx-halt  varierar och att man enligt resultatet kan 

se svaveldoseringen som ännu en parameter, så kommer också svavelförbrukningen att 

variera. Arvika Fjärrvärme rapporterar en medelförbrukning på 362,7 kg/månad under 

tiden från driftsättningen till den här rapportens sammanställning. Observera att detta 

endast är ett snittvärde beräknat på underlag från 79 dagar efter driftsättningen, och att 
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avvikelser från detta värde kommer att inträffa likväl som att pannans parametrar hela 

tiden kommer att variera. Även under mättiden har variationer förekommit och man har 

också justerat svaveldoserarens svarstider. Svavelförbrukningen kan vara värd att 

nämna då den är intressant ur flera perspektiv, som miljö, ekonomi och arbetsmiljö. 

 

Hur påverkas svavelhalten i rökgaser, askor och kondensat av svaveldoseringen? 

Att nivåerna inte når höga värden är viktigt ur flera perspektiv. Dels  tyder låga halter på 

att svavlet inte överdoseras, vilket vid tidigare studier visat sig resultera i höga värden 

av svavel i askan, rökgaserna eller rökgaskondensat. Förutom onödigt hög 

svavelförbrukning leder detta till ökad korrosionsrisk i rökgaskanaler, och till den 

ansluten utrustning. Utfällning av svavel i rökgaskondensorn ger ett lägre pH i 

kondensatet, vilket i sin tur ger en ökad konsumtion av lut. Högre halter svavel i 

rökgaserna ger också en högre miljöbelastning vilket särskilt vill undvikas. De analyser 

som gjorts av ackrediterat laboratorium visar att svavelinnehållet i bottenaska, flygaska 

och rökgaskondensat visserligen ökat om man jämför med utan svaveldosering, men är 

lägre än vid provdoseringen. Vad gäller halterna av SO2 i rökgaserna så är även dessa 

mätvärden fortfarande förhållandevis låga. Vid provdoseringen bedömdes också att 

samtliga svavelhalter förblev låga och således på godtagbara nivåer, och eftersom de nu 

alltså är ännu lägre, så kan inte slutsatsen bli annat än densamma. Att svavelhalten nu de 

facto är lägre har ändå en logisk förklaring, då mängden doserat svavel vid 

provdoseringen var mycket högre än vad som doserats efter driftsättningen, och lägre 

nivåer har därför varit väntat.  

 

En rekommendation för att säkerställa så effektiv svaveldosering som möjligt är därför 

att i framtiden hålla svavelhalterna i rökgaser, aska och kondensat under uppsikt, genom 

kontinuerliga provtagningar och övervakning. En effektiv svaveldosering gynnar både 

miljö, anläggning och ekonomi. 

 

Vad sker kemiskt i förbränningsprocessen när man tillsätter svavel? 

Trots en del forskning i området finns inget definitivt svar på hur svaveltillsats påverkar 

förbränningsprocessen ur kemisk synvinkel. Vid fullskaleförsök är det svårt att mäta den 

komplexa kemin som uppstår under förbränningen. Med avseende på 

anläggningsspecifika skillnader mellan olika förbränningsanläggningar går det heller 

inte att dra en slutsats som gäller för samtliga anläggningar. 
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Vid laboratorieförsöken kunde man studera förbränningsprocessen i mer kontrollerade 

former men även där kunde inget definitivt svar ges. Laboratorieförsök är förmodligen 

den största chansen till att hitta ett svar på frågan men det är samtidigt stor skillnad på 

laboratoriemiljöns utseende i jämförelse med i en riktig anläggning. Eftersom det är 

flera olika parametrar som påverkar förbränningsprocessen hade det varit mest 

representativt att utföra en kemisk analys på plats vid Arvika Fjärrvärmes anläggning. I 

laboratorieförsöken användes även naturgas som bränsle och svavlet tillsattes som SO2. 

Med andra ord inte alls liknande situationen i Arvika Fjärrvärme där det är elementärt 

svavel i granulär form som tillsätts tillsammans med biobränsle i form av GROT, bark 

och stamvedsflis. Trots detta får man ändå anse att deras teorier ger en fingervisning till 

hur svavlet kan tänkas påverka förbränningsprocessen.  

 

Ämnet är komplext och frågan är om det finns någon motivation från forskare inom 

området att göra ytterligare försök att bevisa exakt hur svavlet påverkar CO-nivåerna i 

rökgasen. Att det fungerar tyder samtliga försök som genomförts på. Hur det fungerar 

kanske inte spelar lika stor roll i sammanhanget. Vid kontakt med sakkunniga personer i 

ämnet kunde även en viss nyfikenhet urskiljas, samtliga professorer var ivriga på att se 

resultatet av vår undersökning. Senaste forskningen i ämnet genomfördes 2008 vid 

Danmarks tekniska universitet. I ett försök att få fram nyare forskning i området 

kontaktades en av professorerna bakom rapporten men ingen kunskap om nyare 

forskning fanns att tillgå. 

 

Hur påverkas pannan ur korrosionssynpunkt? 

Risken att anläggningen i Arvika Fjärrvärme ska utsättas för korrosion till följd av 

svaveltillsatser anses vara låg. Det ska nämnas att man inte hade några problem med 

korrosion innan svaveldoseringen installerades. Användandet av svaveladditiv gjordes 

först för att få bukt med beläggningar och högtemperaturkorrosion på överhettare i 

förbränningsanläggningar. I det avseendet har tillsats av svavel en positiv effekt på 

korrosionen.  Risken för lågtemperaturkorrosion ökar något när en ökad mängd svavel 

finns i rökgaserna. Temperaturen då svavelutfällning kan ske från rökgaserna, 

daggpunktstemperaturen, ökar i takt med att mängden tillsatt svavel ökar.  

 

Från Arvika Fjärrvärme rapporteras temperaturer i anläggningen som tyder på att 

lågtemperaturkorrosion inte bör vara en överhängande risk. Det är i anläggningens 
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lågtemperaturzoner t.ex. i economizer som risken finns och den är större vid låg last på 

pannan. Det viktiga här är att inte helt avfärda risken för lågtemperaturkorrosion. Sänkt 

CO-halt leder till möjligheter att sänka NOx-halten. Något som ger en ekonomisk 

vinning eftersom NOx utsläpp är avgiftsbelagda. I framtiden när svaveldoseringen är 

ordentligt inkörd och detta eventuellt blir aktuellt bör man ha i åtanke att syretillförseln 

i förbränningen påverkar hur svavlet i avgaserna kommer att se ut. Från litteraturstudien 

kan påvisas att en mer korrosiv form av svaveloxider riskerar att produceras vid 

syrefattig förbränning. 

 

Erfarenhetsinsamling 

Försöket att samla in erfarenheter från anläggningar med svaveldosering fick ett ytterst 

begränsat gensvar. Endast 8 stycken svarade att de använde sig av svaveldosering och i 

de flesta fall var inte svaren särskilt uttömmande. Inga slutsatser kan därför göras utifrån 

denna insamling. 

 

Inga direkta varningsflaggor höjdes åtminstone genom dessa kontakter då ingen 

rapporterade om några oönskade biverkningar till följd av svaveldoseringen. Särskilt 

intressant var frågan om vilken effekt man sett på korrosion i pannan. Detta för att vi 

inte själva hade möjlighet att mäta korrosionen på anläggningen i Arvika. Där svarade 

samtliga att ingen effekt upptäckts. Samtliga anläggningar skiljer sig dock i utförande 

från den hos Arvika Fjärrvärme och därför kan ingen definitiv slutsats göras utifrån 

dessa svar.  
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5.1 Förslag till vidare forskning 
 

Vad som sker kemiskt i förbränningen vid tillsats av svavel är fortfarande inte helt 

klarlagt. Ett komplext ämne som förmodligen kräver bra kännedom inom 

förbränningskemi samt rätt förutsättningar i form av laboratorieutrustning osv. 

 

Eftersom det inom tidsramen för den här studien inte gick att göra en mätning på 

korrosion i pannan är det intressant att efter en längre tids drift göra en mätning på plats 

vid anläggningen i Arvika för att se hur svavlet påverkat korrosionen. 

 

Till följd av sänkta CO-halter finns möjligheter att sänka utsläppen av NOx. Då detta ur 

ekonomisk och miljömässig synvinkel är intressant kan en studie i hur man på bästa sätt 

går till väga vara av intresse. I samband med detta kan även daggpunktstemperatur av 

rökgasen mätas för att på så vis ta reda på riskerna för lågtemperaturkorrosion.  
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Bilaga I. Anläggningsbeskrivning 

 

Pannan 

 

Biobränslepannan är en hetvattenpanna med bubblande fluidiserande bädd (BFB) och 

en max effekt på 18MW, byggd av Putkimaa OY. Pannan eldas med stamvedsflis, bark 

och GROT. Förbränningen sker i och efter den bubblande sandbädden i pannans nedre, 

murade del. Bränsletillförseln sker tillsammans med bärluft och leds in i pannan på två 

ställen ovanför bädden. Förbränningsluften förvärms och uppfuktas med hjälp av 

rökgaserna i en rotor. Luften tillsätts som primär-, sekundär-, tertiär- och bärluft. För att 

få en flytande sandbädd tillsätts primärluften i botten på bädden. Med primärluften 

tillsätts även en del recirkulerade avgaser. Rätt tillförsel av primärluft indikeras av en 

jämn temperatur på bädden. Sekundär- och tertiärluften tillsätts i sådan mängd att rätt 

O2-halt erhålles och således en god förbränning uppnås. Bärluften tillser en jämn 

tillförsel av bränsle in i pannan. Pannan är en vattenrörspanna med ångdom och med 

naturlig cirkulation i eldstadsväggarnas rör. Vattnet från ångdomen leds till en av två 

panncirkulationspumpar och pumpas vidare via fjärrvärmeväxlaren och pannans 

konvektionsdel tillbaka till ångdomen. Ånga som produceras i domen tas till 

matarvattencisternen, ackumulatorn och till sotning. För att starta pannan används en 

startoljebrännare, för att få upp temperaturen till minst 620 C° innan biobränsle kan 

börja matas in. 

 

Elfilter 

 

I anläggningen finns ett elfilter för att rena avgaserna från stoft. Rökgaserna sugs genom 

elfiltret med hjälp av en rökgasfläkt. När rökgaserna strömmar genom elfiltret tar stoftet 

upp negativa joner från emissionselektroner. De blir då negativt laddade och fastnar 

sedan på upptagningselektroder och bildar beläggning på dessa. Beläggningen slås bort 

automatiskt och faller ned i en bottenficka där det sedan transporteras bort. 

 

Rökgaskondensering 

 

Efter elfiltret sitter en rökgaskondensor vars syfte är att återvinna ångbildningsvärmen i 

den vattenånga som finns i rökgaserna då man eldar med fuktiga bränslen. 

Kondenseringen sker genom en vertikal tubkylare där rökgaserna leds uppifrån och ned 

på insidan av rören och fjärrvärmevattnet leds nerifrån och upp på utsidan av rören. 
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Vattenånga i rökgaserna kondenseras och fjärrvärmevattnet värms upp av i första hand 

ångbildningsvärmen. 

 

Bränslehantering 

 

Bränslet samlas i en ficka utanför pannanläggningen. Därifrån lastas det sedan in, med 

hjälp av en gripskopa, och leds genom ett såll till pannsilon. Pannsilon har en 

volymkapacitet för att klara 30 minuters full last på pannan. Nivåvakter styr matningen 

till silon. Från pannsilon leds bränslet via två parallella dubbelskruvanordningar till två 

stup. Därifrån leds bränslet vidare till pannans två inmatningar. Bränsleinmatningens 

hastighet styrs av domtrycket. 

 

Svaveldoseringsutrustning 

 

Svaveldoseringsutrustningen är i första hand avsedd att dosera granulärt svavel. 

Utrustningen består av en behållare för förvaring av svavelgranuler, en mikrodoserare 

med mekanisk hastighetsvariator, en skruv för matning samt en omrörare. 

Svavelgranuler doseras via plaströr direkt in i bränsleinmatningen precis innan pannan. 

Utrustningen styrs av en PLC i ett manöverskåp.  PLCn styr utrustningen baserat på 3 st 

analoga insignaler (panneffekt, CO-halt, O2-halt) samt 4 st digitala insignaler (panna i 

drift, bränsleinmatning i drift, dosering läge auto/manuell, dosering läge on/off). 

Utsignalerna från PLCn består av 3 st digitala signaler (drift omrörare, drift doserare, 

larm) samt 1 analog signal (varvtal doserare). Svavlet levereras i hinkar om 14 kg och 

fylls på manuellt i doseraren. 

                                   
                                          Bild 1. Utrustning för svaveldosering 
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Bilaga J. Provdosering 
 

Arvika Fjärrvärme genomförde under hösten 2010 egna försök med att tillsätta svavel 

till förbränningen för att sänka CO- halten i rökgaserna. Svavlet visade sig ha effekt och 

CO-halten sjönk. Utifrån detta resultat kontaktades en leverantör av utrustning för 

svaveldosering, och tillsammans beslutades om en ny mer utförlig provdosering och 

mätning.  

 

Resultatet från provdoseringen skulle sedan ligga till grund för ett beslut i frågan om 

huruvida svaveldosering skulle kunna vara en lämplig metod för Arvika Fjärrvärme. I 

provdoseringen ingick att leverantören gjorde en tillfällig installation, driftsättning och 

kalibrering av utrustning för svaveldosering. Följande mätningar genomfördes: 

 

 Halter av CO, SO2, och O2 i rågas (orenad gas) 

 Svavelhalt i rökgaskondensat 

 Svavelhalt i flygaska och bottenaska 

Mätningar genomfördes innan svaveldoseringen installerades och därefter med 

doseringsutrustningen i drift, för att kunna observera hur doseringen av svavel påverkar 

mätvärdena. 

 

Resultaten kommer från provdoseringen som gjordes av Arvika Fjärrvärme AB. Dessa 

mätningar ägde rum 2012-10-29 till 2012-11-02.  

 

 

Panneffekt medel [MW] Tillfört svavel [kg/h] CO- halt medel [mg/MJ] 

12 0 254 

15,8 2,18 54,4 

18 0,55 91,5 

6 0,06 23,4 

Tabell 1. Resultat från provdoseringen. Kommentar: Under lasten 15.8 MW kan överdosering 

ha skett.  
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Arvika Fjärrvärme valde eldningsolja 1 som referensvärde vid provdoseringen. I tabell 2 

jämförs uppmätta SO₂- utsläpp vid dosering med givna SO₂- utsläpp vid eldning med 

eldningsolja 1. Här framgår utsläppen vid svaveldosering är marginellt högre än vid 

eldning av eldningsolja 1. 

 

SO₂- utsläpp utan 

svaveltillsats 

SO₂- utsläpp med 

svaveltillsats 

SO₂- utsläpp med 

EO1* 

Enhet 

3,7 9-64 40- 60 mg/m³n vid 6 % O₂ 

Tabell 2. SO₂- utsläpp under dosering. *EO1 står för eldningsolja 1. 

 

Av värdena i tabell 3 framgår att samtliga svavelhalter ökar, detta vid en dosering på 

upp till 2 kg/h och en specifik CO emission på under 100 mg/MJ. 

 

 
Före dosering Efter dosering Förändring Enhet 

Bottenaska 63 720 657 mgS/kg TS 

Flygaska 51 21000 20949 mgS/kg TS 

Kondensat 0.90 10 9,1 mgS/l 

Tabell 3. Resultat på provtagningar 

 

Utifrån dessa resultat beslutades att installera en fast utrustning för kontinuerlig 

dosering av svavel, för att efter en prövotid utvärdera resultat och ta ställning till om 

man ska fortsätta med doseringen utav svavel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XIV 

 

Bilaga K. Konvertering av parametrar 
 

November 

0.8 [kg/ dygn]  
                

  
 [mg/h] 

 

En enhetsanalys åskådliggör hur värdet kan konverteras till mg/m
3

n genom att dividera 

svavelutsläppet (mg/h) med rökgasflödet (m
3

n/h). 

 

  

 
   

 

   
  

 
  

 

   
 = 

  

   
 

 

Detta ger 

 

             

  
 

 

       
             3

n (vid 12.1 % O2) 

 

För att konvertera värdet ovan från en verklig syrgashalt på 12.1% till det normerade 

värdet för biobränsle på 6 % syrgashalt, så anger naturvårdsverket följande modell: 

 

Z vid x vol% O2 =  (               vid y vol-% O2  

(Naturvårdsverket, 2004) 

 

Alltså 

(21-6)   1.84524 / (21 – 12.1)   3.01 mg/m
3

n vid 6 % O2 

 

December 

0.5 [kg/ dygn]  
                

  
 [mg/h] 

 

             

  
 

 

       
             3

n (vid 8.6 % O2) 

 

(21-6)            / (21 – 8.6)   1.32 mg/m
3

n vid 6 % O2 

 


