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Värmeverk

Daniel Gramner

Lule̊a Tekniska Universitet

Instutionen för systemteknik
EISLAB

15 Juni, 2005



SAMMANFATTNING

Detta examensarbete är utfört i samarbete med Grabitech Solutions AB p̊a Pajala

Värmeverk. Pajala Värmeverk är ett fjärrvärmeverk som förser ungefär 200 byggnad-

er i centralorten Pajala med fjärrvärme. Värmen produceras huvudsakligen i en fast-

bränslepanna som eldas med bland annat flis och bark. I detta examensarbete ing̊ar

arbete p̊a tre olika delsystem som alla p̊a olika sätt är kopplade till fastbränslepannan.

Det första delsystemet är den del av bränsleinmatningssystemet som kallas för st̊ang-

matarsystem. Systemet best̊ar av hydraulaggregat, stora hydraultuber och skrapor som

drar fastbränslet fr̊an en bränsleficka ner till ett transportband. Detta system har tidigare

inte fungerat tillfredställande. Problemen har bland annat best̊att av att hydraultuberna

har blivit stillast̊aende samt att de inte har g̊att hela slaglängden. Efter en ombyggnation

av hydraulsystemet samt installation av en helt ny PLC-baserad driftslogik har problemen

upphört.

Det andra delsystemet är kapacitets- och O2-regleringen. Förbränningen regleras

utifr̊an det aktuella värmebehovet (som varierar med förbrukning och utomhustemper-

atur). Regleringen har tv̊a parametrar: bränslemängden som matas genom pannan och

luftmängden som tillförs förbränningsprocessen. För att f̊a en lugnare förbränning och

därigenom ocks̊a minska rökgasutsläppen ville värmeverket förbättra kapacitets- och O2-

regleringen. Bränslet matas genom pannan med s̊a kallade roster. Dessa har tidigare g̊att

i intervaller med konstant hastighet. Mängden bränsle som matas genom pannan har

d̊a reglerats genom att stillest̊andstiden mellan varje intervall har varierats. Genom att

istället l̊ata rosterna g̊a kontinuerligt med en reglerad hastighet har förbränningen blivit

jämnare och detta har minskat rökgasutsläppen.

Det tredje och sista delsystemet är elfiltret. Detta fungerar som ett stoftfilter som

renar rökgaserna fr̊an sotpartiklar. Elfiltret har haft återkommande driftstörningar bland

annat i form av motorer som brunnit eller isolatorer som spruckit. Driftproblemen beror

förmodligen p̊a att man kör elfiltret med ett övertryck. Rekommendationen blir därför

att överg̊a till drift med undertryck. Detta kan åstadkommas genom att rökgasfläkten

som nu sitter före elfiltret placeras efter elfiltret.
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ABSTRACT

This thesis has been performed in co-operation with Grabitech Solutions AB at Pajala

Värmeverk. Pajala Värmeverk is a district heating station which provides about 200

buildings in Pajala with district heating. The heating is mainly produced in a wood-

chips/bark fired boiler. In this thesis work have been done on three sub-systems which

all in some way are connected to the woodchips/bark fired boiler.

The first sub-system is part of the system that transports woodchips and bark from

a storage to the boiler. The specific sub-system on which work have been done consist of

large hydraulic engines, big hydraulic tubes and large scrapers that drag the woodchips or

bark from the storage to an elevator. This sub-system has previously not been working

well. The problems have among others consisted of hydraulic tubes that either have

been standing still or not moved the whole way forth and back. After a rebuild of the

hydraulic system and the installation of a new PLC-based operation-logic the problems

have disappeared.

The second sub-system is the capacity and oxygen control. The incineration is con-

trolled according to the current need of heating (variates with consumption and outdoor

temperature). The control system has two parameters: amount of fuel fed through the

boiler and amount of air added to the incineration process. To get a calmer incineration

and thereby also reduce the flue gas emissions the district heating station wanted to

improve the capacity and oxygen control. The fuel is fed through the boiler by grates.

Earlier the grates moved in intervals with constant speed. By varying the time between

the intervals (when the grates are standing still) the amount of fuel fed through the

boiler was regulated. By letting the grates move constantly but with regulated speed the

incineration has become more stable and this has reduced the flue gas emissions.

The third and last sub-system is the Electrostatic Precipitator (EP). It works as a

dustfilter which purifies the flue gas from particles of soot. The EP has had returning

interruptions in the operation. Among others the interruptions consist of burnt electric

motors and broken isolators. This problems depends probably on the fact that the EP

is operated with an overpressure. The recommendation is therefore to operate the EP

with an underpressure. That can be done by moving the flue gas fan - that now is placed

before the EP - to a place after the EP.
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lösa och förbättra olika delar av produktionsanläggningen p̊a Pajala Värmeverk. Arbetet
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KAPITEL 1

Inledning

Pajala Värmeverk är ett fjärrvärmeverk som förser centralorten Pajala med fjärrvärme.

Värmen produceras huvudsakligen i en fastbränslepanna p̊a 6 MW. Bränslet best̊ar av

flis, bark etc. Förutom fastbränslepannan finns sammanlagt 3 stycken elpannor, en ol-

jepanna samt en panna som kan värmas med antingen olja eller pellets. P̊a värmeverket

finns tre olika delsystem som fungerar d̊aligt. Målet med detta examensarbete är att

analysera varför de fungerar d̊aligt och sedan ge förslag p̊a hur dessa problem skall

lösas. Om möjligt skall ocks̊a förslagen genomföras och driftsättas. De tre delsystemen

är: st̊angmatarsystemet, kapacitets- och O2-regleringen samt elfiltret.

Rapporten är uppdelad i sex kapitel och det andra kapitlet inneh̊aller en allmän beskrivn-

ing av värmeverket, driftsanläggningens konstruktion samt styr- och reglersystemet. Det

tredje kapitlet behandlar den del av bränsleinmatningssystemet som kallas för st̊ang-

matarsystem. Enkelt beskrivet kan man säga att st̊angmatarsystemet best̊ar av stora

hydraultuber och skrapor som drar fastbränsle ner p̊a ett transportband. Detta system

har inte fungerat tillfredställande. Problemen har bland annat best̊att av att hydraultu-

berna blivit stillast̊aende samt att de inte g̊att hela slaglängden.

Det fjärde kapitlet beskriver kapacitets- och O2-regleringen. Eftersom värmebehovet

förändras med bland annat utomhustemperaturen s̊a måste förbränningen regleras utifr̊an

detta. Regleringen har tv̊a parametrar: bränslemängden som matas genom pannan och

luft-/syremängden som tillförs förbränningsprocessen. Värmeverket vill förbättra denna

reglering för att f̊a en lugnare förbränning och därigenom minska rökgasutsläppen.

I det femte kapitlet behandlas elfiltret. Elfiltret är ett stoftfilter som renar rökgaserna
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fr̊an sm̊a sotpartiklar. Filtret har inte fungerat som det ska. Isolatorer som g̊att sönder

och elektroder som smutsats ner, är exempel p̊a problem som funnits. Det sjätte kapitlet

sammanfattar slutsatserna fr̊an varje delsystem.



KAPITEL 2

Pajala Värmeverk AB

2.1 Allm än beskrivning av Pajala V ärmeverk

Pajala Värmeverk är ett av Pajala Kommun helägt aktiebolag som producerar fjärrvärme

till centralorten Pajala. Värmeverket byggdes 1983 och fick d̊a en fastbränslepanna p̊a 2

MW. I olika omg̊angar har verket under åren byggts om och till. Idag är fastbränslepannan

p̊a 6 MW. Fastbränslepannan eldas med s̊agverksavfall samt flisad massaved. För rökgas-

rening finns en multicyklon samt ett elfilter.

Förutom fastbränslepannan finns 3 st elpannor p̊a sammanlagt 2,5 MW, en oljepanna p̊a

4 MW samt en panna som kan köras med antingen en 600 KW:s pelletsbrännare eller en 3

MW:s oljebrännare. Dessutom har värmeverket under hösten 2004 driftsatt en frist̊aende

panncentral som eldas med en 3 MW oljebrännare. Den frist̊aende panncentralen skall

fungera som en backup utifall värmeverket skulle drabbas av ett oplanerat driftstopp.

Den totala årsproduktionen ligger p̊a ungefär 23 GWh. Som jämförelse kan nämnas att

det motsvarar uppvärmningen av 1150 normalstora villor (20 MWh) under 1 år.

Fjärrvärmenätet best̊ar av sammanlagt 17323 m kulvert. Till detta är lite drygt 200

byggnader anslutna. Av dessa anslutningar är 150 privatägda villor, resterande byggnader

best̊ar av hyreshus, offentliga byggnader och industrilokaler. I jämförelse med att värma

byggnaderna med el eller olja s̊a är fjärrvärmen ungefär 30 procent billigare1.

1beräknat med ett FJV-pris p̊a 44 öre (Gäller i Pajala), ett elpris p̊a 65 öre, ett oljepris p̊a 70 öre
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2.2. Ordförklaring och förkortningar 5

2.2 Ordf örklaring och f örkortningar

Cellmatare; en lufttät sluss, används när man behöver ha olika tryck p̊a var sida om

slussen.

Cyklon; bygger p̊a cyklonverkan, används i många olika sammanhang, främst för stoft-

avskiljning. P̊a Pajala värmeverk används den för att skilja ut sotpartiklar ur rökgaserna.

FB-panna; fastbränslepanna, huvudpannan som eldas med bl.a. flis och bark.

FJV; Fjärrvärme.

PLC; Programming Logic Controller, Dator där all driftslogik finns.

PVV; Pajala Värmeverk.

Stigarvatten, Stigartemp; det uppvärmda vattnet som kommer direkt fr̊an fastbränsle-

pannan samt temperaturen p̊a det vattnet.

St̊angmatare; en sorts skrapa som drar bränslet / fliset fr̊an bränslefickorna till trans-

portbandet.

Tilloppsvatten, Tilloppstemp; det uppvärmda vattnet som skickas ut i fjärrvärmenätet

samt temperaturen p̊a det vattnet.

2.3 Driftsanl äggning

Bränslelagret best̊ar av 2 stycken bränslefickor p̊a vardera 200 m3. Dessa fickor kan fyllas

av b̊ade lastbil och hjullastare. Fr̊an bränslefickorna dras fliset av s̊a kallade st̊angmatare,

ner p̊a ett transportband. Transportbandet matar fliset via ett nedfallschakt in i pannan.

Pannan har en ugn med rörliga snedroster och frekvensstyrda fläktar för primär- och

sekundärluft. Den frekvensstyrda rökgasfläkten h̊aller ett konstant undertryck i fast-

bränslepannan.

Askutmatningen är en s̊a kallad v̊ataskutmatning vilket innebär att askan faller ner i en

vattenbalja under pannan. I baljan g̊ar en skraptransportör som drar askan ut och ner

p̊a ett lastväxlarflak. Det mesta av de askpartiklar som finns i rökgaserna f̊angas upp i



2.4. Styr- och reglersystemet 6

multicyklonerna. Via en cellmatare töms cyklonerna i vattenbaljan. För att ytterligare

rena rökgaserna fr̊an askpartiklar och stoft finns ett elfilter installerat. Elfiltret har en

separat askcontainer.

2.4 Styr- och reglersystemet

Styr- och reglersystemet är PLC-baserat [1]. Det innebär att det är en PLC2 som är

hjärtat i hela reglersystemet. Till PLC:en är moduler kopplade. Modulerna fungerar som

in och utg̊angar till PLC:en. Figur 2.1 visar principen för hur dessa in och utg̊angar

används av PLC:en för att styra olika system p̊a värmeverket. P̊a Pajala värmeverk finns

7 olika sorters moduler:

• 220 VAC Digital ing̊ang

• 220 VAC Digital utg̊ang

• 0-20 mA Analog ing̊ang

• 0-20 mA Analog utg̊ang

• 0-10 VDC Analog ing̊ang

• 24 VDC Digital ing̊ang

• PT100 Analog ing̊ang

Till de olika ing̊angarna är kopplade givare av olika slag (exempelvis temperaturgivare,

lägesgivare, tryckgivare, rörelsevakter etc), signaler (exempelvis fr̊an kontaktorer, mo-

torskydd, frekvensomriktare, nödstoppar etc).

Utg̊angarna används för att styra olika funktioner som att starta och stanna motorer,

fläktar eller pumpar, eller att styra hastigheten p̊a fläktar och pumpar. Börvärden till

oljepannor eller elpannor kommer ocks̊a fr̊an utg̊angsmodulerna.

Det finns tre stora fördelar med ett PLC-baserat system:

1. Att värmeverkets styr- och reglersystem är PLC-baserat innebär att all driftslogik är

programbaserad. Det betyder att inställningar av tidsreläer, timers, larm och liknande

ändras med n̊agra knapptryckningar.

2Allen-Bradley SLC 500
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Figur 2.1: Principskiss över hur PLC:n är kopplad till Värmeverket

2. Att ändra i driftslogiken (exempelvis lägga till en extra timer eller ett larm) g̊ar

enkelt utan att man behöver dra kablar och montera reläer. Istället g̊ar man bara in i

styrprogrammet och gör de ändringar som behövs via en vanlig PC.

3. Att systemet är PLC-baserat ger ocks̊a en större driftssäkerhet eftersom det inte finns

n̊agra mekaniska tidsreläer (eller liknande) som kan g̊a sönder.

Användargränssnittet best̊ar av en vanlig PC som via ett nätverkskort kommunicerar med

PLC:en. Operatörspanelen (ett vanligt windowsfönster) är uppbyggd i ett program som

heter Intouch. P̊a operatörspanelen f̊ar man omedelbart en överblick över hur värmeverket

g̊ar (en bild p̊a operatörspanelen finns i appendix H). Mätvärden s̊asom vattentempera-

turer, ugnstemperatur, ugnsundertryck, utetemperatur finns upplagda och kan avläsas i

huvudpanelen. S̊a ocks̊a signaler som visar statusen p̊a motorer, pumpar, ventiler etc.
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Om användaren vill ha mer information om exempelvis en motor kan han klicka p̊a

motsvarande motor. Därmed g̊ar han in i en undermeny i vilken han dels kan avläsa

motorstatus (i drift, stand-by etc. ), dels kan välja att köra motorn manuellt eller med

automatik. Olika motorer och pumpar har olika alternativ p̊a automatik/manuell körning

eller motorstatus beroende p̊a användningsomr̊ade.

Fr̊an operatörspanelen kan man ocks̊a ändra karakteristiken p̊a de olika reglerlooparna

som finns. De handlar d̊a framför allt om tv̊a reglersystem, en kapacitetsreglering samt en

reglering som jobbar för att h̊alla konstant O2-halt i pannan. B̊ada dessa reglerloopar är

s̊a kallad PID-regulatorer. En PID-regulator är en kombination av tre olika regulatorer,

alla med olika verkan:

- P-regulatorn. En proportionell regulator. Utsignalen ändras proportionellt efter skill-

naden mellan börvärde och ärvärde.

- I-regulatorn. Integrerande regulator. Med jämna mellanrum avläses skillnaden mellan

ärvärde och börvärde. Om det finns en skillnad s̊a justeras utsignalen med ett visst

förutbestämt värde. Om det finns en skillnad nästa g̊ang avläsningen sker s̊a justeras

utsignalen ett steg till med samma förutbestämda värde och s̊a vidare.

- D-regulatorn (D-verkan) Deriverande regulator. Regleringen justerar utsignalen med

hänsyn dels till hur snabbt skillnaden mellan bör- och ärvärde förändras, dels till i vilken

riktning förändringen sker.

En kombination av dessa regleringar ger en reglering som kombinerar proportionell reg-

lering med integrerande och deriverande verkan. Det som brukar vara sv̊art är att justera

variablerna, som avgör hur mycket varje del p̊averkar utsignalen, s̊a att regleringen blir

s̊a optimal som möjligt.

I driftslogiken finns inlagt reglersystem som driftsoperatörerna inte kan ändra. Ett ex-

empel är rökgasfläkten som regleras för att h̊alla ett konstant undertryck i pannan.

Förutom att PLC:en sköter regleringen av fastbränslepannan s̊a kontrolleras ocks̊a sam-

bandet mellan de olika värmepannorna, fjärrvärmepumparna (som styr flödet ut p̊a

fjärrvärmenätet) och driftslarmen.

De olika värmepannorna (FB-pannan, elpannorna och oljepannorna) styrs alla mot tem-

peraturens börvärde p̊a framledningen. Med andra ord styrs alla pannor s̊a att vattnet

som g̊ar ut i fjärrvärmenätet skall vara varmt nog. Börvärdet är kopplat till utetem-

peraturen, ju kallare ute desto varmare bör vattnet vara. FB-pannan är den i särklass

billigaste att använda för uppvärmningen. P̊a grund av detta s̊a är det meningen att



el- och oljepannor endast skall användas som reservpannor, eller till spetsvärmning d̊a

FB-pannan inte själv orkar h̊alla uppe framledningstemperaturen.

För att ha lite marginaler kan driftspersonalen ställa in en offset mellan börvärdet p̊a

tilloppsvattnet och stigartemperaturen fr̊an fastbränslepannan. Genom att lägga in en

offset p̊a exempelvis 2◦C s̊a kommer fastbränslepannan att jobba för att h̊alla en sti-

gartemperatur som ligger 2◦C över börvärdet p̊a tilloppsvattnet. Om FB-pannan av

n̊agon anledning (exempelvis d̊aligt bränsle) inte orkar h̊alla nog hög stigartemperatur

g̊ar elpannorna och oljepannorna in och hjälper till. I vilken ordning och vid vilka tillopp-

stemperaturer som pannorna startar ställs in i operatörspanelen av driftspersonalen. Om

n̊agon av el- eller oljepannorna startar s̊a sätts börvärdet p̊a FB-pannans stigartemper-

atur automatiskt till 120◦C (högsta möjliga börvärde). Detta görs för att FB-pannan som

standard alltid skall g̊a för fullt innan el- eller oljepannorna g̊ar in och hjälper till.

Om ett driftslarm g̊ar s̊a presenteras detta i en liten display i huvudfönstret. Beroende

p̊a vad det är för ett larm s̊a kan det ocks̊a markeras vid felkällan p̊a operatörspanelen.

Om det exempelvis är en motor som strejkat s̊a blinkar motorsymbolen p̊a skärmen

rött. Förutom dessa indikeringar s̊a lagras ocks̊a larmen i en larmlista som finns som en

undermeny.

En stor del av alla de mätvärden som presenteras p̊a operatörspanelen lagras i 6 månader.

För att i efterhand kunna kontrollera och/eller analysera, finns funktioner för att enkelt

kunna göra diagram, excelfiler samt rapporter. Per automatik skrivs varje morgon en

dygnsrapport ut p̊a en vanlig skrivare.



KAPITEL 3

Stångmatarsystemet

3.1 Befintligt system

St̊angmatarsystemet är det system som drar flis/bark/s̊agsp̊an fr̊an flisfickan ner p̊a en

bränsletransportör.

St̊angmatarsystemet är uppdelat i tv̊a likadana delsystem, SM1 och SM2, ett system

för vardera flisfickan. Varje system best̊ar av tre st̊angmatare, hydraulaggregat med

tillhörande styrelektronik samt erforderlig hydraulslang och ventiler. En st̊angmatare

är uppbyggd av en dubbelverkande hydraultub samt en skrapa. Hydraultuben trycker

skrapan in i flisfickan och drar sedan tillbaka skrapan. När skrapan dras tillbaka drar den

med sig flis ner p̊a bränsletransportören.

N̊agon generell funktionsbeskrivning har inte g̊att att finna, men en visuell studie av

hur systemet fungerar ger följande resultat: När bränsletransportören g̊ar och en stock-

ningsvakt (induktiv givare) inte ger signal s̊a rör sig st̊angmatarna in eller ut. Alla tre

st̊angmatarna rör sig åt samma h̊all. När en st̊angmatare g̊ar längst ut eller längst in

s̊a ändrar samtliga st̊angmatare riktning, detsamma gäller om trycket i hydraulsystemet

blir för högt (vid tung belastning p̊a st̊angmatarna). Dessutom ändrar st̊angmatarna

alltid riktning i samband med ett stopp (orsakat exempelvis av att stockningsvakten

givit signal). PLC:en kan sägas ha som huvudsaklig uppgift att övervaka detta system,

hydraulaggregatets styrelektronik har hand om riktningsändring p̊a st̊angmatarna etc.

10
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3.1.1 Hydraulsystemet

En ritning över hydraulsystemet till SM1 finns i appendix A (figur A.1). SM2 är uppbyggd

p̊a samma sätt.

Hydraulpumpen P1 har en friflödesfunktion vilket gör att pumpen kan g̊a kontinuerligt

utan att h̊alla tryck i systemet och därmed belastas i onödan. Vid tryckbehov (allts̊a när

st̊angmatarna skall g̊a) sl̊as friflödesfunktionen av och riktningsventil rV1 ställs i läge a

eller b dvs. ställs s̊a att st̊angmatarna g̊ar antingen in eller ut. Om n̊agon av st̊angmatarna

inte skall användas kan den stängas av med handmanövrerade avstängningsventiler V1-

V6.

3.1.2 Reglerutrustning och ledningsn ät

Exakt hur det gamla systemet är uppbyggt har ej utretts. Anledningen till detta är

man fr̊an värmeverkets sida ans̊ag det vara b̊ade irrelevant och tidsödande. De signaler

som PLC-systemet avläser (insignaler) samt de styrsignaler som kommer fr̊an PLC:en

(utsignaler) finns i appendix B. Bland insignalerna märks speciellt stockningsvakten samt

bränsletransportörens driftssignal (i drift eller inte). Förutom de signaler som nämns i

appendix B finns det n̊agra signaler som aldrig avläses av PLC:en. Exempelvis finns

det tv̊a digitala gränslägesbrytare (syns p̊a hydraulritningen i appendix A) till varje

st̊angmatare, dessa signaler g̊ar endast in i hydraulaggregatets kopplingssk̊ap.

3.1.3 Driftslogik

Eftersom st̊angmatarna endast f̊ar g̊a samtidigt som bränsletransportören och d̊a stockn-

ingsvakten inte ger signal s̊a används dessa insignaler som villkor för att starta st̊angmatar-

systemet. Dvs. driftssignal fr̊an bränsletransportören samt 0-signal fr̊an stockningsvakten

innebär att PLC:en skickar startsignal till st̊angmatarna. I övrigt övervakar PLC:en bara

att systemet g̊ar som det ska. Om det inte g̊ar som det ska stänger PLC:en av motsvarande

system (SM1 eller SM2) och larmar. Driftslogiken har med andra ord ingenting att göra

med vilken riktning som st̊angmatarna har eller när de vänder.



3.2. Problem 12

3.2 Problem

En eller flera av st̊angmatarna har - främst under vinterhalv̊aret - en tendens att röra sig

väldigt lite. Detta gäller främst den yttersta st̊angmataren, allts̊a st̊angmatare 1 (SM1)

eller 3 (SM2) i figur 3.1. Eftersom den rör sig lite rörs fliset ovanför den inte om vilket

resulterar i att det fryser ihop till stora klumpar och därmed orsakar totalstopp för

nämnda st̊angmatare. Att st̊angmataren inte g̊ar innebär att flisfickan inte töms vilket i

förlängningen kan leda till driftstopp. Dessutom f̊ar man en ökad belastning p̊a de tv̊a

andra st̊angmatarna i systemet vilket sliter onödigt p̊a dessa. Att st̊angmatarna vänder

ofta och utan att samtliga st̊angmatare n̊att respektive gränsläge ger en ojämn matning

av flis till bränsletransportören. Detta ökar slitaget p̊a transportören. Vid start, stopp

och riktningsvändning s̊a f̊ar man tryckstötar i hydraulledningarna, n̊agot som nöter p̊a

ventiler, kopplingar och ledningar. Värmeverket har ocks̊a haft 2 stycken hydraulpump-

shaverier med kostsamma driftstopp som en följd av detta.

1 2 3 1 2 3

A A

Lastbilsbrygga

Hydraulsystem SM1 Hydraulsystem SM2

Flisficka Flisficka

Figur 3.1: Flisfickorna i genomskärning. St̊angmatarna är numrerade 1-3

Den största anledningen till att st̊angmatarna g̊ar d̊aligt är att de tre hydraultuberna i

st̊angmatarsystemet är inkopplade p̊a samma hydraulledning (se appendix A). Hydraulol-

jan flödar enligt minsta motst̊andets lag vilket f̊ar som resultat att den st̊angmatare som

har lättast belastning g̊ar fortast samtidigt som den med tyngst belastning i princip kan

st̊a stilla. När det inte är jämnt med flis i fickorna p̊a värmeverket tenderar den yttersta

av st̊angmatarna att g̊a tyngst. Detta beror p̊a fickornas konstruktion. När ett lass med

flis tippas s̊a hamnar de mesta av fliset vid de bortre väggarna (väggarna A i figur 3.1)

och därmed hamnar den tyngsta belastningen p̊a de yttre st̊angmatarna. Tryckstötarna i

hydraulsystemet beror p̊a att regleringen av ventilerna inte är synkroniserad. Med andra

ord s̊a öppnar eller stänger inte de befintliga ventilerna samtidigt varför man ibland f̊ar
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fullt oljetryck mot en stängd ventil eller att man g̊ar fr̊an fullt oljetryck till inget oljetryck

alls d̊a en ventil stängt n̊agot före de andra.

3.3 Funktions önskem ål

Personalen p̊a Pajala Värmeverk har uttryckt önskem̊al om hur det nya systemet ska

fungera:

• Problemen som tidigare nämnts skall åtgärdas.

• St̊angmatarna skall kunna köras manuellt p̊a plats nere i källaren där st̊angmatarna

och bränsletransportören är placerad.

• St̊angmatarna skall g̊a hela slaglängden.

• Efter ett stopp skall st̊angmatarna fortsätta i samma riktning som de hade före

stoppet.

• St̊angmatarna skall kunna ha olika riktning i förh̊allande till varandra, detta för att

f̊a en viss blandning i flisfickan.

• Gränsen för när hydraulsystemet f̊ar för högt tryck skall kunna ställas in.

• Om möjligt skall st̊angmatarna starta och stanna mjukare.

• De skall finnas möjlighet att avläsa hydrauloljans temperatur och därmed manuellt

kunna ställa in larmgränsen för hög hydrauloljetemperatur.

3.4 Lösningsf örslag

Utifr̊an problembeskrivningen samt de funktionsönskem̊al som uttryckts har jag föreslagit

sammanlagt 3 möjliga lösningsförslag.

Gemensamt för alla tre lösningsförslag: En analog tryckgivare som kopplas till PLC:en

installeras. Detta ger möjlighet att manuellt ställa in maxniv̊an p̊a hydrauloljetrycket.

En Pt-100 monteras i hydraulaggregatet. Signalen dras till PLC:en och därmed kan hy-

drauloljetemperaturen avläsas. All styrlogik för st̊angmatarna kommer att överföras till

PLC:en eftersom det förenklar b̊ade uppbyggnaden (programmering) och möjligheterna

att i efterhand modifiera och vidareutveckla styrlogiken.
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3.4.1 Lösningsf örslag 1

Ingen ändring görs i hydrauliken. Alla el- och signalledningar dras via PLC:en istället för

som nu, d̊a en del ledningar endast g̊ar till hydraulaggregatets kopplingssk̊ap. I detta fall

skulle den befintliga riktningsventilen rV1 styras av PLC:en och alla st̊angmatare skulle

kunna f̊as att vända samtidigt. Genom att dra signalerna fr̊an alla lägesgivare till PLC:en

kan driftslogiken göras s̊a att st̊angmatarnas riktningsändring inte sker förrän signal

kommit fr̊an alla tre lägesgivare alternativt d̊a hydraultrycket blivit för högt. Manuell

körning av st̊angmatarna skulle kunna åstadkommas genom att en omkopplingsknapp,

manuell/auto och en ut/av/in-knapp installeras i källaren. Vid manuell körning skulle

alla tuberna g̊a samtidigt, individuell körning av varje st̊angmatare är inte möjlig med

denna lösning. Den blandning som efterfr̊agas genom att st̊angmatarna skall g̊a åt olika

h̊all åstadkoms genom att hydraulslangarna för en av tuberna byter anslutning med

varandra. Tillopp blir retur och vice versa. Med andra ord s̊a g̊ar hydraultuben i precis

motsatt riktning i jämförelse med de andra hydraultuberna.

Förslagets fördelar:

• Inget arbete p̊a hydrauliken

• Lite extra kabeldragning

• Systemet är billigt att bygga

Förslagets nackdelar:

• Ingen individuell manövrering av tuberna är möjlig

• Ingen större flexibilitet inför framtida ev. förändringar.

3.4.2 Lösningsf örslag 2

Hydraulsystemet kompletteras med sammanlagt 6 digitala magnetventiler. Dessa mag-

netventiler kopplas p̊a tillopp och retur till varje hydraultub. I övrigt beh̊alls hydraulsys-

temet som de är nu. All el kopplas via PLC:en. Allts̊a dras start- och stoppsignal till

de olika ventilerna, lägesgivarnas signaler till och/eller fr̊an PLC:en. Dessutom mon-

teras 4 knappar i källaren, en omkopplingsknapp manuell/auto och tre ut/av/in-knappar.

När dessa kopplas till PLC:en ger detta möjlighet att köra de tre tuberna manuellt och
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oberoende av varandra. Eftersom ingen extra riktningsventil monteras s̊a g̊ar alla tuber

i samma riktning, förutom om man skiftar tillopp/retur p̊a n̊agon av hydraultuberna.

Driftslogiken görs s̊a att när driftssignal kommer s̊a sl̊ar först magnetventilerna till, en

sekund senare g̊ar riktningsventilen rV1 i läge a eller b och alla tre tuber g̊ar d̊a antingen

in eller ut. Att magnetventilerna sl̊ar till en sekund tidigare ger en mjukare start eftersom

trycket kommer att hamna ute i hydraultuberna direkt. Med andra ord borde de h̊arda

smällarna i hydrauliken försvinna. När en tub n̊ar lägesgivaren (som därmed ger signal)

s̊a sl̊as motsvarande magnetventiler av. Detta upprepas med de resterande 2 tuberna tills

alla tre tuber n̊at sin resp. lägesgivare, sedan vänder alla tuber riktning. Övertryckssignal

fr̊an tryckgivaren leder alltid till att alla tuberna omedelbart vänder riktning.

Förslagets fördelar:

• Alla önskem̊al om funktionen p̊a st̊angmatarna är uppfyllda.

• Enkelt att stänga av en ev. kr̊anglande st̊angmatare.

Förslagets nackdelar:

• Rätt mycket elinstallation.

• En del jobb med att montera magnetventilerna.

• Om tuberna skall g̊a åt var sitt h̊all måste tillopp/retur skiftas manuellt, systemet

är därmed oflexibelt.

3.4.3 Lösningsf örslag 3, alternativ 1

Befintlig riktningsventil rV1 används som en digital magnetventil. Till varje hydraultub

monteras en riktningsventil. När hydraulsystemet kopplas p̊a detta sätt sker tubernas

riktningsändring vid varje tub. Den befintliga riktningsventilen rV1 används med an-

dra ord endast som start och stopp. Hela elsystemet kopplas via PLC:en, därmed styr

PLC:en alla riktningsventiler, PLC:en tar emot signaler fr̊an lägesgivarna etc. Genom

att montera sammanlagt fyra knappar (manuell/auto, samt för varje tub en ut/av/in

knapp) i källaren kan man köra st̊angmatarna manuellt p̊a plats i källaren. Eftersom

man med de nya riktningsventilerna individuellt kan styra hydraultubernas riktning fr̊an

PLC:en s̊a uppn̊as den önskade blandningsfunktionen genom att tub nummer tv̊a f̊ar g̊a

precis tvärtom i jämförelse med de andra tv̊a tuberna. Om detta av n̊agon anledning
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skulle fungera d̊aligt kan man mycket enkelt i driftslogiken ordna s̊a att alla tuber g̊ar

åt samma h̊all. Driftslogiken görs dessutom s̊a att de nya riktningsventilerna sl̊ar i läge a

el. b (dvs. st̊angmatarna ska g̊a in eller ut) en sekund innan den gamla riktningsventilen

sl̊ar till. P̊a det sättet kommer man ifr̊an de h̊arda smällarna i hydraulsystemet. I övrigt

fungerar systemet p̊a samma sätt som i förslag tv̊a, dvs. hydraultuberna g̊ar i en viss rik-

tning tills gränslägesbrytaren ger signal. När den signalen kommer s̊a sl̊as motsvarande

riktningsventil av. När alla tuber kommit till resp. gränsläge (eller d̊a övertrycksignalen

kommer) s̊a vänder alla tuberna riktning.

Förslagets fördelar:

• Uppfyller alla funktionsönskem̊al.

• Flexibelt system.

• Enkelt att stänga av kr̊anglande tuber.

Förslagets nackdelar:

• Dyra systemkomponenter.

• Mycket jobb med b̊ade hydraul- och elinstallation.

3.4.4 Lösningsf örslag 3, alternativ 2

Skillnaden mellan alternativ 1 och alternativ 2 är driftslogiken. I alternativ 2 f̊ar varje

tub jobba helt själv. Med det menas att endast en tub åt g̊angen till̊ats röra sig. Först

g̊ar tub 1 (tub 2 och 3 st̊ar allts̊a still) tills den n̊at ändläge. D̊a sl̊as tub 1 av. Tub

2 f̊ar g̊a till ändläge och när den gjort det blir det tub 3 som f̊ar g̊a helt själv. Detta

system har tv̊a fördelar, man kan med hjälp av tryckgivaren f̊a information om hur trögt

de olika tuberna g̊ar, dessutom f̊ar man en bra blandning när st̊angmatarna rör sig p̊a

detta sätt. Nackdelen med systemet är att hydrauloljetemperaturen riskerar att bli för

hög, n̊agot man sett tendenser till när man manuellt stängt eller strypt n̊agra av tuberna

tidigare. Om oljetemperaturen skulle bli för hög s̊a medför det ett behov av att montera

hydrauloljekylare och därmed skulle systemet fördyras. Dessutom kommer slitaget p̊a

ledningar, kopplingar etc. att öka eftersom lösningen innebär att vi skulle komma att

köra p̊a ett konstant högre tryck. Att köra hydraultuberna med s̊a högt tryck att en

kylning behövs ger dessutom energiförluster.
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3.5 Antagen l ösning

Utifr̊an de givna (och ovan upptagna) förutsättningarna bestämde sig Pajala Värmeverk

AB för att anta det första alternativet i lösning nummer 3. Avgörande för detta beslut var

att alla problem åtgärdas, samtidigt som alla funktionsönskem̊al skulle komma att uppfyl-

las. Dessutom borde en del av kostnaden för det nya systemet betala igen sig, dels i form

av färre larm och driftstörningar men även i att livslängden p̊a befintliga hydraulpumpar,

ledningar etc. borde öka. Detta gjorde att man trots de dyra systemkomponenterna och

det omfattande installationsjobbet ans̊ag att detta skulle vara den för Pajala Värmeverk

bästa lösningen

3.5.1 Reglerutrustning och ledningsn ät

I appendix C (figur C.1) finns en ritning över elsystemet.

I det system som är uppritat finns förutom alla digitala signaler (0 eller 230 V) ett par

analoga signaler (fr̊an pt-100:an samt den analoga tryckgivaren). De digitala signalerna är

inte känsliga för störning. Fr̊an b̊ade PT-100:an och tryckgivaren kommer en analog signal

som varierar mellan 0-20mA. Dessa signaler kan vara lite känsliga för störningar i form av

inducerade strömmar. I värmeverket finns m̊anga kablar med stor strömkapacitet vilka

kan generera störningar. Den farligaste störkällan är frekvensstyrda spänningsmatningar

eftersom de inducerar strömmar som varierar. En ström som inducerats fr̊an en störkälla

med konstant spänning är konstant och därmed kan man enkelt kompensera för detta i

PLC:en (om det överhuvudtaget är nödvändigt). I den väg som kablarna dras finns inga

frekvensstyrda spänningsmatningar och därmed behövs i det här fallet inga skärmade

kablar utan vanlig EKLK 3G1,5 eller EKLK 4G1,5 används.

För att inte belasta utg̊angarna p̊a PLC:en används schackreläer för att dra riktningsven-

tilerna. Schackreläerna och knapparna monteras i ett kopplingsk̊ap som placeras i källaren.

Dessutom kopplas lägesgivare, de tv̊a pt100-givarna samt tryckgivarna via samma kop-

plingssk̊ap. P̊a detta sätt kan tv̊a flerledarkablar användas mellan kopplingssk̊apet och

PLC:en istället för att ett stort antal EKLK 3G1,5 el 4G1,5 skall dras den relativt l̊anga

(ungefär 35 m) väg de handlar om.

Den knapp som skall välja driftläge (manuell/auto) p̊a tuberna blir en trepolig knapp

där valmöjligheterna är auto, manuell körning SM1 och manuell körning SM2. Knappar-

na som manuellt drar in eller trycker ut respektive st̊angmatare blir tv̊apoliga med ett

neutralläge.
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3.5.2 Hydraulsystem

En ritning över hydraulsystemet finns i appendix A (figur A.2).

Ombyggnationen av hydraulsystemet gjordes av Värmeverkets driftsentreprenör enligt

givna specifikationer. Som riktningsventil valdes en ventil fr̊an Bosch Rexroth 1.

3.5.3 Driftslogik

Den första versionen av Pseudokoden (i form av logikdiagram) finns i appendix D

Koden kan delas in i tre olika programdelar. Ett program för vardera SM1 och SM2

där programmen är identiska s̊anär som p̊a variabelnamn och signalidentiteter och en

programdel som är gemensam för SM1 och SM2. Den delen inneh̊aller variabler och

signaler som används av b̊ade SM1 och SM2, exempelvis stockningsvakten och driftsignal

fr̊an bandtransportören. Eftersom programdelarna för b̊ade SM1 och SM2 är identiska

finns i appendix endast programmet för SM1. Omprogrammeringen av PLC:en utfördes

i enlighet med pseudokoden av personal p̊a Grabitech solutions AB.

3.6 Idrifttagning och justering

D̊a det nya systemet togs i drift användes endast SM1 under tre veckors tid eftersom

ett par av hydraultuberna i SM2 hade mekaniska problem som omöjliggjorde start av

SM2. För att kontrollera om st̊angmatarsystemet gör riktningsändring p̊a hydraultuber-

na vid för högt hydrauloljetryck ställdes gränsläget p̊a en orimligt l̊ag niv̊a, p̊a detta

sätt verifierades att riktningsändringen skedde p̊a korrekt sätt. De tre veckor som SM1

provkördes visade att programdelen för SM1-systemet fungerade tillsynes utan problem.

Nämnas kan att den korta fördröjning som lagts in mellan att resp. riktningsventil samt

ventil rV1 drar och friflödesfunktionen sl̊ar av, visade sig reducera de tryckstötar som

tidigare varit ett problem.

Efter dessa tre veckor togs ocks̊a SM2 i drift med motsvarande programdel. Under tre

veckors tid testkördes SM2-systemet tillsammans med SM1-systemet. Denna testkörning

visade att SM1 respektive SM2 var för sig fungerade bra. Den programdel som hanterar

1Bosch Rexroth produkt : 4WE6J62/EW230N9K4
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för SM1 och SM2 gemensamma signaler blev dock förem̊al för uppgradering och revider-

ing.

Vid normal drift g̊ar b̊ade SM1 och SM2 samtidigt. Detta fick till följd att s̊a mycket

bränsle drogs ner p̊a bandtransportören att stockningsvakten inte längre fyllde sin funk-

tion. När stockningsvakten gav signal för stockning (och därmed stoppade st̊angmatarna)

hade s̊a mycket bränsle redan dragits ner p̊a bandtransportören att den svämmade

över. Detta blev ett problem i synnerhet d̊a flisfickorna var fulla med bränsle eftersom

st̊angmatarna d̊a tenderar att f̊a med sig extra mycket material ner p̊a bandtransportören.

För att lösa detta problem kompletterades programmeringen med ytterliggare ett inkop-

plingsbart ”driftsalternativ”. Detta alternativ fungerar enligt principen att SM1 och SM2

f̊ar g̊a varannan g̊ang, allts̊a aldrig samtidigt. Växlingen mellan SM1 och SM2 sker varje

g̊ang som transportbandet startar. En induktiv givare som sitter i nedfallsschaktet (sam-

ma givare som ger startsignal till transportören) fungerar som växling mellan SM1 och

SM2. P̊a detta sätt minskade mängden material som drogs ner p̊a bandtransportören

s̊apass mycket att bandet inte svämmade över. Genom en knapptryckning p̊a oper-

atörspanelen kan driftspersonal efter behov och egen bedömning välja mellan växelvis

körning av SM1 och SM2 eller körning med b̊ada tv̊a samtidigt.

Ytterliggare n̊agra dagars testkörning visade p̊a ett tidigare oupptäckt problem som fick

större konsekvenser för anläggningen som helhet i och med den växelvisa körningen av

SM1 och SM2. När en lägesgivare, alternativt indikatorn som ska p̊averka lägesgivaren,

gick sönder p̊a s̊a sätt att signal om att en hydraultub n̊att ettdera ändläget inte kom

fram till PLC:en fick det som konsekvens att det system som hydraultuben ing̊ar i (SM1

eller SM2) blev stillast̊aende. Detta eftersom systemet kom att vänta p̊a att hydraultuben

skulle n̊a ett ändläge (som den redan n̊att), för att efter det vända riktning p̊a samtliga

hydraultuber. I ett läge där växelvis körning enligt beskrivningen ovan användes innebar

detta att inget flis kom att dras ner i bandtransportören. Detta fick till följd att inget

bränsle matades in i pannan vilket resulterar i en driftstörning eller i värsta fall till och

med ett driftstopp. För att undvika detta problem fick en ny ändring i programmeringen

göras.

Istället för att som tidigare i växelvis körning av SM1 och SM2 l̊ata den induktiva gi-

varen i nedfallsschaktet fungera som växel mellan SM1 och SM2 s̊a programmerades en

timer till att var tredje minut växla mellan SM1 och SM2. P̊a s̊a sätt dras bränsle ner i

bandtransportören oavsett om ett av systemen blivit stillast̊aende eller inte.

Eftersom det inte syntes p̊a operatörspanelen om ett av systemen blivit stillast̊aende

programmerades en larmfunktion in i PLC:en. Genom att ha en timer som g̊ar när

st̊angmatarna g̊ar och nollställs när st̊angmatarna byter h̊all kunde ett larm läggas upp



p̊a operatörspanelen. Detta larm talar om när en st̊angmatare g̊att orimligt l̊ang tid i en

och samma riktning, n̊agot som kan bero p̊a att en gränslägesbrytare inte fungerar eller

att st̊angmataren stannat av annan anledning.

I appendix E finns pseudokodens slutversion med införda ändringar.

3.7 Utvärdering och f örb ättringsf örslag

Fyra m̊anader efter första idrifttagningen kan sägas att systemet fungerar bra och i

enlighet med de önskem̊al som värmeverket fr̊an början hade.

Det som verkar vara den svaga länken i st̊angmatarsystemet är de digitala gränsläges-

givarna och funktionssäkerheten hos dem. P̊a det sätt som gränslägesgivarna och de

indikatorer som skall p̊averka givarna är monterade idag s̊a är de känsliga för mekanisk

p̊averkan vilket kan f̊a som resultat att systemet inte f̊ar veta när en tub g̊att i bottenläge.

I extrema fall kan ocks̊a infästningen tryckas sönder om en gränslägesgivare g̊att sönder.

Genom att bygga om gränslägesgivarnas infästning och/eller indikatorerna borde man

kunna minska antalet driftstörningar.

Eventuellt skulle man kunna överg̊a fr̊an digitala gränslägesgivare av mekanisk typ till

induktiva givare av ungefär samma typ som stockningsvakten. Eftersom dessa inte byg-

ger p̊a beröringsavkänning skulle dessa inte kunna tryckas sönder av felaktigt inställda

indikatorer eller liknande. Det som kan vara ett problem är den mekaniska monterin-

gen eftersom de induktiva givarna riskerar att placeras i en för yttre p̊averkan känslig

position.

Den sista ändringen av systemet som gjordes innebar en funktion som medförde att

SM1 och SM2 kommer att kunna g̊a växelvis. Denna funktion startas eller stängs av

manuellt beroende p̊a om driftspersonalen bedömer den som nödvändig eller inte (beror

exempelvis p̊a hur mycket bränsle som finns i fickorna). Ett steg vidare i förbättrings-

och/eller automationsprocessen skulle kunna vara att lägga in en funktion som själv inser

när växelvis g̊ang är att föredra (eller inte) och d̊a ocks̊a sl̊ar av eller p̊a den funktionen.

För att avgöra när den växelvisa körningen är önskvärd och inte, skulle man kunna

använda driftssignaler fr̊an bandtransportören samt signalen fr̊an stockningsvakten. Om

stockningsvakten under en viss tid ger väldigt många signaler (eller en l̊ang konstant

signal) s̊a är det ett tecken p̊a att för mycket bränsle dras ner p̊a bandtransportören och

systemet skulle kunna sl̊a över till växelvis körning automatiskt. Om bandtransportören

vid varje g̊angtillfälle g̊ar under l̊ang tid är det ett tecken p̊a att för lite material dras

ner i bandtransportören, och växelvis körning skulle automatiskt kopplas ifr̊an.



KAPITEL 4

Kapacitets- och O2-reglering

4.1 Befintligt system

Kärnan i kapacitets- och O2-regleringen är det s̊a kallade rostersystemet. Själva rostret

är den yta där fastbränslet (flis, bark etc.) brinner. Rostret är uppdelat i fem olika de-

lar, fem rosterytor. Tv̊a av dessa ytor är fasta, de resterande tre ytorna är rörliga. De

rörliga rosterytorna sitter p̊a s̊a kallade rostervagnar (se figur 4.1). Genom att dessa

vagnar/roster rör sig i förh̊allande till varandra s̊a matas nytt bränsle in i pannan sam-

tidigt som brinnande material och aska förflyttas längre in i pannan. Hur mycket bränsle

som matas in och förbränns bestämmer förbränningseffekten. Hur mycket dessa rostery-

tor g̊ar, hur fort de g̊ar, hur de g̊ar i förh̊allande till varandra men ocks̊a i förh̊allande till

de olika förbränningsluftfläktarna (primär och sekundär) p̊averkar förbränningsprocessen

och därmed bland annat O2-halten i pannan. Eftersom tre rosterytor rör sig med sina

rostervagnar kommer de fortsättningsvis att benämnas roster 1, roster 2 och roster 3 där

roster 1 motsvarar den översta rosterytan , roster 2 den mittersta rosterytan och roster

3 den sista.

De tre rosterna skjuts fram och tillbaka med hjälp av varsin hydraultub. Hydraultuberna

rör sig i intervaller. Med det menas att roster 1 g̊ar hela vägen in och ut, därefter g̊ar

roster 2 in och ut och sist g̊ar roster 3 in och ut. När alla roster g̊att enligt denna

sekvens st̊ar de stilla n̊agra sekunder innan hela sekvensen börjar om fr̊an början med

roster 1 igen. Väntetiden mellan sekvenserna kallas rosterstillest̊andstid. Genom att öka

eller minska rosterstillest̊andstiden förändras fastbränslepannans eldningseffekt, ju längre

21
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Figur 4.1: Principskiss, Rosterytorna. Roster 1-3 är monterade p̊a rostervagnarna som trycks
fram och tillbaka med hydraultuber. Planrostret öppnas med en hydraultub och släpper d̊a ut
aska.

rosterstillest̊andstid desto mindre bränsle matas in i pannan (sett under ett tidsintervall)

och d̊a minskar eldningseffekten. Minskar rosterstillest̊andstiden matas mer bränsle in i

pannan och följdaktligen ökar eldningseffekten.

Den hydraulmotor som driver de ovan nämnda hydraultuberna driver ocks̊a en hydraultub

som är kopplad till det s̊a kallade planrostret. Detta planroster ligger efter de vanliga

rosterna och har som enda funktion att fr̊an förbränningsrummet släppa ner aska i ask-

transportören. Detta sker när planrostret öppnar (hydraultuben drar ut planrostret).

Planrostrets öppnande är tidsstyrt, det öppnar allts̊a med jämna mellanrum.

CO-halten i pannan är ett bra mått p̊a hur bra förbränningen är. Den kan framför allt

p̊averkas genom att man justerar förh̊allandet mellan tillförd luft och tillfört bränsle samt

förh̊allandet mellan primärluften och sekundärluften. Primärluftfläktens hastighet styrs

linjärt mot den PID-regulator1 som ocks̊a styr rosterstillest̊andstiden. Sekundärluftfläktens

hastighet regleras av den PID-regulator som styr O2-halten i pannan.

4.1.1 Hydraulsystemet

Kärnan i hydraulsystemet är en hydraulpump (p1, se ritningen i appendix A, figur

A.3). Fr̊an pumpen g̊ar hydraulledningar till sammanlagt fyra riktningsventiler. Till rik-

tningsventil mv11 är hydraultuben för roster nr 1 kopplad, hydraultuben för roster nr

2 är kopplad till riktningsventil mv21 samt hydraultuben nr 3 till riktningsventil mv31.

1En enkel beskrivning finns i kapitel 2.4
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Dessutom är planrostret inkopplat p̊a riktningsventil mv2. Fr̊an riktningsventilerna g̊ar

sedan hydraulledningar ut till, samt tillbaka fr̊an, respektive hydraultub. Hydraulpumpen

är en s̊a kallad självdränerande pump. Detta innebär att det finns en mekanisk steglös

friflödesfunktion inbyggd i pumpen. Detta är nödvändigt d̊a hydraulpumpen med jämna

mellanrum arbetar mot ett högt tryck (exempelvis under rosterstillest̊andstiden d̊a alla

hydraultuber st̊ar stilla).

4.1.2 Reglerutrustning och ledningsn ät

Elritningar finns i appendix C, figur C.2.

4.1.2.1 Rostersystemet

Riktningsventilerna styrs av utsignaler fr̊an PLC:en. Fr̊an respektive gränslägesbrytare

(tv̊a per hydraultub, ”inne”eller ”ute”, sammanlagt sex stycken) g̊ar en digital signal till

PLC:en. Hydraulikaggregatet som driver hydraultuberna har tv̊a digitala signaler kop-

plade till PLC:en. Dessa indikerar om aggregatet är i drift eller om det utlösts termiskt.

Dessutom är starten av hydraulaggregatet kopplat fr̊an PLC:en via en digital utsignal

som drar kontaktorn för aggregatet.

4.1.2.2 Prim ärluftfl äkt och sekund ärluftfl äkt

B̊ade primärluftfläkten och sekundärluftfläkten är kopplade via frekvensomriktare. Dessa

frekvensomriktare styr hastigheten p̊a respektive fläkt. Med tv̊a analoga signaler fr̊an

PLC:en till frekvensomriktarna styrs fläkthastigheterna fr̊an PLC:en. Det finns ocks̊a ett

par digitala signaler för varje fläkt som indikerar om fläkten ifr̊aga är i drift eller har

drabbats av n̊agot fel.

4.1.3 Driftslogik

Rosterstillest̊andstiden styrs via en PID-regulator utifr̊an önskad rökgastemperatur. Ju

högre börvärde för rökgastemperaturen, desto kortare blir rosterstillest̊andstiden. Rökgas-

temperaturens börvärde är i sin tur kopplad till fastbränslepannans stigartemperatur. Om

vattentemperaturen efter fastbränslepannan inte befinner sig inom 3 ◦C fr̊an börvärdet
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justeras rökgasernas börvärde upp̊at eller ner̊at. Detta sker med 2.5 ◦C var 15 minut. Ros-

terstillest̊andstiden styrs allts̊a indirekt av vattentemperaturen. Rökgastemperaturens

PID-regulator styr förutom rosterstillest̊andstiden ocks̊a primärluftfläktens hastighet lin-

järt. Dessutom finns ett offsetvärde som manuellt ställs in av driftspersonalen (p̊a op-

eratörspanelen). PID-regulatorns utvärde adderas med det inställda offset-värdet och

ger d̊a primärluftsfläktens hastighet. Sekundärluftfläkten styrs utifr̊an O2-halten via en

PID-regulator. Om O2-halten ligger lägre än larmgränsen för l̊ag O2-halt2 under 3 min

stoppas rostrena automatiskt tills O2-halten ökat över gränsen igen. Rosterstoppet ger

förbränningsprocessen en möjlighet att återhämta sig s̊a att O2-halten stiger igen. Det

skyddar ocks̊a pannan fr̊an att fyllas med oförbrända explosiva gaser.

Inlagt i systemet finns en automatisk höjning av stigartemperaturens börvärde mellan kl

05.00 och kl. 09.00. Höjningen är p̊a 5 ◦C och anledningen är att energiuttaget vid denna

tidpunkt p̊a dygnet är högre än vid andra tidpunkter.

Det planroster som nämns i beskrivningen av hydraulsystemet är inte elektriskt eller

driftlogiskt ihopkopplat med den kapacitetsreglering som beskrivs ovan.

4.2 Problem

Förbränningen blir med nuvarande system ojämn. Detta f̊ar som konsekvens att rökgas-

värdena (O2-halten och CO-halten) inte ligger stabilt utan svajar upp och ner. Detta

gäller i synnerhet vid l̊agt effektuttag. CO-halten är i Pajala Värmeverks drifttillst̊and [2]

begränsad3. Värmeverket har h̊allit sig under gränsen för vad som är till̊atet men man

vill säkerställa att man ocks̊a fortsättningsvis utan problem skall klara av att h̊alla sig

under utsläppsgränsen.

Den ojämna förbränningen beror p̊a att bränslet matas framåt inne i pannan stötvis.

Detta kommer sig av att rosterna st̊ar helt stilla (under rosterstillest̊andstiden) för att

sedan röra sig fram och tillbaka med full hastighet (i enlighet med beskrivningen ovan).

Under stillest̊andstiden f̊ar bränslet brinna i lugn och ro. När sedan rostret g̊ar ig̊ang s̊a

rörs glödbädden om ordentligt och förbränningen blir ojämn. När rosterna stannar s̊a

lugnar glödbädden och förbränningen ner sig igen.

2ställs in av driftspersonal, har varit 2% sedan ett år tillbaka
32003: 800 ppm, 2004 och fram̊at : 500ppm
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4.3 Funktions önskem ål

Det som Pajala Värmeverk vill ha är en jämn förbränning där CO-halten h̊alls p̊a en

stabil niv̊a klart under den utsläppsgräns som finns. Stigartemperaturen skall h̊allas

stabil (±2 ◦C). Under rimlig tid (upp till 1h) i samband med stigartemperaturens ste-

gring (kl. 05.00) och sänkning (kl. 09.00) kan en större variation p̊a stigartemperaturen

(±5 ◦C) tolereras. För att underlätta idrifttagning och injustering vill man att det p̊a

ett enkelt sätt skall vara möjligt att återg̊a till drift med den gamla driftslogiken under

inkörningsperioden.

4.4 Lösningsf örslag

De lösningsförslag som finns bygger p̊a att rosterna skall g̊a kontinuerligt. Genom att

l̊ata rosterna g̊a kontinuerligt med en l̊ag hastighet f̊ar man en glödbädd som inte rörs

om speciellt mycket och därmed bör man f̊a en jämn förbränning. Eftersom rosterna

skall mata in mer bränsle vid högre effektuttag s̊a m̊aste hastigheten p̊a rosterna vara

variabel. Detta kan med en rimlig kostnad åstadkommas p̊a tv̊a olika sätt. Antingen kan

den befintliga hydraulmotorn frekvensstyras eller s̊a kan en s̊a kallad proportionalventil

installeras mellan hydraulmotorn och de befintliga ventilerna.

Genom att montera en frekvensomriktare p̊a hydraulmotorn och sedan styra den med en

analog signal fr̊an PLC:en skulle hydraloljeflödet och därmed rosternas hastighet kunna

regleras steglöst. Vid en kontroll av hydraulmotorn uppdagades att denna inte var lämplig

för frekvensstyrning varför detta lösningsförslag avfärdades.

Det andra lösningsförslaget bygger p̊a att en proportionalventil monteras mellan hydraul-

motorn och de ventiler som styr flödet ut i de olika hydraultuberna. Proportionalventilen

styrs med en analog signal fr̊an PLC:en och reglerar (stryper eller ökar) hydrauloljeflödet.

Därigenom reglerar den hydraultubernas hastighet.

4.5 Antagen l ösning

Den föreslagna lösningen (installation av proportionalventil) kommer att innebära en

jämnare förbränning. Detta f̊ar som följdverkan att O2-halten kommer att vara stabi-

lare och lättare att reglera med hjälp av förbränningsluftfläktarna. P̊a detta sätt bör

niv̊an p̊a CO-utsläppen b̊ade sänkas men ocks̊a h̊allas jämnare. Dessutom räknar man
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fr̊an värmeverkets sida med att partikelutsläppen skall minska med lugnare omröring av

bränslebädden. Trots att proportionalventilen är förh̊allandevis dyr anser Pajala Värmeverk

att investeringen är önskvärd, b̊ade ur drifts- och miljösynpunkt.

4.5.1 Reglerutrustning och ledningsn ät

I appendix C (figur C.2) finns elritningen.

Eldragningen inskränker sig till en flerparts signalkabel mellan PLC:en och proportion-

alventilen.

4.5.2 Hydraulsystem

En liten ombyggnad krävs. Proportionalventilen byggs in mellan hydraulmotorn och de

ventiler som styr flödet ut i de olika hydraultuberna i enlighet med de ritningar som finns

i appendix A (figur A.3).

4.5.3 Driftslogik

Det finns många olika sätt att reglera proportionalventilen. Ett sätt är att l̊ata det värde

som reglerar rosterstillest̊andstiden (rökgastemperaturens PID-regulator) ocks̊a sköta re-

gleringen. Andra sätt är att l̊ata vattentemperaturen fr̊an pannan via en PID-regulator

reglera, eller l̊ata effektbehovet via en PID-regulator styra proportionalventilen. Ytterli-

gare fler alternativ skulle vara att kombinera n̊agra av dessa möjliga styrparametrar. Till

en början valde vi att l̊ata rökgastemperaturens PID-regulator sköta regleringen.

För att underlätta idrifttagningen av proportionalventilen med dess styrsystem program-

merades PLC:en s̊a att man med en knapptryckning p̊a operatörspanelen kan växla mel-

lan den befintliga driftslogiken och det nya systemet. För att detta skulle fungera lades

ett villkor s̊a att proportionalventilen alltid st̊ar fullt öppen (till̊ater maximalt flöde) när

den befintliga driftslogiken används.

Primärluftsfläktens hastighet f̊ar även fortsättningsvis styras linjärt mot rökgastemper-

aturens PID-regulator.

Sekundärluftsfläkten styrs linjärt med en PID-regulator mot O2-halten.
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4.6 Idrifttagning och justering

I början av oktober p̊abörjades injusteringen av proportionalventilen. Genom att under

för årstiden normala driftsförh̊allanden (ett effektuttag p̊a 2-4 MW fr̊an fastbränslepannan)

dagtid köra pannan med proportionalventilen s̊a kunde efter ett par veckor konstateras

att detta inte fungerade tillfredställande. Att l̊ata rökgastemperaturens PID-regulator

reglera ventilen fick den negativa konsekvensen att momentant avvikande mätvärden

p̊averkade funktionen i för stor utsträckning. Detta ledde till att rosterna gick ojämnt

och därmed varierade stigartemperaturen för mycket. Dessa variationer var många g̊anger

s̊a stora att proportionalventilen fick stängas av efter endast 3-4 h g̊angtid för att inte

orsaka större driftsstörningar.

Samtidigt hade ocks̊a sekundärluftsfläkten stora problem med att h̊alla en jämn O2-halt.

Ocks̊a här verkade problemet vara en kombination av att endast PID-regulatorn (kopplad

till O2-halten) reglerade sekundärluftsfläkten och att den mätning av O2-halten som görs,

under kort tid kunde variera mycket.

Med anledning av ovan nämnda problem fick styrlogiken förändras.

Efter omprogrammeringen regleras b̊ade proportionalventilen och sekundärluftsfläkten

med en kombination av dels ett linjärt beroende mot börvärdet p̊a stigartemperaturen

dels mot de PID-regulatorer som är kopplade till rökgastemperaturen (gäller proportion-

alventilen) eller O2-halten (gäller sekundärluftsfläkten). Det linjära beroendet mot sti-

gartemperaturen ger ett grundvärde till b̊ade proportionalventil och sekundärluftsfläkt.

Utg̊aende fr̊an detta grundvärde kan rökgastemperaturens PID-regulator justera propor-

tionalventilen ±10 %. Sekundärluftfläktens hastighet justeras fr̊an grundvärdet med ±10

% av den PID-regulator som är kopplad till O2-halten. Se figur 3.1.

För att ytterligare förbättra regleringen av sekundärluftsfläkten filtrerades signalen som

kommer fr̊an O2-mätningen n̊agot h̊ardare än tidigare. Detta för att ytterligare minska

den p̊averkan p̊a regleringen som momentant avvikande mätvärden ger.

Under andra halvan av oktober och hela november testkördes proportionalventilen dagtid

under normala driftsförh̊allanden (ett effektuttag p̊a 4 MW eller mer fr̊an fastbränslepan-

nan). Det nya reglersystemet gav rosterna en jämnare g̊ang och efter ungefär en vecka höll

sig stigartemperaturen inom s̊adana gränser (±10 ◦C) att justering och testning av para-

metrarna P, I och D (PID-regulatorerna) kunde göras utan att riskera värmeleveranserna.

Till en början inriktades justeringen av parametrarna P, I och D (rökgastemperaturens

PID-regulator) p̊a att f̊a proportionalventilen att g̊a s̊a jämnt att stigartemperaturen

h̊aller sig inom ±5 ◦C under förutsättning att framledningens börvärde är konstant (eller
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Figur 4.2: Stigartemperaturen ger ett grundvärde p̊a proportionalventilens och
sekundärluftsfläktens hastigheter. Dessa hastigheter justeras ±10 % av respektive PID-regulator

varierar med endast ett par grader). Eftersom framledningens börvärde under ett dygns

normal drift kan variera rätt mycket (ex. höjs temperaturen kl. 05.00 p̊a morgonen med

5 ◦C) blev nästa naturliga steg att justera parametrarna s̊a att framledningstemperaturen

följer börvärdet när det ändras. För att testa fram lämpliga parametervärden användes

ett s̊a kallat stegsvarstest. Testet innebär att jag vid en viss tidpunkt höjde offseten4

mellan framledningstemperaturens börvärde och stigartemperaturens börvärde med 5 ◦C.

Genom att observera hur stigartemperaturen varierar de efterföljande 2-3 timmarna f̊ar

man en bild av hur PID-regleringen är inställd. Den som vill läsa mer om stegsvar och

hur det kan användas kan exempelvis läsa [3].

Efter en kort period (1-2 veckor) av injustering (P, I och D) började styrlogiken för

sekundärluftsfläkten att fungera rätt väl och O2-halten verkade h̊alla sig stabil.

Under den här tidsperioden hade värmeverket driftstörningar som gjorde det olämpligt

eller omöjligt att testa och justera styrlogiken för kapacitetsregleringen kontinuerligt

och/eller under längre tid än 6-7 timmar per dag. I början p̊a december kunde reg-

leringen testas mer kontinuerligt. De kontinuerliga testerna visade dels att O2-halten i

längden inte höll sig s̊a stabil som tidigare, ofta l̊ag ocks̊a O2-halten orimligt l̊agt. Dessu-

4se beskrivning i kap 2.4
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tom fylldes pannan sakta med oförbränt eller brinnande bränsle, n̊agot som tydde p̊a att

proportionalventilen tillät rostrena att g̊a n̊agot för fort. Att PID-regleringen uppenbarli-

gen inte strypt denna nog visade sig bero p̊a att den kurva (stigartemperaturberoende)

som ger ventilens grundvärde l̊ag för högt.

Under ett par veckor i december justerades och testades kapacitetsregleringen genom att

O2-halten:s PID-reglering fick ett större arbetsomr̊ade, ±20 % mot tidigare ±10 % och

att proportionalventilens effektkurva i etapper försköts försiktigt ner̊at. När effektkur-

van förskjutits s̊a l̊angt ner att pannan inte mer överfylldes visade det sig att den inte

heller kunde möta effektbehovet vid större uttag. Samtidigt kunde konstateras att O2-

halten -främst vid stort effektuttag- var för l̊ag, dock utan att variera speciellt mycket.

Det kunde konstateras att anledningen till detta är att sekundärluftsfläkten är för klent

dimensionerad.

Injusteringen återupptogs en vecka in i januari. För att tillsvidare kompensera för bris-

ten p̊a sekundärluft kopplades ocks̊a primärluftfläktens hastighet till O2-halten. Primär-

luftfläktens offsetvärde ökas med 1 om O2-halten under 90 sekunder varit lägre än 2

procent5 samtidigt som sekundärluftfläktens hastighetsreferens6 är mer än 95 % . Om

O2-halten varit högre än 6 % under 90 sekunder samtidigt som sekundärluftfläktens

hastighetsreferens är mindre än 25 % s̊a minskas offsetvärdet med 1. Resonemanget som

ligger till grund för denna ändring av driftslogiken g̊ar ut p̊a att man genom att öka

primärluftfläktens hastighet tillför förbränningen mer luft och att man därmed borde

f̊a en högre O2-halt och vice versa om man vill sänka O2-halten. Dessutom indikerar

en l̊ag O2-halt att det i förbränningsprocessen finns för mycket bränsle i förh̊allande till

luftmängd vilket resulterar i en ofullständig förbränning. Detta betyder att anlednin-

gen till att pannan sakta fylldes med bränsle kan ha varit en ofullständig förbränning

beroende p̊a att förbränningsprocessen under stort effektuttag inte f̊att tillräckligt med

luft. Genom att vid dessa tillfällen öka primärluftfläktens hastighet borde ocks̊a detta

problem kunna avhjälpas.

Efter att ha ändrat driftlogiken som beskrivet testkördes systemet först under en dag

(konstant effektuttag, ungefär 5-5,5 MW). Under denna testkörning höll sig stigartem-

peraturen inom ±5 ◦C fr̊an börvärdet, O2-halten l̊ag rätt stabilt mellan 3 och 5 %. Tv̊a

dygn efter detta (12/1 -05) testkördes ventilen i välövervakad men kontinuerlig drift.

Under en veckas tid användes proportionalventilen konstant. Under denna vecka hann

utetemperaturen (och därmed effektbehovet) variera mellan 0 ◦C och ner till −23 ◦C.

Detta var ett bra test p̊a hur proportionalventilen och dess styrlogik fungerade. Överlag

fungerade regleringen bra.

5larmgränsen för l̊ag O2-halt
6Signal fr̊an den till O2-halten kopplade PID-regleringen
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Proportionalventilen var i drift (under kontinuerlig övervakning och injustering) fram till

slutet av vecka 4 d̊a anläggningen fick n̊agra ordentliga driftstörningar och proportion-

alventilen fick stängas av. En av driftstörningarna var direkt kopplad till att en av de

större kunderna i samhället plötsligt stängdes av vilket orsakade hastiga förändringar

i vattenflöde och returtemperatur. De andra störningarna berodde p̊a en varierande

bränslekvalitet. P̊a grund av dessa störningar stängdes den nya driftslogiken av under hel-

gen och drift med denna kunde inte upptas förrän en vecka senare bland annat beroende

p̊a en större driftstörning i värmeverket. Efter detta har ventilen använts kontinuerligt och

finjustering av parametrarna (framför allt niv̊an p̊a effektkurvan samt maxbegränsningen

p̊a rökgastemperaturen GT1) fortg̊ar under normal drift.

En excelanalys som presenteras i appendix F visar att skillnaden mellan börvärde och

ärvärde under en veckas testperiod (drift med den nya driftslogiken) större delen av tiden

varit inom ±2 ◦C vilket f̊ar ses som ett bra resultat. Vid n̊agra tillfällen har ärvärdet varit

6 ◦C eller mer under börvärdet. Anledningen till detta är att börvärdet automatiskt höjs

till 120 ◦C om n̊agon av elpannorna eller oljepannan g̊ar ig̊ang, detta f̊ar naturligtvis som

konsekvens att skillnaden mellan ärvärde och börvärde blir stort. Vid ett tillfälle har just

detta inträffat under en längre tid. Anledningen till den l̊anga tiden är att utetempera-

turen legat lägre än −20 ◦C. Vid dessa temperaturer orkar inte fastbränslepannan ensam

h̊alla framledningstemperaturen utan elpannorna f̊ar hjälpa till. Som en jämförelse finns

ocks̊a en analys gjord under drift med den gamla driftslogiken i appendix F. Ingen större

skillnad mellan dessa tv̊a analyser kan noteras.

I värmeverket görs kontinuerliga mätningar av CO-halten. I appendix G finns en analys

av hur CO-halten varierar under 1 veckas drift med proportionalventilen. Genom att

jämföra dessa mätvärden med mätningar gjorda under en veckas drift med den gamla

driftslogiken har tv̊a saker kunnat verifieras: Under drift med den nya driftslogiken s̊a

har variationen minskat (standardavvikelsen) samtidigt som ocks̊a medelvärdet är lägre.

Detta kan ses som ett kvitto p̊a att den nya driftslogiken faktiskt uppfyller värmeverkets

önskan och tro p̊a att b̊ade CO-haltens variation och medelvärde skulle minska.

4.7 Utvärdering och f örb ättringsm öjligheter

Proportionalventilen är nu kontinuerligt satt i drift och det har visat sig att variationerna

i CO-halten har minskat vilket ligger helt i linje med de önskem̊al värmeverket hade. Än

s̊a länge varierar dock vattentemperaturen fr̊an fastbränslepannan för mycket. Genom

att fortsätta finjusteringen kommer vattentemperaturens variation förhoppningsvis att

minska ytterliggare.



Under den här tiden har jag insett att de inte är n̊agon lätt sak att kontrollera och re-

glera en förbränningsprocess av detta slag. Variationer i bränslekvalitén eller en plötslig

förändring i energiuttaget p̊a nätet f̊ar stort genomslag i förbränningen. Mer än en

g̊ang har värmepannan uppfört sig mycket konstigt under testkörningar, n̊agot som

efter en snabb analys visat sig bero p̊a att bränslekvalitén plötsligt förändrats, att

bränsletransportören hakat upp sig eller n̊agot liknande. Att förbränningsprocessen är

s̊a pass sv̊arreglerad gör att man ibland oberoende av hur bra eller d̊aligt styrsystemet

är, f̊ar snabba men tillfälliga sänkningar eller höjningar av vattentemperatur eller rökgas-

temperatur. Dessa förändringar f̊ar naturligtvis ocks̊a genomslag p̊a O2- och CO-halter.

Hur bra eller d̊aligt styrsystemet är avgörs med andra ord dels av hur bra det kan hantera

oförutsedda förändringar, dels av hur bra det sköter regleringen vid stabilt driftstillst̊and.

Eftersom vattentemperaturen och rökgastemperaturen inte varierar mer med den nya

driftslogiken och proportionalventilen driftsatt, samtidigt som CO-halterna varierar min-

dre s̊a m̊aste bedömningen bli att förbränningen blivit bättre.

Att med utg̊angsläge fr̊an den O2-mätning som görs göra en bedömning av om O2-halten

varierar mer eller mindre med det nya systemet är sv̊art. Anledningarna till detta är

flera, en är att sekundärluftsfläktens kapacitet är för liten, en annan de variationer i

bränslekvalitén som förekommer.

Den mest uppenbara förbättrings̊atgärden vore att byta ut de olika fläktar som finns

p̊a värmeverket. Sekundärluftsfläkten har visat sig ha för liten kapacitet, varför jag har

måst använda primärluftsfläkten till att öka luftmängden i pannan. Dessutom har vi ocks̊a

haft tillfälliga problem med att h̊alla undertrycket i pannan. Detta visar att rökgasfläkten

ocks̊a är för klent dimensionerad. Förbättringsförslaget blir d̊a att byta sekundärluftsfläkt

till en med större kapacitet samt byta ut rökgasfläkten till en fläkt med större kapacitet

än primärlufts- och sekundärluftsfläkten tillsammans. Detta borde eliminera problemen

med undertrycket i pannan samt förbättra regleringen av O2- och CO-halterna.



KAPITEL 5

Elfiltret

Filtret är levererat av ABB Environmental Systems AB 1999. Numera är ABB Environ-

mental Systems AB uppköpta av ALSTOM och följaktligen svarar ALSTOM för service

och underh̊all. Filtret är ett s̊a kallat elfilter1. Elfiltret fungerar som ett stoftfilter som

renar rökgaserna fr̊an sotpartiklar. Med hjälp av en askskruv och en cellmatare trans-

porteras sotpartiklarna till en askbeh̊allare som kan tömmas med en hjullastare.

5.1 Teknisk beskrivning

En principskiss över elfiltret återfinns i figur 5.1. Elfiltret kan delas upp i 4 olika delar:

• Högspänningslikriktare

• Bottenficka med transportskruv

• Filterkammare med emissions- samt utfällningselektroder

• Slagverk

Likriktaren best̊ar av fyra olika enheter: en kraftelektronikenhet, en styrenhet, en kraften-

het och en högspänningsenhet. I kraftelektronikenheten finns utrustning för omvan-

dling fr̊an nätfrekvens till högfrekvens. Högspänningsdelen i likriktaren regleras och kon-

trolleras av styrenheten. Kraftenheten inneh̊aller elanslutningar för drift av bland annat

1ELPAC 11, FTA-30F-2025-1
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slagverket och värme-element som finns i bottenfickan. Här finns ocks̊a huvudbrytaren

till likriktaren. Högspänningsenheten best̊ar i huvudsak av en högspänningstransformator

och en högspänningslikriktare.

I den uppvärmda bottenfickan samlas sotpartiklarna/askan. Därifr̊an transporteras askan

med en transportskruv via en cellmatare till en askbeh̊allare.

I filterkammaren finns tv̊a olika typer av elektroder, emissions- samt utfällningselektroder.

Emissionselektroderna best̊ar av fjädrande spiraler, upphängda i ramar. Dessa ramar är

i sin tur upphängda i bärisolatorer av porslin. Emissionselektroderna är anslutna till

högspänningslikriktarens minuspol. Utfällningselektroderna best̊ar av pl̊atar som i rader

är upphängda med vinkeljärn och tvärg̊aende slagstänger. Dessa elektroder är anslutna

till högspänningslikriktarens pluspol. Den normala arbetsspänningen för elektroderna

ligger p̊a omkring 60 000 V

Det finns tv̊a slagverk, ett för vardera emissions- respektive utfällningselektroderna.

Slagverken best̊ar av en motor som via en överföringsaxel driver flera fallhammare. Dessa

fallhammare sl̊ar p̊a en slagst̊ang som sitter förbunden med ramverket för emissionselek-

troderna eller i utfällningselektrodernas fall, direkt p̊a slagstängerna.

5.2 Funktionsbeskrivning

Rökgaserna passerar med hjälp av rökgasfläkten filtret, där de först fördelas jämnt över

tvärsnittsytan med hjälp av fördelningsskärmar. Detta görs för att rökgaserna skall ha

samma strömningshastighet över hela tvärsnittsytan i filtret. Fr̊an emissionselektroder-

na avges (emitteras) negativa laddningar (joner) som upptas av de stoftpartiklar som

finns i rökgaserna. Eftersom sotpartiklarna har en negativ laddning attraheras de av de

positiva utfällningselektroderna. När sotpartiklarna attraheras av utfällningselektroderna

bildas en beläggning p̊a utfällningselektroderna. P̊a grund av att en del sotpartiklar kan

ha en positiv laddning redan när de kommer in i filtret bildas en viss beläggning p̊a

emissionselektroderna ocks̊a. Denna beläggning sl̊as ner fr̊an elektroderna med hjälp av

fallhamrarna som ing̊ar i slagverkssystemet. När sotpartiklarna faller fr̊an elektroderna

hamnar de i den uppvärmda bottenfikan fr̊an vilken askan/sotpartiklarna transporteras

med en skruvtransportör via en cellmatare ner i askcontainern.

För att filtret skall fungera bra s̊a skall arbetsspänningen p̊a elektroderna vara s̊a hög som

möjligt. En begränsande faktor är att en för hög arbetsspänningen medför överslag mellan

elektroderna. Eftersom överslagsspänningen varierar med bland annat rökgasernas sam-

mansättning och temperatur s̊a regleras arbetsspänningen kontinuerligt av den styrenhet
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Figur 5.1: Skissen visar principen för hur elfiltret är uppbyggt och fungerar. Rökgaserna kommer
in i filterkammaren fr̊an vänster. Emissionselektroderna (markerade med ett - tecken) avger neg-
ativa laddningar som upptas av sotpartiklarna. De nu negativt laddade sotpartiklarna dras till de
positivt laddade utfällningselektroderna (markerade med ett + tecken) och bildar en beläggning
p̊a dessa. Slagverk sl̊ar med jämna mellanrum p̊a elektroderna s̊a att beläggningen lossnar och
faller ner i bottenfickan. Därifr̊an transporteras sotet bort mha transportskruvar.

som finns i likriktaren.

5.3 Problem och l ösningsf örslag

Pajala Värmeverk har haft återkommande driftstörningar p̊a elfiltret. Av dessa störningar

har en del varit av enklare slag s̊asom brunna motorer, utlösta säkringar etc. Man har

ocks̊a haft betydligt kostsammare driftstörningar i form av att filtret invändigt smut-

sat/kletat igen. Dessutom har flera isolatorer g̊att sönder.

Efter en ordentlig genomg̊ang av den dokumentation som medföljer elfiltret [4] kunde jag

konstatera att man p̊a de flesta ställen där man nämner flödet av rökgaserna talar om

att rökgaserna sugs igenom filtret. Det betyder att det hela tiden är ett (om än litet)

undertryck i elfiltret. P̊a Pajala Värmeverk sitter rökgasfläkten placerad före elfiltret

vilket betyder att rökgaserna trycks genom filtret. Driften sker allts̊a med ett övertryck i

elfiltret. Efter konsultation med Alstoms personal [5] (som besökte PVV i samband med

underh̊allsarbete) kunde det konstateras att detta förmodligen är den största anledningen

till de driftsproblem som finns.



Vid drift med ett övertryck s̊a trycks sotpartiklar ut i hörnen p̊a filtret samt upp mot

och p̊a isolatorerna. När sotpartiklarna lägger sig p̊a isolatorerna s̊a kan de ge upphov till

kortslutningar, dessutom g̊ar krypströmmar genom sotpartiklarna p̊a isolatorerna vilket

resulterar i att isolatorerna spricker. Den logiska slutsatsen blir att en ombyggnation

behöver göras. Rökgasfläkten måste placeras s̊a att den sitter mellan elfiltret och skorsten

istället för som nu mellan elfiltret och FB-pannan. Med den nya placeringen kommer

elfiltret att ha ett undertryck och de ovan nämnda problemen bör försvinna.

En annan orsak till de problem som finns kan vara att filtret är n̊agot klent dimensionerat.

Elfiltret är dimensionerat för ett rökgasflöde p̊a maximalt 9000 m3/h. Fr̊an värmeverket

uppger man att man har ett rökgasflöde som ligger nära maxgränsen. Enligt Alstoms

personal fungerar elfiltret bättre om det inte belastas maximalt. För att åtgärda detta

skulle man behöva investera i ett nytt större elfilter. Detta är i dagsläget inte ekonomiskt

försvarbart.

Att sotpartiklar klibbar fast och smutsar ner filtret beror förutom de ovan nämnda prob-

lemet med övertryck i filtret p̊a att rökgaserna är betydligt fuktigare än de skall vara.

En mindre ombyggnation av FB-pannan planeras till sommaren 2005, detta skall enligt

värmeverkets personal minska fukten i rökgaserna varför denna problemkälla torde vara

eliminerad till nästa eldningssäsong. Det man bör tänka p̊a är att de värmeelement som

finns i elfiltret kontinuerligt skall vara ig̊ang. Dessa skall ha g̊att i minst ett dygn innan

driftstart sker. Att man p̊a detta sätt h̊aller en grundvärme i elfiltret minskar/eliminerar

de problem som lite fukt i rökgaserna kan orsaka.



KAPITEL 6

Slutsats

St̊angmatarsystemet har kompletterats s̊a att varje hydraultub har en riktningsventil,

dessutom har en analog tryckgivare installerats och driftslogiken är helt ny. Resultatet är

att bränsleinmatningsproblemen är borta samtidigt som ocks̊a de skadliga tryckstötarna

i hydraulsystemet har försvunnit.

Kapacitetsregleringen har kompletterats med en proportionalventil och därtill anpassad

ny driftslogik. Den stora förbättringen som kunnat p̊avisas är att CO-halten i rökgaserna

är lägre och dessutom ocks̊a varierar mindre. Stigartemperaturens svängningar ligger p̊a

ungefär samma niv̊a som med den gamla driftslogiken.

Jag har kunnat konstatera att de problem som värmeverket har med elfiltret beror p̊a

att elfiltret under drift har ett övertryck. Att istället köra filtret med ett undertryck

borde resultera i att driftsproblemen försvinner. Därför har jag föreslagit värmeverket

att rökgasfläktens placering ska ändras.

Jag har under mitt arbete upptäckt tv̊a stora flaskhalsar. B̊ade sekundärlufts- och rökgas-

fläktens kapacitet är för liten och blir därmed begränsande. Genom att öka kapaciteten

p̊a b̊ada fläktarna bör förbränningen och kapacitetsregleringen förbättras avsevärt. Enligt

min bedömning bör värmeverket investera i ökad kapacitet p̊a dessa fläktar. En s̊adan

ökning av kapaciteten p̊a fläktarna medger dock inte ett större kapacitetsuttag fr̊an fast-

bränslepannan.

En del brister i ny driftslogik har upptäckts först efter en längre driftstid. Det har visat sig

vara sv̊art för att inte säga omöjligt att redan vid implementering och första testkörning

eliminera alla brister. Därför har det varit mer eller mindre nödvändigt att under kon-

trollerade former kunna testköra ny driftslogik under en längre tid.
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Figur A.1: Befintligt hydraulsystem, SM1. Detta är en principskiss som visar hur delsystemet
SM1 varit uppbyggd. P1 är den stora hydraulpumpen som trycker hydrauloljan runt i systemet.
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Figur A.2: Nytt hydraulsystem, SM1. Principskissen visar hur delsystemet SM1 ser ut efter
ombyggnationen. JMF med de gamla hydraulsystemet i figur A1.
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PLC:en.



APPENDIX B

PLC-signaler f ör det
ursprungliga

st ångmatarsystemet

Lista p̊a bef. PLC-signaler 040801 Källa: Grabitechs relations handlingar

Insignaler till PLC:en

Digitala 220 V

• St̊angmatare Hydraulik SM1 Idrift

• St̊angmatare Hydraulik SM1 Termiskt utlöst

• St̊angmatare SM1 Hög temp

• St̊angmatare SM1 Tryck 1 (har aldrig givit märkbar signal)

• St̊angmatare SM1 Tryck 2 (har aldrig givit märkbar signal)

• St̊angmatare SM1 L̊ag oljeniv̊a

• St̊angmatare Hydraulik SM2 Idrift

• St̊angmatare Hydraulik SM2 Termiskt utlöst

• St̊angmatare SM2 Hög temp
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• St̊angmatare SM2 Tryck 1 (har aldrig givit märkbar signal)

• St̊angmatare SM2 Tryck 2 (har aldrig givit märkbar signal)

• St̊angmatare SM2 L̊ag oljeniv̊a

• Bränsletransportör full (stockn. Vakt)

• Bränsletransportör idrift

• Nödstopp bränsleinmatningen

Utsignaler fr̊an PLC:en

Digitala 220 V

• St̊angmatare Hydraulik SM1 kontaktor till

• St̊angmatare Hydraulik SM2 kontaktor till

• St̊angmatare Hydraulik SM1 till

• St̊angmatare Hydraulik SM2 till



APPENDIX C

Elritningar
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Figur C.1: Elritningarna för SM1. PLC D/O = 230V digital PLC-utg̊ang, PLC A/I = analog
PLC-ing̊ang, PLC D/I = 230V digital PLC-ing̊ang. rVx är de riktningsventiler som styrs och
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APPENDIX D

Pseudokod,
Stångmatarsystem f örsta

versionen
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Variabler: SM1_OK_Samband   0/1
SM2_OK_Samband   0/1
Stockning                   0/1
Stång_1_in                 0/1
Stång_1_ut                 0/1
Stång_2_in                 0/1
Stång_2_ut                 0/1
Stång_3_in                 0/1
Stång_3_ut                 0/1
SM1                            0/1
SM2                            0/1

Digitala Insignaler: Bränlsetrp_idrift        0/1
Stockningsvakt          0/1
SM1_Vald                 0/1
SM2_Vald                 0/1
SM1_SM2_AUTO    0/1
Man_1_IN                 0/1
Man_1_UT                0/1
Man_2_IN                 0/1
Man_2_UT                0/1
Man_3_IN                 0/1
Man_3_UT                0/1

&
Bränsletrp_idrift = 1

Stockning = 0

SM1_SM2_AUTO = 1

SM1_OK_Samband = 1
SM2_OK_Samband = 1

&SM1_Vald = 1 SM1 = 1

     Fördröjande
       Timer  5s
    Nollställs om
Stockningsvakt = 0

Stockningsvakt = 1 Stockning = 1

&SM2_Vald = 1 SM2 = 1

&Man_1_IN = 1 Stång_1_in = 1

&Man_1_UT = 1 Stång_1_ut = 1

Figur D.1: Pseudokod, SM1 och SM2 gemensamt.



&Man_2_IN = 1 Stång_2_in = 1

&Man_2_UT = 1 Stång_2_ut = 1

&Man_3_IN = 1 Stång_3_in = 1

&Man_3_UT = 1 Stång_3_ut = 1

Figur D.2: Pseudokod, SM1 och SM2 gemensamt.



Variabler : SM1_OK_Samband       0/1
Drift_OK                        0/1
Riktning_UT                  0/1
Stångm_1_går_ut           0/1
Stångm_2_går_ut           0/1
Stångm_3_går_ut           0/1
Stångm_1_går_in           0/1
Stångm_2_går_in           0/1
Stångm_3_går_in           0/1
Stång_1_in                     0/1
Stång_1_ut                     0/1
Stång_2_in                     0/1
Stång_2_ut                     0/1
Stång_3_in                     0/1
Stång_3_ut                     0/1
SM1                               0/1
SM1_Övertryck             0-250 Bar
SM1_Högtemp              0-200 Grader

Stångm_1_ute                0/1
Stångm_2_ute                0/1
Stångm_3_ute                0/1
Stångm_1_inne              0/1
Stångm_2_inne              0/1
Stångm_3_inne              0/1
SM1_Hydraul_Idrift      0/1
SM1_TryckG                 0-250 Bar
SM1_PT100                   0-200 Grader C

Insignaler :

Utsignaler : rV1_läge_a                                  0/1
rV2_läge_a                                  0/1
rV2_läge_b                                  0/1
rV3_läge_a                                   0/1
rV3_läge_b                                   0/1
rV4_läge_a                                   0/1
rV4_läge_b                                   0/1
Stångmatare_SM1_TILL              0/1
Stångm_SM1_Hydr_Kont_TILL  0/1

&SM1_OK_Samband = 1
SM1_Hydraul_Idrift = 1

Drift_OK = 1

&
SM1 = 1

Stång_1_in = 1
Stångm_1_inne = 0

Stångm_1_går_in = 1

&
SM1 = 1

Stång_1_ut = 1
Stångm_1_ute = 0

Stångm_1_går_ut = 1

&
SM1 = 1

Stång_2_in = 1
Stångm_2_inne = 0

Stångm_2_går_in = 1

&
SM1 = 1

Stång_2_ut = 1
Stångm_2_ute = 0

Stångm_2_går_ut = 1

Inställs från Operatörspanel : Övertryck   0-250 Bar
Hög_temp   0-200 Grader

SM1_Övertryck = 0

SM1_Övertryck = 0

SM1_Övertryck = 0

SM1_Övertryck = 0

Figur D.3: Pseudokod, SM1



&
SM1 = 1

Stång_3_in = 1
Stångm_3_inne = 0

Stångm_3_går_in = 1

&
SM1 = 1

Stång_3_ut = 1
Stångm_3_ute = 0

Stångm_3_går_ut = 1

&Drift_OK = 1
Riktning_UT = 1

Stångm_1_ute = 0
&

&Stångm_2_inne = 0

Stångm_1_går_ut = 1

Stångm_2_går_in = 1

Stångm_3_ute = 0 Stångm_3_går_ut = 1&

&Drift_OK = 1
Riktning_UT = 0

Stångm_1_inne = 0
&

&Stångm_2_ute = 0

Stångm_1_går_in = 1

Stångm_2_går_ut = 1

Stångm_3_inne = 0 Stångm_3_går_in = 1&

SM1_Övertryck = 0

SM1_Övertryck = 0

Figur D.4: Pseudokod, SM1



&
Stångm_1_ute = 1

Stångm_2_inne = 1
Stångm_3_ute = 1 OR

SM1_Övertryck = 1

Riktning_UT = 1

Riktning_UT = 0&

SM1_TryckG
Övertryck

IF (SM1_TryckG större
      än Övertryck)

SM1_Övertryck = 1

SM1_PT100
Hög_temp

IF (SM1_PT100 större
      än Hög_temp)

Drift_OK = 0
Stångm_SM1_Hydr_Kont_TILL = 0
Driftslarm går

&
Stångm_1_inne = 1

Stångm_2_ute = 1
Stångm_3_inne = 1

OR
SM1_Övertryck = 1

Riktning_UT = 0

Riktning_UT = 1&

Stångm_1_går_ut = 1 & rV2_läge_b = 1 Fördröjande
Timer 2srV1_läge_a = 1 Stångmatare_SM1_TILL = 1

Stångm_1_går_in = 1 & rV2_läge_a = 1 Fördröjande
Timer 2srV1_läge_a = 1 Stångmatare_SM1_TILL = 1

Stångm_2_går_ut = 1 & rV3_läge_b = 1 Fördröjande
Timer 2srV1_läge_a = 1 Stångmatare_SM1_TILL = 1

Stångm_2_går_in = 1 & rV3_läge_a = 1 Fördröjande
Timer 2srV1_läge_a = 1 Stångmatare_SM1_TILL = 1

Stångm_3_går_ut = 1 & rV4_läge_b = 1 Fördröjande
Timer 2srV1_läge_a = 1 Stångmatare_SM1_TILL = 1

Stångm_3_går_in = 1 & rV4_läge_a = 1 Fördröjande
Timer 2srV1_läge_a = 1 Stångmatare_SM1_TILL = 1

Figur D.5: Pseudokod, SM1
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Variabler:
SM1_OK_Samband   0/1
SM2_OK_Samband   0/1
Stockning                   0/1
Stång_1_in                 0/1
Stång_1_ut                 0/1
Stång_2_in                 0/1
Stång_2_ut                 0/1
Stång_3_in                 0/1
Stång_3_ut                 0/1
SM1                            0/1
SM2                            0/1
Växelvis                      0/1/2

Digitala Insignaler: Bränlsetrp_idrift        0/1
Stockningsvakt          0/1
SM1_Vald                 0/1
SM2_Vald                 0/1
SM1_SM2_AUTO    0/1
Man_1_IN                 0/1
Man_1_UT                0/1
Man_2_IN                 0/1
Man_2_UT                0/1
Man_3_IN                 0/1
Man_3_UT                0/1

&Bränsletrp_idrift = 1
Stockning = 0

SM1_SM2_AUTO = 1

SM1_OK_Samband = 1
SM2_OK_Samband = 1

&SM1_Vald = 1 SM1 = 1

     Fördröjande
       Timer  5s
    Nollställs om

Stockningsvakt = 0
Stockningsvakt = 1 Stockning = 1

&SM2_Vald = 1 SM2 = 1

&Man_1_IN = 1 Stång_1_in = 1

&Man_1_UT = 1 Stång_1_ut = 1

Signaler från operatörspanelen :
Växelvis_drift            0/1

Växelvis_drift = 0

Figur E.1: Pseudokod, SM1 och SM2 gemensamt, Slutversion.



&Man_2_IN = 1 Stång_2_in = 1

&Man_2_UT = 1 Stång_2_ut = 1

&Man_3_IN = 1 Stång_3_in = 1

&Man_3_UT = 1 Stång_3_ut = 1

Timer räknar 180 s
Adderar sedan 1 till
variabeln och 
Nollställs

Växelvis Växelvis + 1

&Växelvis = 2 Växelvis = 0

&

&
Växelvis_Drift = 1
Växelvis = 0
Bränsletrp_idrift = 1
Stockning = 0
SM1_SM2_AUTO = 1

SM2_OK_Samband = 1

Växelvis_Drift = 1
Växelvis = 1
Bränsletrp_idrift = 1
Stockning = 0
SM1_SM2_AUTO = 1

SM1_OK_Samband = 1

Figur E.2: Pseudokod, SM1 och SM2 gemensamt, Slutversion.



Variabler :
SM1_OK_Samband       0/1
Drift_OK                        0/1
Riktning_UT                  0/1
Stångm_1_går_ut           0/1
Stångm_2_går_ut           0/1
Stångm_3_går_ut           0/1
Stångm_1_går_in           0/1
Stångm_2_går_in           0/1
Stångm_3_går_in           0/1
Stång_1_in                     0/1
Stång_1_ut                     0/1
Stång_2_in                     0/1
Stång_2_ut                     0/1
Stång_3_in                     0/1
Stång_3_ut                     0/1
SM1                               0/1
SM1_Övertryck             0-250 Bar
SM1_Högtemp              0-200 Grader

Stångm_1_ute                0/1
Stångm_2_ute                0/1
Stångm_3_ute                0/1
Stångm_1_inne              0/1
Stångm_2_inne              0/1
Stångm_3_inne              0/1
SM1_Hydraul_Idrift      0/1
SM1_TryckG                 0-250 Bar
SM1_PT100                   0-200 Grader C

Insignaler :

Utsignaler : rV1_läge_a                                  0/1
rV2_läge_a                                  0/1
rV2_läge_b                                  0/1
rV3_läge_a                                   0/1
rV3_läge_b                                   0/1
rV4_läge_a                                   0/1
rV4_läge_b                                   0/1
Stångmatare_SM1_TILL              0/1
Stångm_SM1_Hydr_Kont_TILL  0/1

&SM1_OK_Samband = 1
SM1_Hydraul_Idrift = 1

Drift_OK = 1

&
SM1 = 1

Stång_1_in = 1
Stångm_1_inne = 0

Stångm_1_går_in = 1

&
SM1 = 1

Stång_1_ut = 1
Stångm_1_ute = 0

Stångm_1_går_ut = 1

&
SM1 = 1

Stång_2_in = 1
Stångm_2_inne = 0

Stångm_2_går_in = 1

&
SM1 = 1

Stång_2_ut = 1
Stångm_2_ute = 0

Stångm_2_går_ut = 1

Inställs från Operatörspanel : Övertryck   0-250 Bar
Hög_temp   0-200 Grader

SM1_Övertryck = 0

SM1_Övertryck = 0

SM1_Övertryck = 0

SM1_Övertryck = 0

Drift_OK = 1
Timer 240 s
Nollställs ENDAST
när Riktning_UT ändrar
värde 0 till 1 eller 1 till 0

Larm om för lång gångtid på SM1

Figur E.3: Pseudokod, SM1, Slutversion.



&
SM1 = 1

Stång_3_in = 1
Stångm_3_inne = 0

Stångm_3_går_in = 1

&
SM1 = 1

Stång_3_ut = 1
Stångm_3_ute = 0

Stångm_3_går_ut = 1

&Drift_OK = 1
Riktning_UT = 1

Stångm_1_ute = 0
&

&Stångm_2_inne = 0

Stångm_1_går_ut = 1

Stångm_2_går_in = 1

Stångm_3_ute = 0 Stångm_3_går_ut = 1&

&Drift_OK = 1
Riktning_UT = 0

Stångm_1_inne = 0
&

&Stångm_2_ute = 0

Stångm_1_går_in = 1

Stångm_2_går_ut = 1

Stångm_3_inne = 0 Stångm_3_går_in = 1&

SM1_Övertryck = 0

SM1_Övertryck = 0

Figur E.4: Pseudokod, SM1, Slutversion.



&
Stångm_1_ute = 1

Stångm_2_inne = 1
Stångm_3_ute = 1 OR

SM1_Övertryck = 1

Riktning_UT = 1

Riktning_UT = 0&

SM1_TryckG
Övertryck

IF (SM1_TryckG större
      än Övertryck)

SM1_Övertryck = 1

SM1_PT100
Hög_temp

IF (SM1_PT100 större
      än Hög_temp)

Drift_OK = 0
Stångm_SM1_Hydr_Kont_TILL = 0
Driftslarm går

&
Stångm_1_inne = 1

Stångm_2_ute = 1
Stångm_3_inne = 1

OR
SM1_Övertryck = 1

Riktning_UT = 0

Riktning_UT = 1&

Stångm_1_går_ut = 1 & rV2_läge_b = 1 Fördröjande
Timer 2srV1_läge_a = 1 Stångmatare_SM1_TILL = 1

Stångm_1_går_in = 1 & rV2_läge_a = 1 Fördröjande
Timer 2srV1_läge_a = 1 Stångmatare_SM1_TILL = 1

Stångm_2_går_ut = 1 & rV3_läge_b = 1 Fördröjande
Timer 2srV1_läge_a = 1 Stångmatare_SM1_TILL = 1

Stångm_2_går_in = 1 & rV3_läge_a = 1 Fördröjande
Timer 2srV1_läge_a = 1 Stångmatare_SM1_TILL = 1

Stångm_3_går_ut = 1 & rV4_läge_b = 1 Fördröjande
Timer 2srV1_läge_a = 1 Stångmatare_SM1_TILL = 1

Stångm_3_går_in = 1 & rV4_läge_a = 1 Fördröjande
Timer 2srV1_läge_a = 1 Stångmatare_SM1_TILL = 1

Figur E.5: Pseudokod, SM1, Slutversion.



APPENDIX F

Analys av stigartemp

I analyserna har jag i b̊ada fallen subtraherat stigartemperaturens ärvärde fr̊an dess

börvärde och p̊a s̊a viss f̊att skillnaden mellan är- och börvärde. Det är denna skillnad

som visas i b̊ada diagrammen. I b̊ada de tv̊a olika driftsfallen (ny driftslogik eller gammal

driftslogik) finns 2017 mätvärden. Mätvärdena är momentana och tagna med 5 minuters

mellanrum under tv̊a olika tidsperioder. Tidsperioden för den nya driftslogiken är 050204

(kl 12.00) till 050211 (kl 12.00) medan den gamla driftslogiken användes under tiden

050221 (kl 00.00) till 050228 (kl 00.00).

I b̊ada diagrammen finns tidsperioder d̊a skillnaden mellan är- och börvärde under en

tid är stort. Anledningen är att utetemperaturen under dessa tidsperioder varit s̊a l̊ag

(−18 ◦C och lägre) att FB-pannan inte ensam orkar h̊alla tilloppstemperaturen ut p̊a

nätet nog högt. D̊a g̊ar el- eller oljepannan in och hjälper till, vilket innebär att FB-

pannans börvärde automatiskt sätts till 120 ◦C och skillnaden mellan är- och börvärde

blir stort.

För att göra jämförelsen s̊a rättvis som möjligt är analyserna gjorda s̊a att de längre

tidsperioderna med stor skillnad p̊a är- och börvärde inte ing̊ar. Analysen med den nya

driftslogiken sträcker sig d̊a fr̊an 050208 (kl 00.00) till 050211 (kl 12.00). Den gamla

driftslogiken analyseras mellan 050224 (kl 12.00) och 050228 (kl 00.00). Varje analys

inneh̊aller 1009 mätvärden.

Vid drift med den gamla driftslogiken befinner sig 866 mätvärden (86 %) inom ±3 ◦C,

777 mätvärden (77 %) befinner sig inom ±2 ◦C. Medelvärdet i denna analys är 0.94 ◦C

och standardavvikelsen är 3.58 ◦C.

Vid drift med den nya driftslogiken befinner sig 857 mätvärden (85 %) inom ±3 ◦C, 733
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mätvärden (73 %) befinner sig inom ±2 ◦C. Medelvärdet är 0.93 ◦C medan standard-

avvikelsen är 3.54 ◦C.

En jämförelse mellan den gamla och den nya driftlogiken visar att de inte finns n̊agon

större skillnad när det gäller marginalen mellan är- och börvärde p̊a stigartemperaturen.

För att kunna göra en mer tillförlitlig analys av de b̊ada driftslogiksystemen måste vari-

abler som bränslekvalite och utetemperatur tas med i beräkningarna. Dessutom bör

analysen göras under en längre tid s̊a att exempelvis tillfälliga driftstörningar eller lik-

nande inte p̊averkar analysen i för stor utsträckning.
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Figur F.1: Analys, drift med proportionalventil. Diagrammet visar differensen mellan börvärdet
och ärvärdet p̊a stigartemperaturen. Ärvärdet har subtraherats fr̊an börvärdet, varför ett positivt
differensvärde innebär att ärvärdet varit lägre än börvärdet.
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Figur F.2: Analys, drift utan proportionalventil. Diagrammet visar differensen mellan börvärdet
och ärvärdet p̊a stigartemperaturen. Ärvärdet har subtraherats fr̊an börvärdet, varför ett positivt
differensvärde innebär att ärvärdet varit lägre än börvärdet.



APPENDIX G

Analys av CO-halten

B̊ada analyserna är gjorda under 1 veckas tid, där mätvärden tagits med 5 minuters mel-

lanrum. Detta ger sammanlagt 2017 mätvärden per analys. Mätvärdena är momentana

och de kommer ifr̊an den CO-mätare som finns p̊a Pajala Värmeverk.

Medelvärdet p̊a CO-halten under en vecka vid drift med proportionalventilen är 401 ppm,

standardavvikelsen 228 ppm.

Vid drift med det gamla systemet, allts̊a utan proportionalventil s̊a är medelvärdet 640

ppm, standardavvikelsen blir 269 ppm.

Utifr̊an de givna mätvärdena kan vi allts̊a p̊ast̊a att vid drift med proportionalventilen

minskar mängden CO i rökgaserna samtidigt som ocks̊a variationen minskar.

Det man bör komma ih̊ag är att en längre tids analys alltid ger ett bättre och mer

trovärdigt resultat. Variabler som exempelvis bränslekvalite och utetemperatur har p̊a-

verkan p̊a dessa mätvärden (direkt eller indirekt).
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Figur G.1: CO-halten, drift utan proportionalventil.

CO-halt vid drift med prop. ventil

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

04
-fe

b
04

-fe
b

05
-fe

b
05

-fe
b

05
-fe

b
06

-fe
b

06
-fe

b
06

-fe
b

07
-fe

b
07

-fe
b

07
-fe

b
08

-fe
b

08
-fe

b
08

-fe
b

09
-fe

b
09

-fe
b

09
-fe

b
10

-fe
b

10
-fe

b
10

-fe
b

11
-fe

b
11

-fe
b

Datum

pp
m

Figur G.2: CO-halten, drift med proportionalventil.



APPENDIX H

Operat örspanelen
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Figur H.1: Operatörspanelen


