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Abstract 

Heat and power stations are often in need of optimizations. A simulation model is a tool for finding 

ways to optimize the plant. The scope of this diploma work is to develop a simulation model of 

Boiler 5 at Mälarenergi AB. Boiler 5 is a circulated fluidized bed boiler that was taken into service in 

year 2001. Among the included parts in the boiler are cyclone, convection part and 

INTREX-chambers. The software that was used for the simulation was SimTech’s IPSEpro. IPSEpro 

is a heat and mass balance software for steady state calculations. The program comes with a set of 

modules in a library called APP_lib which contains modules such as preaheaters, pump, boiler and 

turbine stages. The user can however design own modules in the Model Development Kit, since the 

library code is open source. The development of the simulation model started with an updating of an 

old model from year 2003. Values provided from Foster Wheeler where then used to make the model 

calculate in a right way. Thereafter some calculations of the super heaters’ heat transfer coefficients 

were made. The coefficients were then translated into IPSEpro’s own programming language Model 

Description Language, and were put into the model’s modules. The results were compared with real 

values from the plant’s system. It showed that the calculated values needed more investigations to be 

more accurate. The conclusion was that the final model needs more equations to describe the plant in a 

more realistic way. 
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Sammanfattning 

På Mälarenergi ABs kraftvärmeanläggningen i Västerås finns det fem större pannor, där Panna 4 och 

Panna 5 är ihopkopplade och förser ångturbin 4 (även kallad G4) med hög- och mellantrycksånga. Av 

flera anledningar vill man undersöka om det går att göra förbättringar på anläggningen. Det verktyg 

som valdes för att kunna göra dessa undersökningar var att skapa en modell av anläggningen. En 

simuleringsmodell av Panna 5 hade sedan tidigare påbörjats i ett tidigare arbete, varför denna kunde 

användas som grund till en nyare modell. Syftet med examensarbetet var således att skapa en modell 

av Panna 5 kopplad mot G4. Den programvara som skulle användas var SimTechs ISPEpro. 

 

Panna 5 är en cirkulerande fluidiserande bädd-panna och består i huvudsak av sektionerna eldstad, 

avskiljare, konvektionsdel och INTREX-kammare. I konvektionsdelen sitter högtrycksöverhettare 1 

och 2 samt mellanöverhettare 1. Högtrycksöverhettare 3 och mellanöverhettare 2 är placerade i varsin 

INTREX-kammare i vilka fluidiserande sand överför värme till överhettarna.  

 

IPSEpro är en mjukvara som möjliggör simuleringar av olika företeelser. Bland annat finns ett 

bibliotek av moduler som tillsammans utgör ett kraftvärmeverk. Förutom dessa kan användaren själv 

skapa och modifiera moduler då biblioteken har öppen källkod. 

 

Utvecklingen av simuleringsmodellen började med att den gamla modellen undersöktes. Därefter 

byggdes en uppdaterad simuleringsmodell av panna 5 upp komponentvis. För att få modellen att räkna 

rätt användes värden från Foster Wheelers beräkningar. För att sedan få modellen mer självstående 

hittades vissa samband för att sedan föra in dessa som ekvationer. Här gjordes bland annat beräkningar 

av överhettarnas värmegenomgångstal för senare jämförelser med anläggningsdata. 

Värmegenomgångstalen visade sig behöva undersökas ytterligare för att bli mer realistiska. Likaså 

gjordes beräkningar på beläggningstjocklekar men som bör ses över. 

 

Den totala simuleringsmodellen innehåller Panna 5, Generator 4 och dess förvärmarkedja. 

Beräkningen som utförs vid varje simulering är relativt komplicerad, men konvergerar med korrekta 

ansatser. Det är dock önskvärt att fler samband hittas för att göra modellen mer dynamisk.  

 

Till fortsatt arbete föreslås beräkningar av värmeöverföring i economiser, luftförvärmare, avskiljare, 

konvektionsdel, INTREX-kammare och eldstaden. Ett tillägg av rökgascirkulation samt 

rökgaskondensor skulle komplettera modellen ytterligare. Därtill kan även noggrannare definitioner 

göras kring ångturbinen för undersökningar av α-värden vid variationer i returtemperatur och 

fjärrvärmeflöde. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

På kraftvärmeverket i Västerås finns det i huvudsak fem pannor, varav P4 (Panna 4) och P5 (Panna 5) 

är de mest använda pannorna under en driftsäsong. Pannorna togs i drift år 1973 respektive 2000. 

Pannorna är ihopkopplade och förser G4 (Ångturbin 4) med hög- och mellantrycksånga.  

 

P4 konstruerades som en oljepanna men konverterades först till kol och sedan till torv år 2002, dvs. 

efter att P5 hade byggts. Konverteringen innebar att kapaciteten minskades så att den maximala 

ångproduktionen sänktes från 750 ton/h till 400 ton/h. Minskningen gjorde att G4 inte utnyttjades till 

fullo. Här började man därför titta på möjligheter att höja effekten på P5. (Slotte, 2008) 

 

Bland de främsta argumenten för att en effekthöjning på P5 skulle vara lönsamma fanns att MÖH1 

(Mellanöverhettare 1) var överdimensionerad. Överdimensioneringen gjorde att insprutningarna på 

mellanöverhettarlinjen användes mer, vilket fick en lägre elproduktion till följd. En annan aspekt var 

att rökgashatigheten hade sänkts efter att luftuppfuktningen hade slutat att användas som en del av 

anläggningen. Vid en effekthöjning skulle maximal hastighet kunna nås på nytt. 

 

Under revision 2009, som skedde under sommarmånaderna, höjdes P5s kapacitet genom att man bl.a. 

tillsatte kokytor (så kallade Wing Wall) i eldstaden och ändrade storleken på HÖH1 

(Högtrycksöverhettare 1) och MÖH1. ECO2 (Economiser 2) utökades med ett tubpaket. Pannan ska 

efter ombyggnationerna ha en kapacitet på 180 MWt. 

 

För en kraftvärmeanläggning är det alltid angeläget att hitta förbättringar som kan göra processen 

lönsammare. En metod för att hitta förbättringar är att göra en modell av anläggningen för att sedan 

simulera den under valfria förutsättningar. Mälarenergi ser att en modell över block 4 med Panna 5 

skulle utgöra ett bra verktyg för att hitta förbättringar. 

 

En utvärdering av vilken programvara modellen ska göras i har gjorts av Mälarenergi. Den 

programvara som man kom fram till att använda heter IPSEpro och är utvecklad av SimTech. Det som 

vägde tyngst vid valet var att IPSEpros bibliotek har öppen källkod, vilket gör det möjligt för 

användaren att själv ta fram moduler. Valet gick i linje med ett projekt som tidigare har gjorts på 

Mälardalens Högskola, där målet var att utveckla en simuleringsmodell för P5 med hjälp av IPSEpro. 

Resultaten från den modellen, som jämfördes med värden från ett prestandaprov, visade sig stämma 

bra med en viss felmarginal. (Häggståhl, 2003a) 
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1.2  Problemformulering 

Simuleringsmodellen som gjordes på MDH (Mälardalens högskola) kommer att vara inaktuell i och 

med att P5 uppgraderas under revision 2009. Modellen saknade också vissa definierade flöden för 

bland annat insprutningar och bottenaska. Vid simulering av modellen fanns det inga möjligheter att 

låta den gå i dellastlägen, vilket är önskvärt. Detta har även föreslagits som ett fortsatt arbete i 

(Häggståhl, 2003a). En uppdatering av P5-modellen är således nödvändig för att den ska kunna 

användas för simulering av dagens P5.  

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta fram en stationär beräkningsmodell för Panna 5 med anslutning till 

G4. 

1.4 Mål 

Målet är en komplett beräkningsmodell av Panna 5 ihopkopplad med G4. Modellen ska kunna köras i 

fullast och i dellast och ge så verklighetsnära värden som möjligt. Modellen är tänkt att fungera som 

ett verktyg för optimering av olika delprocesser. Modellen bör därför vara så flexibel att användaren 

kan ändra indata fritt inom definierat område.  

1.5 Avgränsning 

Det här examensarbetet bestod till viss del av en fortsättning av ett tidigare arbete som hade utförts 

med syfte att modellera P5 och G4. Fortsättningen innebar att den gamla modellen användes som mall 

för en ny uppdaterad version av en P5-modell.  

 

Bland de förenklingen av processen som gjordes, fanns att reglerutrustning i form av bland annat 

reglerventiler och regulatorer inte modellerades. Detta eftersom modellen endast ska simulera 

processen under stationära förhållanden. I vissa fall var det däremot nödvändigt att undersöka hur 

regleringen fungerar för att göra modellen verklighetstrogen. 

 

Beräkningar av värmeöverföring mellan rökgas och ånga/pannvatten görs endast för överhettarna i 

konvektionsdelen. Beräkningar för resterande delar lämnas som ett förslag till fortsatt arbete eftersom 

de inte rymdes i detta arbete. 

1.6 Metod 

Till att börja med gjordes en studie av vilket arbete som tidigare hade gjorts med modellering av P5 

och G4. Studien omfattade läsning av rapporter som finns skrivna för respektive komponent av 
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modellen, samt undersökning av den tidigare modellen. Modelleringsprogrammet IPSEpro från 

SimTech undersöktes grundligt vad gäller bibliotek, applikationer och andra funktioner. 

 

Steg ett i framtagningen av simuleringsmodellen för P5 var att infoga komponenter och sammanfoga 

dessa med linjer. Under framtagningen behövdes undersökningar göras av P5 kontinuerligt. 

Informationen hämtades här mestadels från muntliga kontakter.  

 

Steg två innebar att värden från Foster Wheelers känslighetsanalyser infogades i modellen. Analyserna 

var beräkningar för hela pannan som företaget hade gjort och sedan lämnat resultaten i form av 

tabeller. Med de angivna värdena kunde sedan varje komponent undersökas vad gäller effekter, 

värmegenomgångstal mm. 

 

Steg tre var att frigöra låsta värden och få modellen att beräkna de flesta värdena själv med färre 

fastställda värden. Detta krävde ekvationer och samband som kunde ersätta de frigjorda värdena. 

Framtagningen av sambanden byggde på bl.a. beräkningar av värmeöverföring och numeriska 

metoder. 
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2 Beskrivning av P5 

P5 är en CFB-panna som är konstruerad av Foster Wheeler och består av de huvudsakliga sektionerna 

eldstad, avskiljare, konvektionsdel och INTREX-kammare. Figur 1 ger en översiktlig bild av 

rökgasens respektive ångans väg genom pannans olika delar. Det som inte framgår av figuren är att 

HÖH0 består av tubväggarna som är placerade runt överhettarna. 

 

 

 

2.1 Eldstad 

Bränslet tas in i eldstadens nedre del med hjälp av inmatningsskruvar. Primärluften går in från botten 

av eldstaden och skapar tillsammans med fluidmaterialet och bränslet en bädd. I bädden sker det mesta 

av förbränningen. Det som inte förbränns där, pga. att mängden primärluft ligger under stökiometrisk 

mängd, kan oxideras med hjälp av sekundärluften som matas in strax ovanför bädden. (Zhang & Teri)  

 

P5 har självcirkulation vilket innebär att cirkulationen genom pannans förångardel sker genom vattnets 

densitetsskillnader. Matarvattnet från domen leds till pannans undre delar via fallrör, där fördelas det 

sedan mellan rören som täcker eldstadens väggar. Densiteten på vattnet i ångvattenblandningen är 

lägre än det i fallrören. (Foster Wheeler, 2000) Detta ger upphov till en tryckskillnad enligt  

 

Δ� = � × ��ö	å��	� × (������� − �������) [bar] 

Figur 1 Översiktsbild av P5 (Pettersson, 2008) 
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2.2 Avskiljare  

Rökgasen från förbränningen i eldstaden och fluidmaterialet leds via en kanal till en avskiljare (kallas 

ofta för cyklon). Avskiljarens uppgift är att separera sanden och askan från rökgasen. Rökgasen och 

sanden rör sig i en nedåtgående yttre virvel. De fasta partiklarna stöter till slut i väggarna och faller 

nedåt mot INTREX-kamrarna. Rökgasen byter rikting då det sugs upp i de två parallella vertikala 

trummorna och rör sig nu i en uppåtgående spiral mot bakstråket. (Häggståhl, 2003b) 

 

 

 

 

Ångan som har separerats i ångdomen leds in i de rörväggar som innesluter avskiljaren. Ångan kyler 

väggarna samtidigt som den överhettas ett tiotal grader.   

2.3 Konvektionsdel 

Konvektionsdelen består av två sektioner. Den första innehåller tre av de fem överhettarna, nämligen 

HÖH2, HÖH1 och MÖH1. Rökgasen transporteras vertikalt uppifrån och ned, och kyls av 

överhettarna i den nämnda ordningen.  

 

Färskångan som kommer från avskiljaren går först genom konvektionsdelens väggar, som ibland 

benämns som den nollte högtrycksöverhettaren (HÖH0) pga. dess konstruktion, för att sedan 

överhettas i HÖH1 och HÖH2. Mellantrycksångan som kommer från turbinens första avtappning leds 

genom MÖH1. Varje överhettare består invärtes av ett antal tubpaket, som i sin tur är uppdelade i 

Figur 2 Bild tagen inifrån avskiljarens nedre delar 



   EXAMENSARBETE 30 hp  

6 

 

parallellkopplade rörslingor. HÖH2 som är den översta överhettarna i stråket är av typen 

medströmsvärmeväxlare, vilket beror på att man vill skydda materialet från höga temperaturer. MÖH1 

och HÖH1 är däremot motströmsvärmeväxlare.  

 

Den andra sektionen av pannans konvektionsdel innehåller, i tur och ordning, ECO2, SCR (Selective 

Catalytic Reduction), ECO1 och LUFÖ (Luftförvärmare). 

2.4 Insprutningar 

Det finns idag fem insprutningar på P5. På högtryckssidan sitter den första insprutningen mellan 

konvektionsdelen och HÖH1. För att HÖH1 ska kylas tillräckligt får den ingående ångan därför inte 

överstiga en viss temperatur. Regleringen fungerar så att temperaturen före överhettaren mäts och 

jämförs med ett börvärde. Om temperaturen är högre än börvärdet så öppnas insprutningsventilen så 

att ångan kyls med insprutningsvattnet. Insprutningarna som ligger som andra eller tredje i ledet 

påverkas av den första regleringen och har därför en mer komplicerad reglering. 

(Foster Wheeler, 2000; Wester, 2009) 

 

Insprutningsvattnet är matarvatten som för högtryckslinjen tas efter sista högtrycksförvärmaren, och 

för mellantryckslinjen mellan första högtrycksförvärmaren och MAVA-pumpen, där temperaturen är 

något lägre. Anledningen till att insprutningsvattnet till MÖH-linjen tas vid en lägre temperatur är att 

trycket i mellantrycksledningen är så pass lågt att insprutningsvattnet annars kan förångas i 

insprutningsventilen och skapa reglerproblem. (Wester, 2009) 
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För att få maximal upptagen effekt i HT-stråket används insprutningen till HÖH1 mest. Vid 

dellastkörning på P5 används inte insprutningen till MÖH1. För att överhettaren ska tillföras tillräcklig 

effekt kyler man mindre på HÖH1 och mer på senare HT-överhettare.   

2.5 INTREX 

HÖH3 och MÖH2 är placerade i varsin INTREX-kammare. Kamrarna är symmetriska och sanden 

tillförs ovanifrån genom avskiljarens nedre delar. Sanden hålls fluidiserande med högtrycksluft som 

tas in underifrån överhettarpaketen samt i kanalerna mellan avskiljaren och kamrarna. Liksom för 

eldstaden används sanden här för att fördela värmen runt överhettarna. En stor fördel med att använda 

INTREX är att bränslen med hög kloridhalt kan användas utan att överhettarna utsätts för 

högtemperaturkorrosion, vilket annars är ett vanligt problem där rökgas över 500 °C innehåller 

alkaliklorider. (Foster Wheeler, 2000; Häggståhl, 2003d; Sandberg, 2007) 

  

Ursprungligen fanns det så kallade gälar mellan INTREX-kamrarna och eldstaden. Dessa möjliggjorde 

att sand tillfördes INTREX även vid låga laster. Ett problem som uppstod var att oförbränt bränsle 

hamnade i INTREX och gav upphov till agglomerering. Idag är dock gälarna så gott som helt 

igenmurade. (Häggståhl, 2003d) 

Figur 3 Insprutningsventil 
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2.6 Effektökning 

Följande avsnitt baseras på uppgifter från Foster Wheeler (2008) och Slotte (2008) 

 

Under revision 2009 gjordes vissa ombyggnationer av P5, dels för att höja effekten till 180 MWt och 

dels som en del i en anläggningsoptimering. I eldstaden har två nya kokytor lagts till. De så kallade 

Wing Wall ligger konstruktions- och kretsmässigt parallellt med de ursprungliga kokytorna och är 

placerade i eldstadens mitt. Wing Wall matas med pannvatten från avstickare som svetsats på på 

fallrören i höjd med matarplanet. Efter de nya kokytorna leds pannvattnet tillbaka till ångdomen.  

 

Appliceringen av Wing Wall resulterar i att eldstadstemperaturen blir lägre utan att recirkulationsgas 

behöver användas i lika stor omfattning, därmed kan en lägre rökgashastighet hållas. Den sänkta 

temperaturen på rökgasen motverkar mjuksintring i eldstad och avskiljare samt beläggningar på de 

konvektiva överhettarna.  

 

  

Figur 4 De igenmurade gälarna 
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Figur 6 Wing Walls samlingslådor på panntoppen 

Figur 5 Den påsvetsade avstickaren från fallröret som leder till Wing Wall 
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Användandet av RC-gas innebär att rökgas går genom recirkulationsgasfläkten istället för 

rökgasfläkten. Rökgasen benämns därefter RC-gas och leds in pannans undre delar. Resultatet blir att 

eldstadstemperaturen blir lägre i och med den kylande RC-gasen. 

 

För att minska på insprutningen till MÖH-linjen har storleken på HÖH1 och MÖH1 ändrats. På 

MÖH1 har paket III avlägsnats. Den värmeöverförande ytan har således minskats, vilket ledde till en 

lägre överhettningstemperatur efter MÖH1. HÖH1, som ligger ovanför MÖH1, har byggts ut i det 

frigjorda utrymmet med ett extra paket. I och med att insprutningen till MÖH-linjen minskas blir 

ångflödet på högtryckssidan högre. Som ett led i effektökning har ECOII förstorats med fyra 

kamflänstubrader, vilka har placerats överst i economisersektionen.  

3 IPSEpro 

Följande avsnitt baseras på information från SimTech (2003b) 

 

IPSEpro är en mjukvara som möjliggör modellering och analyser av processer inom olika områden. 

Ordet ”process” är här ett allmänt begrepp för ett system beståendes av sammankopplade objekt, vilka 

kan beskrivas matematiskt. Ett typexempel är ett kraftverk som består av ett stort antal komponenter, 

däribland förångare, överhettare, turbinsteg, generator, kondensor, pumpar och förvärmare. Delarna är 

sammankopplade med arbetsmedium eller axlar. Tillsammans utgör kraftverket ett system som kan 

beskrivas med matematiska samband.  

 

Genom att använda IPSEpros grafiska användargränssnitt PSE (Process Simulation Environment) kan 

användaren skapa en modell av anläggningen genom att infoga önskade komponenter i ett 

flödesschema, sammankoppla dessa och fylla i nödvändiga parametrar. Här bestämmer användaren 

själv detaljnivån på modellen. Man kan beskriva t.ex. en ångpanna med en enda komponent med 

indata som tillförd effekt, pannverkningsgrad och tryckfall. Ångpannan kan också beskrivas med ett 

antal komponenter, där varje komponent beskriver förloppet i ångpannans inre delar som economiser, 

ångdom, förångare och överhettare. Resultatet från en mer ingående modell har större potential att ge 

korrekta och veklighetstrogna värden än vad en simplare modell har. Den avancerade modellen kräver 

dock i regel mer indata och fler matematiska samband.  

 

En modell som innehåller nödvändiga data kan sedan beräknas genom att användaren anger 

Run Simulation i IPSEpro. I samma ögonblick beräknar IPSEpro modellen med särskilda matematiska 

metoder och presenterar lösningen i ett protokoll. I protokollet finns information om bland annat antal 

ekvationer, variabler och grupper. För att IPSEpro ska kunna hitta en lösningsmängd måste antalet 

ekvationer vara samma som antalet variabler. Detta beror på att det matematiska problemet som ställs 

upp är ett stort ekvationssystem. Bakom PSE ligger det en beräkningskärna som är skriven för att klara 
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av sådana ekvationssystem. Dessa matematiska problem gäller bara under stationära förhållanden. I de 

fall andra problem måste lösas som optimerings-, validerings- eller dynamiska problem, krävs andra 

beräkningskärnor. Dessa kommer med tillägg som kan beställas från SimTech. 

 

Lösningsmetodiken fungerar så att PSE först delar upp systemet i grupper med olika många variabler. 

PSE strävar efter att göra grupperna så små som möjligt. Eftersom grupperna beräknas i tur och 

ordning så innebär mindre grupper att färre ekvationer måste lösas samtidigt, vilket in sin tur leder till 

kortare beräkningstider. 

 

En komponent i IPSEpro kan innehålla följande element: Variable, Parameter, Table, Switch och 

External Function. En variabel kan antingen vara ett bestämt värde eller ett uppskattat värde, vars 

egentliga värde beräknas av IPSEpro. Användaren har valet att bestämma om värdet ska vara bestämt 

eller uppskattat, med en envalsknapp. I fältet bredvid fylls det bestämda eller uppskattade värdet i. I 

det fallet värdet endast är uppskattat kan värdet tjäna som startvärde vid iterationer, vilket i vissa fall 

påverkar systemets konvergens eller divergens. IPSEpro har ett hjälpmedel där användaren kan 

importera uppskattningar till antingen en enskild komponent eller hela systemet. Detta hjälper 

användaren att hämta godtyckliga värden från ett designfall, för att sedan använda dem i ett off design 

fall, vilket i regel innebär ett dellastfall som är underordnat designfallet. 

 

I IPSEpro innebär Parameter att användaren måste fylla i ett värde för att modellen ens ska kunna 

starta en beräkning. I Table finns möjlighet för användaren att infoga värden som representerar kurvor 

eller funktionsytor i de så kallade två- eller tredimensionella tabellerna. Table måste liksom Parameter 

fyllas i innan beräkning.  

 

En Switch förekommer i komponenter där användaren behöver göra ett val. I tex. en 

värmeväxlarkomponent kan användaren välja mellan med- eller motströmstyp för värmeväxlaren. 

Valet innebär att olika koder med innehållande ekvationer körs. 

 

Koden i en komponent kan innehålla External Functions. Dessa funktioner pekar mot data som finns 

lagrade i separata .dll-filer. Alla beräkningar för tillståndet på exempelvis vattenånga utförs med 

sådana funktioner.          

3.1 MDL 

Programmeringsspråket som används för att skapa och modifiera modeller i IPSEpro kallas MDL 

(Model Description Language). MDL skiljer sig mycket från de flesta andra programmeringsspråken i 

och med att koden INTE exekveras sekventiellt, dvs. i den ordningen de är skrivna uppifrån och ned. 

Istället är MDL ekvationsbaserat där en modell beskrivs med ett antal ekvationer. I vilken ordning 
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ekvationerna sedan löses beror på vilka grupper delas in i. Ekvationerna kan också skrivas i den form 

de står i och behöver inte lösas ut. (SimTech, 2003a)  

  

Free Equations kallas den funktion i IPSEpro som gör det möjligt för användaren att infoga egna 

ekvationer i PSE. Ekvationerna skrivs med MDL och kan innehålla värden från valfria delar av 

processen. Detta är alltså till skillnad från koden som skrivs i MDK (Model Development Kit) inte 

bundet till en specifik komponent, utan kan innefatta flera komponenter och strömmar. Fönstret som 

innehåller de fria ekvationerna nås genom menyerna i PSEn. Om användaren bestämmer att ett visst 

värde i en komponent ska beräknas med fria ekvationer så får inte variabeln vara bestämd. Vid annat 

fall skulle systemet bli överbestämt och omöjligt för IPSEpro att lösa. (SimTech, 2003a) 

 

3.2 MDK 

Följande avsnitt baseras på uppgifter från SimTech (2003a) 

 

IPSEpro kommer med ett standardbibliotek av komponenter kallat APP (Advanced Power Plant). Men 

eftersom biblioteken har öppen källkod, kan användaren med hjälp av MDK antingen modifiera 

befintliga eller skapa egna komponenter. I IPSEpro finns tre huvudsakliga kategorier, även kallat 

modellklasser. Klasserna är Units, Connections och Globals. 

 

Units är de komponenter som beskriver specifika delar av anläggningen som värmeväxlare, turbinsteg, 

förvärmare mm. Komponenterna kan anslutas till de två andra klasserna och står därför högst i 

hierarkin. Komponenterna kan inte anslutas direkt till varandra. 

 

Connections är anslutningar som går mellan olika komponenter. Kontakterna kan representera olika 

saker, men syftar oftast till att överföra ett strömmande medie eller mekaniskt arbete mellan 

komponenter. 

 

Globals är en klass som inte är direkt synbar bland komponenterna. Klassen fungerar mer som ett 

bakomliggande objekt som flera objekt kan referera till. Typiskt är att de olika arbetsmedierna som 

förekommer i processen beskrivs med Globals. De vanligaste medierna som beskrivs som Globals i 

kraftvärmemodeller är vatten/ånga, rökgas och bränslesammansättningar.  

3.3 PSExcel 

PSExcel är ett av flera tillägg som tillhandahålls av SimTech. PSExcel består dels av en Excelmall 

(PSExcel.xlt) som innehåller makron och dels av ett Excelltillägg (PSExcel.xla) som ger Excel 

funktioner att kommunicera med IPSEpro. Kommunikationen innebär att värden kan skickas mellan 
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programmen på komponentnivå. Detta innebär en frihet för användaren att använda Excel för i stort 

sett obegränsade beräkningar av de värden som sedan ska användas som satta värden i IPSEpro. 

(SimTech, 2003c) 

3.3.1 Iterativ beräkning 

Vid en närmare undersökning av PSExcels funktioner upptäcktes en metod för iterativa beräkningar 

med hjälp av både IPSEpro och Excel. Metoden fungerar så att ett startvärde skickas från Excel till 

IPSEpro, som använder värdet för beräkningar av hela systemet. Därifrån kan sedan ett annat värde 

hämtas från IPSEpro och användas vid beräkning av ett nytt startvärde i Excel. I praktiken innebär 

detta för användaren ett antal knapptryckningar för varje iteration, send item, run simulation, update 

dataset osv. Kommandona finns tillgängliga för användaren och kan användas för att skapa ett makro 

som kan åstadkomma iterationen med endast en knapptryckning. (SimTech, 2003c) 
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4 Simuleringsmodell av P5 

Arbetet med den nya simuleringsmodellen grundades till en viss del av den gamla P5-modellen från år 

2003. Ingen av de komponenter som fanns i P5-modellen användes i sin ursprungliga form, utan 

korrigerades på något sätt. G4 fanns modellerad i form av ett flertal turbinsteg inklusive avtappningar 

till förvärmarkedjan som innehöll MAVA-tank och hög- och lågtrycksförvärmare. G4-modellen 

ansågs tillräckligt aktuell för att kunna användas tillsammans med den nya P5-modellen. 

 

 

 

 

Under framtagningen av den nya modellen användes värden från Foster Wheeler (2008). Värdena var 

bl.a. tryck, temperaturer och flöden som hade tagits fram genom beräkningar för olika systempunkter 

och driftsfall. Ett av fallen i Foster Wheeler (2008) var fall 3, som representerade en fullastkörning 

med huvudsaklig data enligt tabell 1. Fallet innehöll även temperaturer för de flesta punkterna i 

systemet. Temperaturerna infogades i modellen som satta värden tills andra ekvationer kunde beräkna 

dessa. Fallet kan därmed ses som ett designfall som är överordnat dellastfallen. 

  

Figur 7 Den gamla P5-modellen från år 2003 
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Tabell 1 Känslighetsanalys från fall 3 (Foster Wheeler, 2008) 

Panneffekt MWt 180 

MAVA-temperatur °C 252 

Bränslefukthalt % 45 

HT-ångtryck bar 172 

MT-ångtryck in bar 41 

MT-ångtemp in °C 345 

 

För simuleringsmodellen har det inte tagits hänsyn till trycket på rökgassidan. Detta beror på att 

trycket har liten eller ingen inverkan på de beräkningar som utförs i den här modellen. Naturligtvis 

finns det med hjälp av programvaran goda möjligheter att studera hur trycket varierar i rökgasstråket, 

men detta lämnas istället som ett förslag till ett fortsatt arbete. 

 

Förbränningsluften som på den riktiga pannan tillförs på flera ställen har i modellen förenklats till ett 

samlat luftintag i pannans botten. Likaså tillförs högtrycksluften endast på två ställen i modellen, 

nämligen ett luftintag för vardera INTREX-kammare. Förbränningsluften som tas från pannhusets 

topp har antagits till 30 °C.  

4.1 Värmegenomgångstal 

Värmeöverföringen i en värmeväxlare kan beräknas med ett värmegenomgångstal, även kallat 

U-värde, och är ett samlat värde för värmeöverföringen mellan två medier. I värmeöverföringen i en 

överhettare finns ett antal värmemotstånd mellan rökgasen och ångan. En av dessa är beläggningar på 

överhettarytorna som har en isolerande verkan i och med dess låga värmeledningstal, kb=1 

W/m,K (Eriksson, 2004). För att ta bort beläggningarna under drift används sotblåsare. Efter en 

sotblåsning kan en ökning i upptagen effekt på 0,5-1 MW synas för HÖH2. Detta beror antagligen på 

att det yttersta lagret av beläggningen tas bort, vilket har ett lägre värmeledningstal än den inre 

beläggningen. Den inre beläggningen blir kvar efter sotblåsningen och byggs på allt eftersom 

driftsäsongen fortlöper. (Sandberg, 2007) 

 

För U-värden till simuleringsmodellen har U-värden från anläggningen studerats. Dessa värden är 

hämtade från ett loggdatasystem som tillhandahålls av Mälarenergi. U-värdet i det här systemet 

beräknas med LMTD och för exempelvis HÖH2 enligt 

 

��Ö�� = ��Ö�����Ö��× !" [W/m²,K] 

 

U-värdet beräknas således ”baklänges” i och med att temperaturerna är uppmätta och att effekten på 

ångsidan beräknas genom: 
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��Ö�� =  $%�Ö�� × �ℎ����	_�Ö�� − ℎ�ö	�_�Ö��" [kW] 

 

Det var svårt att hitta ett samband genom att enbart studera U-värden hämtade som loggar. Däremot 

gav de en bra bild av hur U-värdet varierar för respektive överhettare. För de diagram som användes 

hänvisas till bilaga A. 

 

Ett tidigare utfört examensarbete, Eriksson (2004) handlade om beläggningarnas påverkan på 

U-värdet. Arbetet gjordes år 2004 då P5 såg annorlunda ut med ytor och liknande. 

Beräkningsmetodiken bedömdes ändå kunna användas till modellen, men med vissa korrigeringar. Ett 

av delmålen med modellen var att ett beräknat U-värde skulle vara det som avgjorde respektive 

överhettares överförda effekt till ångan. 

 

I sin helhet beräknas det totala värmegenomgångstalet enligt Wester (2003). Men med beteckningar 

som är specifikt för värmeöverföringen vid HÖH2 ställdes följande uttryck upp: 

 

��Ö�� = ( )
*+, + ./×012/23�×4567 + ./×01272/�×47 + ./.3×*å8,9:

;)
[W/m²,K] 

 

Beteckningarna var enligt följande: 

UHÖH2 = totala värmegenomgångstalet för HÖH2 

hrg = värmeöverföringstalet på rökgassidan 

hånga = värmeöverföringstalet på ångsidan 

ktub = värmeledningstalet för tubmaterialet  

kb = värmeledningstalet för beläggningen 

Di = inre tubdiametern 

Dy = yttre tubdiametern 

Db = yttre beläggningsdiametern  

 

För beräkning av hrg användes definitionen av Nusselts tal: 

 

ℎ	� = <=2×4+,./   [W/m²] 

 

där  

krg = värmeledningstalet på rökgasen 
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NuD beräknades med följande samband enligt Incropera (2007): 

 

>?. = @) × AB.,%D%  [-] 

 
Här var beteckningarna:  

C1 = konstant enligt tabell 7.5 (Incropera, 2007) 

m = konstant enligt tabell 7.5 (Incropera, 2007) 

Rem
D,max = Reynolds tal enligt AB.,D% = E!9F×./G   

ν = kinematiska viskositeten på rökgasen 

vmax = Den maximala hastigheten på rökgasen 

 

Denna beräkning överfördes till överhettarkomponenterna med hjälp av MDK. Det som i slutändan 

påvekar U-värdet för överhettarna i modellen är rökgasflödet samt beläggningens storlek, genom att 

variablerna vmax och Db påverkas, U(ṁrg,db). Rökgashatigheten bestäms av rökgasflödet, men för 

storleken på beläggningen måste användaren själv bestämma rimliga värden. Koden som sedan 

infogades i modellen kan läsas i sin helhet i bilaga B. 

4.2 Fluidiseringsmaterial 

Enligt dimensionsparametrar från Foster Wheeler har sanden följande analys: 

Tabell 2 Analys av fluidiseringssand (Foster Wheeler, 2008) 

SiO2 % 82.2
Al2O3 % 9.7
Fe2O3 % 1.8
CaO % 1.2
MgO % 0.4
Na2O % 1.9
K2O % 2.8
H2O % 0.1
loss of ignition % 0.95
density kg/m³ 1500
softening point °C 1200  

 

Som tabellen påvisar består sanden till största delen av SiO2. I Häggståhl (2003d) gjordes ett 

antagande att fluidmaterialet består av 100 % SiO2. Detta var för att förenkla beräkningar av bland 

annat cp för fluidiseringsmaterialet. För SiO2 varierar cp enligt 

 

H�IJK� = �)L,MN×L,LLNN×OP3Q�"
RL,LSS × 4,19 [kJ/kg, K] (Perry mfl, 1997) 

 

I den gamla modellen användes en komposition som bestod av vatten. För att ge korrekta överförda 

effekter hade funktionen för cpSiO2 lagts in i varje effektbalans. Detta fick till följd att entalpin som 
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visades i det grafiska gränssnittet var formulerat för vatten, vilket kan skapa en viss förvirring. De 

komponenter som var anslutna till sandströmmarna hade också onödigt lång kod, vilket gjorde den 

svårläst. Dessutom användes medelvärden för temperaturer in och ut ur komponenterna. 

 

Det nya sättet att beskriva de cirkulerande sandflödena gjordes genom att lägga in följande kod i 

fuel_stream under connections: 

 

fEnthalpy: if ( t > 400 ) then 

 h =(((10.95+0.0055*(273+t))/60.088)*4.19)*t; else 

 h = FuelComposition.cp * t; 

 

Koden säger att entalpin på ett bränsle i dess oförbrända form ska beräknas som sand om temperaturen 

är över 400 °C och enligt bränslets cp under temperaturen. Detta var ett enkelt sätt att själv bestämma 

definitionen för en ströms cp, vilket annars inte är möjligt utan att skapa en ny global klass. 

4.3 CFB-komponent 

Tidigare skedde förbränningen i en brännkammare utanför pannan. Rökgasen från förbränningen 

nådde därför den adiabatiska förbränningstemperaturen på ca 1400 °C. I en CFB-panna uppnår 

rökgaserna aldrig denna temperatur eftersom de kyls ned av pannvattnet i väggarna. Den ursprungliga 

CFB-komponenten gjordes därför om för att kunna hantera inflöde och förbränning av bränsle. 

Kodmässigt innebar detta att koden i brännkammaren som beskriver förbränningsförloppet kopierades 

till CFB-komponenten. Ett visst anpassande behövdes för att beteckningar för flöden mm. inte skulle 

krocka. Koden kan läsas i sin helhet i bilaga C.  

 
I CFB-komponenten beräknas det externa sandflödet med den i Häggståhl mfl (2004a) framtagna 

funktionen: 

 

WX �D� = −48,995[�	� + 455,65[	� − 843,29 [kg/s] (Häggståhl mfl, 2004a) 

 

där  vrg  = rökgashastigheten  

 ṁext  = sandflödet till avskiljaren 
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I modellen används en cirkulationspump mellan ångdomen och förångardelen för att kunna simulera 

den naturliga cirkulationen. Pumpen sattes dock som ideal för att processen inte ska påverkas vad 

gäller tillförd energi och entropi.  

4.4 Bränsleanalys 

P5 eldas med ett antal olika biobränslen. Dessa är alltid blandade i bränslesilon innan tillförseln i 

pannan. Den exakta bränsleanalysen för det totala bränslet blir således svår att bestämma. Metoden 

man använder idag är att dokumentera mängden av varje bränslesort som matas in i bränslefickorna, 

för att med andelarna av respektive bränslesort ta fram en bränsleanalys som gäller för det totala 

bränslet. Elementaranalyserna för respektive bränsle är känt sedan tidigare gjorda analyser.  

 

  

Figur 8 CFB-komponenten med bränsleinmatning och ångdom 
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Tabell 3 beskriver sammansättningen på bränslemixen som enligt (Foster Wheeler, 2008) bör gälla för 

prestandaprov. 

Tabell 3 Bränsleanalys på garantibränsle för prestandaprov (Foster Wheeler, 2008) 

Analys
C % 27.9
H % 3.3
O % 21.6
N % 0.4
S % 0.04
Cl % 0.04
A % 2.4
FUKT % 44.3

Värmevärde MJ/kg 9.31  

 

För modellen infördes bränsleanalysen som en omvandlingstabell i Excel där fukthalten kan ändras 

valfritt av användaren så att rätta halter hamnar i modellen. 

4.5 Avskiljare 

En av de förenklingar som gjordes i modellen var att sand- och rökgasflödet transporteras i två olika 

strömmar istället för i en och samma ledning. Någon simulering av själva avskiljningen finns således 

inte i den färdiga simuleringsmodellen. Det är dock möjligt att i ett fortsatt arbete utveckla en 

rökgasström under klassen global som kan innehålla en blandning av rökgas, sand och aska. 

 

 

 

  

Figur 9 Komponenten för avskiljaren 
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Värmeväxlingen i avskiljaren sker dels mellan de fasta partiklarna och ångan och dels mellan rökgasen 

och ångan. Ångan som går genom väggarna leds in i avskiljarens topp och går ut i de undre delarna. 

För sanden kan värmeöverföringen därför betraktas som en medströmsvärmeväxlare där medierna 

flödar parallellt. Värmeöverföringen för rökgasen kan däremot betraktas som en 

motströmsvärmeväxlare i och med dess motsatta riktning. (Häggståhl, 2003b) 

4.6 Konvektionsdel 

Istället för att ha en komponent som innehåller samtliga överhettare i konvektionsdelen, skapades 

separata komponenter för varje överhettare samt en komponent som beskriver de ångkylda väggarna i 

konvektionsdelen. Syftet med uppdelningen var att öka kontrollen på temperaturer före och efter 

respektive överhettare samt att möjliggöra bestämning av U-värde.  

 

 

 

 

I modellen går rökgasen växelvis genom konvektionskomponenten och överhettarna. Detta är en 

förenkling av det verkliga bakstråket där värmeöverföringen sker mellan rökgasen och ångan i både 

överhettare och rörväggar samtidigt.  

 

Ångtemperaturerna efter varje överhettare beräknas med hjälp av U-värdet och θm. Då överhettarna 

varken är renodlade med- eller motströmsvärmeväxlare behövdes θm korrigeras med en 

korrektionsfaktor, F. Faktorn hämtades ur diagrammet Korrektionsfaktor för korsströmsvärmeväxlare 

med höljesidan ostyrd i Wester (2003).     

Figur 10 Konvektionskomponent med överhettare, economiser och luftförvärmare 
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4.7 Bottenblåsning 

Den kontinuerliga bottenblåsningen i P5 är enligt Foster Wheeler (2000) ca 1 % av ångflödet. För att 

infoga detta i modellen lades det in ett utflöde i ångdomskomponenten. Den ursprungliga koden för 

ångdomen 

 

# mass balance 

f1: feed_1.mass + feed_2.mass = drain_1.mass + drain_2.mass; 

 

# energy balance 

f2: feed_1.mass*feed_1.h + feed_2.mass*feed_2.h = 

drain_1.mass*drain_1.h + drain_2.mass*drain_2.h; 

  

ändrades till  

 

# mass balance 

f1: feed_1.mass + feed_2.mass = drain_1.mass + drain_2.mass + 

blowdown; 

 

# energy balance 

f2: feed_1.mass*feed_1.h + feed_2.mass*feed_2.h = 

drain_1.mass*drain_1.h + drain_2.mass*drain_2.h + 

blowdown*drain_1.h; 

 

Det kontinuerliga bottenblåsningsflödet har namnet blowdown i koden. I massbalansen är flödet 

representerat som ett av tre utgående flöden från ångdomen. Den effekt som försvinner med 

bottenblåsningen beräknas som massflödet gånger entalpin på utgående pannvattnet till fallrören. 

4.8 Tryckfall 

På ångsidan förekommer det tryckfall över respektive överhettare. Storleken på tryckfallet varierar 

med ångflödet och trycket. För simuleringsmodellen krävdes ett samband som tog hänsyn till båda 

variablerna. Känslighetsanalyserna från Foster Wheeler användes för denna undersökning.  

 

För det första togs ett samband mellan panneffekt och tryckfallet fram. Funktionen kunde 

approximativt beskrivas med det linjära sambandet:  

 

Δ�_Ö_�Pab11b" = 0,1329 × Pab11b − 4,7472 [bar] 

 

En anpassning gjordes sedan för att få med tryckfallets variation med ångtrycket. Här antogs 

panneffekten konstant vid full last (180 MWt). Förändringen kunde då beskrivas som: 

 

Δ�_Ö_�pfg� = −0,0195 × �pfg − 120� [bar] 
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där pht-120 står för skillnaden mellan aktuellt ångtryck och 120 bar som användes som referenstryck 

vid framtagningen av sambandet. Tryckfallen åskådliggörs i Figur 11.  

 

 

Figur 11 Tryckfall över P5 

 

Totalt kunde sedan tryckfallet över alla överhettare på HT-ångan skrivas som: 

  

Δ�_Ö_�Pab11b, pfg" = 0,1329 × Pab11b − 4,7472 − 0,0195 × �pfg − 120� [bar] 

 

Tryckfallet fördelas jämnt mellan varje överhettare vid varje beräkning. 

4.9 O2-halt i rökgas 

O2-halten är oftast angivet i volymprocent mätt på total gas. För P5 sätts detta värde till 2,1 vol. %. 

Problemet med att föra in värdet i simuleringsmodellen var att det inte gick att infoga halten i 

volymprocent, utan endast i kg O2 per kg total rökgas. Här behövdes således en metod för att räkna om 

O2-halten från volymprocent till kg/kg.   

 

Lösningen blev en iterativ metod där volymprocenten på O2-halten angavs medan övriga beståndsdelar 

i rökgasen beräknades. Som exempel beräknades CO2 som 
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[@i�]k�l = [@i�]EJ4� ×
m8

mnQ�8
 [%] 

 

där normaldensiteten för respektive beståndsdel hämtades från Wester (2003). Vikthalten på CO2 och 

normaldensiteten från den totala rökgasen hämtades från IPSEpro. Vidare kunde en ny massandel 

beräknas som 

 

[@i�]EJ4� =
[mnQ�8]

o[m8]
 [%] 

 

där Σ[ρn] var summan av beståndsdelarnas densitetsandelar. 

 

Med den här metoden kunde till slut rätt värde för massandelarna skickas till IPSEpro.  

4.10 Luftläckage 

I rökgasstråkets senare delar finns bland annat vändkanaler, bälgar och även luftförvärmare. Dessa är 

inte 100 % inneslutna från omgivningen och eftersom det råder ett visst undertryck i rökgaskanalen 

kommer luft att läcka in. Luftläckaget kan ses som ett luftflöde som blandas med rökgasen och 

eftersom luften har omgivningens temperatur kommer den att kyla rökgasen. Kylningen kommer att 

innebära att rökgasen bli några grader lägre, vilket i praktiken har en liten inverkan. Luftläckaget 

upptäcks genom att O2-halten på rökgasen är något högre i närheten av skorstenen.  

 

I modellen blandas rökgasen och luft från omgivningen i en mixerkomponent. O2-halten sattes i den 

senare placerade gasanalysatorn. Här beräknades O2-halten på liknande sätt som för luftöverskottet vid 

förbränningen. 

4.11 INTREX 

För de båda INTREX-kamrarna har ingen värmeöverföring beräknats. Den överförda effekten till 

ångan bestäms genom att temperaturen är satt på utgående ånga på både hög- och mellantryckssidan. 

Komponenterna har anslutningar för ingående och utgående sandflöde, pannvattenflöde, högtrycksluft 

samt hög- eller mellantrycksånga. Sandflödet från avskiljaren delas lika mellan kamrarna, förs in i 

respektive kammare där sanden lämnar ifrån sig värme och sammanförs därefter till ett gemensamt 

flöde innan det leds tillbaka till pannan. 
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Förhållandet mellan förångningsytorna i kamrarna och eldstaden antas i Häggståhl mfl (2004a) vara 

samma som förhållandet mellan upptagen effekt i de respektive delarna. För modellen uppskattades 

ytförhållandet till 8 %. Med samma förhållande fördelas panvattenflödet från domen mellan eldstaden 

och INTREX-kamrarna.  

   

Figur 12 INTREX-komponenterna 
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5 Resultat 

I den slutliga modellen beräknas vissa fenomen helt och hållet medan andra fortfarande baseras på 

satta temperaturer och en del flöden. Tabell 4 visar de värden som är satta. 

 

Tabell 4 Fixerade värden 

Placering objekt 

MAVA före ECO t 

MAVA före ångdom t 

HT-ånga före HÖH0 t 

HT-ånga före insprutning 1 t 

HT-ånga före HÖH1 t 

HT-ånga före HÖH2 t 

HT-ånga före HÖH3 t 

HT-ånga före HT-turbin t, p 

MT-ånga före insprutning 4 t 

MT-ånga före MÖH1 t 

MT-ånga före MÖH2 t 

MT-ånga före MT-turbin t 

Luft före LUFÖ t, p 

Luft före eldstad och INTREX t 

Bränsle före eldstad ṁ 

Ånga efter varje turbinsteg p 

 

Det finns många fler fixerade värden än de nämnda, men dessa består i huvudsak av tryckfall som har 

satts till 0. Dessa bedöms som ointressanta då det inte ska undersökas något som har med tryckfallen 

att göra.  
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Vid fullastkörning enligt fall 3 erhölls värden enligt tabell 5. 

Tabell 5 Några resultat från beräkning av fall 3 

Ppanna MW 180 

Pbränsle MW 197,8 

ηpanna - 0,91 

ångproduktion ton/h 206,5 

fjärrvärmeproduktion MW 108,9 

Elproduktion MW 64,2 

α-värde - 0,589 

ηtot - 0,875 

ṁrg kg/s 107,8 

 

FÖR U-värdena erhölls värden från beräkningar, dessutom uppskattades intervall för hur U-värdena 

varierar enligt loggdata från anläggningen. Uppskattningen gjordes utifrån diagrammen som finns 

under bilaga A. I tabell 6 kan en jämförelse göras mellan U-värdena. 

Tabell 6 Beräknade och uppmätta U-värden 

  Beräknad Loggdata 

UHÖH2 W/m²,K 47,35 44-68 

UHÖH1 W/m²,K 45,84 46-57 

UMÖH1 W/m²,K 62,79 55-75 

   

Tjockleken på beläggningsytorna som uppskattades var enligt tabell 7. 

Tabell 7 beläggningstjocklek 

dbHÖH2 mm 15 

dbHÖH1 mm 15 

dbMÖH1 mm 5 

 

Efter att en simulering hade slutförts kunde följande utdrag ur beräkningsprotokollet läsas: 

System model contains 1312 variables 

120 variables set to fixed values 

System to be solved contains 1192 variables and 1192 equations 

940 groups found. Largest group contains 194 variables. 

 

Den slutliga produkten blev en beräkningsmodell av P5 och G4 med en grafisk framställning enligt 
Figur 13 och Figur 14. 
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Figur 13 Den slutliga modellen av P5 
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Figur 14 G4-modellen 
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6 Diskussion 

Den totala modellen med både P5 och G4 är relativt komplicerad med sina 1192 ekvationer. Det kan 

därför vara svårt att få den att konvergera, men med rätt ansatser räknar den utan att ge varningar eller 

felmeddelanden. Det är viktigt att modellen har räknat rätt en gång vid en särskild konfiguration, för 

att det ska finnas möjlighet att använda beräknade värden som importerade startvärden för kommande 

iterationer.    

 

U-värdena som jämförs i tabell 6 stämmer ganska bra överens. De U-värden som benämns under 

loggdata baseras dock på loggar från tidigare år före revisionen. Det är därför svårt att säga hur bra 

U-värdena stämmer med anläggningens nya konfiguration efter revisionen. Beräkningen av U-värdet 

innefattar beläggningarnas påverkan genom att användaren sätter beläggningstjockleken innan 

beräkning. Detta ger modellen flexibiliteten att kunna användas för jämförelser med värden hämtade 

från den verkliga anläggningen oavsett tidsperiod.    

 

Korrektionsfaktorn, som användes för att korrigera LMTD, påverkar beräkningen av temperaturen på 

ångan efter respektive överhettare. Faktorn hämtades ur ett diagram för tvärströmsvärmeväxlare. 

Geometrin för P5s överhettare är emellertid en blandning av tvärströmsvärmeväxlare och 

medströmsvärmeväxlare för HÖH2 och motströmsvärmeväxlare för HÖH1 och MÖH1. 

Approximationen kan innebära att ångtemperaturen inte är helt korrekt. För att kontrollera detta måste 

anläggningen köras på fullast, vilket den ännu inte har körts på sedan revisionen. Om det visar sig att 

korrektionsfaktorn ger en felaktig ångtemperatur så kan det vara aktuellt att söka efter ekvationer eller 

diagram som beskriver korrektionsfaktorn för geometrier som stämmer bättre överens med 

överhettarnas utformning. 

 

I den aktuella modellen finns det fortfarande många fixerade värden. Det är önskvärt att dessa istället 

definieras med hjälp av ekvationer eftersom modellen ska kunna användas för att simulera olika 

driftssituationer. 

 

Sammantaget kan konstateras att slutprodukten från detta examensarbete inte är helt färdig utan kräver 

ett fortsatt arbete. Detta kan bero på att arbetet bestod av många små delar av ett totalt sett stort 

område och att det inte fanns tillräckligt med tid att gå på djupet med alla delar. Samtidigt har 

framtagningen av modellen skapat en god kunskap och utgör en god mall för fortsatta studier i de 

ingående delarna. 
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7 Förslag till fortsatt arbete 

Det finns en mängd saker som antingen behöver förbättras eller läggas till i modellen för att den ska 

likna anläggningen mer. Till de beräkningar som behöver utföras för att få en mer ”självständig” 

modell hör värmeöverföringen i economiser, luftförvärmare, avskiljare, konvektionsdel, INTREX, 

eldstaden. Därtill skulle det vara bra att hitta ett sätt att automatisera insprutningarna, t.ex. låta 

insprutningsflödena bero av någon temperatur. 

 

För att komplettera modellen ytterligare skulle rökgascirkulationen kunna läggas till. Likaså kan man 

titta på hur en rökgaskondensorkomponent skulle kunna passa in i modellen. 

 

Det vore också värdefullt att göra noggrannare undersökningar och funktioner kring G4 med 

varmkondensorer för att kunna undersöka α-värde vid variationer i returtemperatur och 

fjärrvärmeflöde. 
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Bilagor 

Bilaga A: Diagram med U-värdesloggar för HÖH2, HÖH1 och MÖH1 

 

 Figur A-1 U-värden för HÖH2 
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 Figur A-2 U-värden för HÖH1 
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 Figur A-3 U-värden för MÖH1 
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Bilaga B: Kod för HÖH2-komponent 

#mass balance equations 

f1: feed_cold.mass = drain_cold.mass; 

f2: feed_hot.mass  = drain_hot.mass; 

 

# pressure drops 

f3: feed_cold.p-delta_p_cold = drain_cold.p; 

f4: feed_hot.p-delta_p_hot    = drain_hot.p; 

 

# energy balance 

f5:  feed_hot.mass*(feed_hot.h-drain_hot.h) - q_trans = 0.0; 

f6: feed_cold.mass*(feed_cold.h-drain_cold.h)+q_trans = 0.0; 

 

# temperature differences 

f7: feed_hot.t-dt_in   = feed_cold.t; 

f8: drain_hot.t-dt_out = drain_cold.t; 

 

# logarithmic temperature difference 

f9: LMTD = (dt_in-dt_out)/ln(dt_in/dt_out); 

f10: LMTDf= LMTD*F; 

f12: q_trans= Uy*area*LMTDf*10^-3; 

 

# calculation of U-value 

#db = beläggningstjockleken på överhettartub i [m] 

#h_rg  = Värmeöverföringstalet på rökgassidan 

f13: h_rg = (NuD*k_rg)/Dy; 

f14: Di=0.0303; 

f15: Dy=0.0445; 

f16: Db= Dy+2*db; 

 

f17: k_rg=0.068; 

f18: NuD=C1*ReD_max^m; 

 

# Delning på överhettarpaketet var ST=0.07 och SL=0.14 För att 

ta reda på C1 och m användes tabell 7.5 (Incropera et.al 2006) 

där ST/Dy=1.573 och SL/Dy=3.146 

f19: C1=0.357; 

f20: m=0.584; 

f21: ReD_max=(V_max*Dy)/ny; 

f22: ny=1.24*10^-4; 

f23: V_max=St/(St-Dy)*V_SH2; 

f24: V_SH2=(feed_hot.mass*feed_hot.v)/A_OH2_paket; 

 

#Den minsta tvärsnittsytan som rökgasen passerar ger den högsta 

hastigheten 

f25: A_OH2_paket=11.856*3.57; 

 

#h_ånga = Värmeöverföringstalet på ångsidan i överhettartub 

värdet hämtat från (L. Eriksson 2004) 

f26: h_steam=5300; 

 

#k_tub = Värmeledningstalet i överhettartub hämtat från (L. 

Eriksson 2004) 

f27: k_tub=45; 

 

#k_b = Värmeledningstalet i beläggningsmaterialet hämtat 

från (L. Eriksson 2004) 

f28: k_b=1; 

f29: St=0.07; 

#Beräkning av U-värde hänfört till utsidan av överhettaren 
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fUy: 1/Uy=1/h_rg + (Dy*ln(Dy/Di))/(2*k_tub) + 

(Dy*ln(Db/Dy))/(2*k_b) + Dy/(Di*h_steam); 

 

# tests 

t1: test (dt_in>0.0) error "dt_in <= 0.0"; 

t2: test(dt_out>0.0) error "dt_out <= 0.0"; 

t3: test(q_trans>0.0) error "q_trans <= 0.0"; 

 

Bilaga C: Kod för CFB-komponent 

#CFB component that contains combustion and sand flow. 

 

# fuel  =fuel flow 

# feed_air = combined air flow from high pressure and 

primary air 

# feed_cold_2 = Sand flow from INTREX 

# feed_cold_3 = boiler water intake 

# drain_hot  = flue gas going to cyclone 

# drain_cold_2 = sand flow going to cyclone 

# drain_cold_3 = boiler water with steam fraction going to 

steam drum 

 

#mass balance equations 

f1: sand_massflow + ash_mass = drain_cold_2.mass; 

f2: feed_cold_3.mass = drain_cold_3.mass; 

f3: sand_massflow = -48.995*v_fluegas^2+455.65*v_fluegas-

843.291; 

 

#pressure drops 

f4: feed_cold_3.p - delta_p_cold_3 = drain_cold_3.p; 

 

#energy balance and transferred heat 

f8: q_trans_2 = feed_cold_2.mass*(drain_cold_2.h-

feed_cold_2.h); 

f9: q_trans_3 =  feed_cold_3.mass * (drain_cold_3.h - 

feed_cold_3.h); 

f10: drain_cold_2.t = drain_hot.t; 

 

#Beräknar hastigheten på rökgasen i pannan vars tvärsnittsyta är 

70.251108 m² 

f11: v_fluegas = (drain_hot.mass*drain_hot.v)/70.251108; 

 

#---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 

# CFB_combustor 

 

# energy balance  

f12: (feed_air.h - feed_air.Composition.fhpt(1.0, 25.0)) * 

feed_air.mass  

 + (fuel.h - fuel.FuelComposition.cp * 25.0 + heating_value) 

* fuel.mass 

 + feed_cold_3.h*feed_cold_3.mass 

 + feed_cold_2.h*feed_cold_2.mass 

# + feed_cold_1.h*feed_cold_1.mass 

  

 = (drain_hot.h - drain_hot.Composition.fhpt(1.0, 25.0)) * 

drain_hot.mass + ash_cp * (ash_t - 25.0) * ash_mass 

 + drain_cold_3.h*drain_cold_3.mass  

 + drain_cold_2.h*drain_cold_2.mass 

# + drain_cold_1.h*drain_cold_1.mass 
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 + (P_rad_loss*1000); 

 

 

f13: feed_air.p = drain_hot.p; 

 

# definition of lambda 

@# Source: Baehr, Thermodynamik. 6. Auflage, p 290, Springer, 

1988 

@# see also: Fortschr.-Ber. VDI Reihe 6 Nr.243, p 17, VDI-Verlag 

1990 

fLambda:  feed_air.Composition.O2 * feed_air.mass * 

(lambda - 1.0) = lambda * drain_hot.Composition.O2 * 

drain_hot.mass; 

 

# test that combustor works with excess air 

tLambda:  test (lambda >= 1.0) error "combustor only 

operates with excess air"; 

 

fAsh: ash_mass = fuel.FuelComposition.myAsh * fuel.mass; 

f14: ash_cp =1.2; 

f15: ash_t = drain_hot.t; 

#-------------------------------------------- 

ifl HV_Source == Boie then 

 fheat_value_Boie: heating_value =  

34835 * fuel.FuelComposition.myC 

+ 93870 * fuel.FuelComposition.myH 

+ 10465 * fuel.FuelComposition.myS 

+ 6280 * fuel.FuelComposition.myN 

- 10800 * fuel.FuelComposition.myO 

- 2440 * fuel.FuelComposition.myWater; 

endifl  

 

#-------------------------------------------- 

ifl HV_Source == Verbandsformel then 

 fheat_value_VF: heating_value =  

33900 * fuel.FuelComposition.myC 

+ 121400 * ( fuel.FuelComposition.myH -

fuel.FuelComposition.myO/8.0) 

+ 10500 * fuel.FuelComposition.myS 

- 2440 * fuel.FuelComposition.myWater ; 

endifl  

 

# equations describing the chemical reactions 

 

fWATER: drain_hot.Composition.WATER*drain_hot.mass = 0.0;

 # no WATER (everything must be H2O)  

fAR: drain_hot.Composition.AR*drain_hot.mass = 

feed_air.Composition.AR*feed_air.mass; 

fC2H6: drain_hot.Composition.C2H6*drain_hot.mass = 0.0; 

fC3H8: drain_hot.Composition.C3H8*drain_hot.mass = 0.0; 

fCH4: drain_hot.Composition.CH4*drain_hot.mass = 0.0; 

fCO: drain_hot.Composition.CO*drain_hot.mass = 0.0; 

fCO2: drain_hot.Composition.CO2 * drain_hot.mass = 

feed_air.Composition.CO2 * feed_air.mass + 44.0098/12.011 * 

fuel.FuelComposition.myC * fuel.mass; 

fH2: drain_hot.Composition.H2  = 0.0; 

fH2O: drain_hot.Composition.H2O*drain_hot.mass = 

feed_air.Composition.H2O*feed_air.mass + 

(fuel.FuelComposition.myWater + 18.0152/2.0158 * 

fuel.FuelComposition.myH ) * fuel.mass; 

fH2S: drain_hot.Composition.H2S  = 0.0; 



   EXAMENSARBETE 30 hp  

VII 

 

fN2: drain_hot.Composition.N2*drain_hot.mass = 

feed_air.Composition.N2*feed_air.mass + fuel.FuelComposition.myN 

* fuel.mass; 

fO2: drain_hot.Composition.O2*drain_hot.mass = 

feed_air.Composition.O2 * feed_air.mass +  

fuel.FuelComposition.myO * fuel.mass -( 31.9988/12.011 * 

fuel.FuelComposition.myC+ 15.9994/2.0158 * 

fuel.FuelComposition.myH + 31.9988/32.06 * 

fuel.FuelComposition.myS) *fuel.mass; 

fSO2: drain_hot.Composition.SO2*drain_hot.mass = 

feed_air.Composition.SO2 * feed_air.mass +  ( 64.0588 / 32.06 * 

fuel.FuelComposition.myS) * fuel.mass; 

 

# test for valid feed composition 

# no fuel component is allowed in the feed stream 

tH2_feed_air:  test (feed_air.Composition.H2 == 0.0)

 error "No H2 allowed in feed_air stream"; 

tCH4_feed_air:  test (feed_air.Composition.CH4 == 0.0)

 error "No CH4 allowed in feed_air stream"; 

tC2H6_feed_air:  test (feed_air.Composition.C2H6 == 0.0)

 error "No C2H6 allowed in feed_air stream"; 

tC3H8_feed_air:  test (feed_air.Composition.C3H8 == 0.0)

 error "No C3H8 allowed in feed_air stream"; 

tH2S_feed_air:  test (feed_air.Composition.H2S == 0.0)

 error "No H2S allowed in feed_air stream"; 

 

# no CO, WATER is allowed in the feed_air stream 

tCO_feed_air: test (feed_air.Composition.CO == 0.0) error "No 

CO allowed in feed_air stream"; 

tWater_feed_air: test(feed_air.Composition.WATER == 0.0)

 error "No WATER in feed_air stream allowed, use H2O 

instead"; 


