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Sammanfattning
Detta examensarbete innehåller en undersökning om möjligheten att förbränna industriell
restprodukt i form av vegetabiliskt fett. Arbetet utförs åt AAK Dalby som tillverkar produkter
med vegetabiliska oljor som grund. Produkter som framställs hos företaget är bland annat
majonnäs, margarin samt olika typer av såser. De erhåller en restprodukt från fettavskiljaren
samt en restprodukt i form av paketerad produkt. I dagsläget innebär restprodukten från
fettavskiljaren en kostnad för företaget. För att bli av med restprodukten måste produkten
transporteras till ett reningsverk i Malmö och därmed uppkommer en kostnad.
Den paketerade produkten resulterar i en inkomst, i dagsläget får företaget betalt för denna del
av ett företag som återvinner produkten till tekniska oljor. Produkten består av felproducerade
varor samt varor med utgånget datum. På grund av inkomsten visade det sig att det inte var
lönsamt att förbränna denna del.
Framställningen av fabrikens produkter kräver ånga och i nuläget används naturgas som
bränsle. Naturgasen förbränns i pannor från 1970-talet med brännare från 1980-talet. När
pannorna installerades på 1970-talet användes fossil eldningsolja, men i mitten på 1980-talet
byttes bränslet ut till naturgas i samband med att naturgasledningen på västkusten byggdes.
Produktionen har ökat markant de senaste åren vilket har medfört att pannorna idag körs på
maxeffekt för att klara det ångflöde som krävs till produktionen. Anläggningen börjar även nå
sin tekniska livlängd vilket gör att en nyinvestering snart är nödvändig. Genom att ersätta
dagens behov av fossila bränslen med en restprodukt från produktionen blir nyttan dubbel. En
ersättning innebär en ekonomisk besparing samtidigt som det gynnar miljön genom en
minsking av fossila bränslen.
Produkten från fettavskiljaren har analyserats för att möjliggöra beräkningar om
investeringens lönsamhet. Genom analysen erhölls restproduktens egenskaper, det totala
energiinnehållet visade sig vara beroende av från vilket steg i fettavskiljaren restprodukten
erhölls ifrån, detta på grund av att fuktinnehållet i produkten ökade efter varje steg.
Arbetet ledde till ett investeringsförslag till företaget. I investeringsförslaget rekommenderas
en så kallad kombinationsanläggning som kan förbränna både restprodukt och naturgas.
Investeringens återbetalningstid blir omkring 9 år när uttaget är jämnt fördelat mellan de tre
stegen i fettavskiljaren. Denna fördelning innebär att man kan ersätta halva naturgasbehovet
och därmed reducera koldioxidutsläppen med 125 ton per år. Troligtvis är fördelningen i
avskiljaren mer gynnsam då det antas att en större del av produkten erhålls från de tidigare
stegen, detta ökar lönsamheten och innebär att en större del av naturgasbehovet kan ersättas.
Vid en nyinvestering ses ingen anledning till att inte investera i en kombinationsanläggning.
Investeringen skulle minska användningen av fossila bränslen samtidigt som den skulle öka
företagets årliga resultat med 5 till 10 %, beroende på hur stor andel naturgas som kan
ersättas.

Summary
This thesis contains an investigation of the possibility to burn industrial waste containing
vegetable fat. The work is performed for AAK Dalby, who produces products with the base
from vegetable oils. The manufacturing plant produces a wide range of products, for example
mayonnaise, margarine and different kind of sauces. From the production they receive two
types of waste products, one from the grease trap and another in form of packaged products.
The part from the grease trap becomes an expense for the company. To get rid of the waste
product the company got to pay for transportation to a treatment plant in Malmö.
The company gets an income from the packaged product by a company that recycles the
products to technical oils. The packaged product consists of goods with expired date and
incorrect produced batches. Because of the income it’s not profitable to use this part for
energy purposes.
The production in the manufacturing plant requires steam and currently natural gas is used as
fuel. The natural gas is burned in boilers from 1970s and natural gas burners from the 1980s.
When the boilers were installed in the 1970s they were used for burning fossil fuel oil, but in
the middle of 1980s when the natural gas pipeline at the Swedish west coast were build they
changed the fuel to natural gas.
The production has increased significantly during the last years, which has led to that the
boilers are running on maximum capacity to manage the steam flow needed for the
production. The steam plant is starting to reach the technical life span and thereby is an
investment in a new steam plant necessary. By replacing todays need for fossil fuels with a
waste product the benefits becomes double. Replacing the fossil fuels benefits the
environment and at the same time gives financial savings for the company.
The product from the grease trap was analyzed to be able to calculate the profit of an
investment. Through the analyze the products characteristics were known, the analyze showed
that the total energy content was depending on from which step in the grease trap the product
were obtained from, this due the moisture content of the product increased after each step.
This project led to an investment proposal to the company. The investment proposal
recommends a so-called combination plant that’s able to burn both natural gas and waste
product. The payback period for the investment is about 9 years when the waste product is
evenly distributed between the three steps in the grease trap. This distribution means that the
company is able to replace half of the natural gas demand, by replacing half of the demand the
carbon dioxide emissions is reduced by 125 tons per year. The distribution is most likely more
favorable as it’s assumed that a larger part is distributed from the earlier steps, this will
replace a larger amount of the natural gas and thereby increase the profitability.
When the technical life span for the boilers and burners has reached its end, there are no
reasons not to invest in a combination plant. An investment reduces the use of fossil fuels and
increases the company’s annual earnings by 5 to 10 %, depending on the amount of natural
gas that can be replaced.

Förord
Detta examensarbete är det avslutande momentet efter tre års studier vid
energiingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Arbetet omfattar 15 hp och har utförts
mellan januari 2014 och juni 2014. Utan hjälp från personerna nedan hade detta
examensarbete inte varit möjligt att genomföra, vi vill därför ta tillfället i akt att tacka
följande personer:
Anders Nilsson, Projektingenjör. Handledare på Rejlers.
Helge Averfalk, Universitetsadjunkt. Handledare Högskolan i Halmstad.
Joachim Rapp, Produktionschef. Kontaktperson AAK Dalby
Nils-Erik Magnusson, Anställd AAK. Kontaktperson på AAK Karlshamn.
Kerstin Kolmodin, Laboratoriechef. Kontaktperson Stena Recycling Halmstad.
Linnéa Rudebäck, Laboratorieingenjör. Stena Recycling Halmstad.
Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till alla övriga som hjälpt oss under
examensarbetet, ingen nämnd, ingen glömd.

Innehållsförteckning
1

Inledning.......................................................................................................................................... 1
1.1

2

1.1.1

Koncernen AAK .............................................................................................................. 1

1.1.2

AAK Dalby...................................................................................................................... 2

1.1.3

Restfett............................................................................................................................. 2

1.1.4

Nuvarande anläggning ..................................................................................................... 2

1.2

Problemställning...................................................................................................................... 3

1.3

Syfte och mål ........................................................................................................................... 3

1.4

Avgränsningar ......................................................................................................................... 3

Metod............................................................................................................................................... 4
2.1

3

Bakgrund ................................................................................................................................. 1

Restfett..................................................................................................................................... 4

2.1.1

Mätinstrument ................................................................................................................. 4

2.1.2

Prover .............................................................................................................................. 5

2.1.3

Osäkerhet ......................................................................................................................... 5

Teori ................................................................................................................................................ 6
3.1

Brännare .................................................................................................................................. 6

3.1.1
3.2

Rotationsbrännare ............................................................................................................ 7

Ångpanna................................................................................................................................. 8

3.2.1

Eldrörspanna .................................................................................................................... 8

3.2.2

Vattenrörspanna............................................................................................................... 8

3.3

Värmeåtervinning i ångpanna.................................................................................................. 9

3.3.1

Ekonomiser ...................................................................................................................... 9

3.3.2

Luftförvärmare ................................................................................................................ 9

3.3.3

Rökgaskondensering........................................................................................................ 9

3.4

Fettavskiljare ......................................................................................................................... 10

3.4.1

Slangskimmer ................................................................................................................ 10

3.4.2

Justering av pH-värde .................................................................................................... 11

3.4.3

Gravimetrisk fettavskiljning .......................................................................................... 11

3.5

Förbehandling........................................................................................................................ 12

3.5.1

Centrifug........................................................................................................................ 12

3.6

Bombkalorimeter ................................................................................................................... 12

3.7

Ekonomiska styrmedel koldioxidutsläpp .............................................................................. 13

3.7.1

EU ETS.......................................................................................................................... 13

3.7.2
4

Resultat & diskussion .................................................................................................................... 15
4.1

Alternativ biogas Kraftringen ................................................................................................ 15

4.2

Erfarenheter AAK Karlshamn ............................................................................................... 15

4.3

Miljöpåverkan ....................................................................................................................... 16

4.3.1

Naturgas......................................................................................................................... 16

4.3.2

Transport ....................................................................................................................... 17

4.4

Mätresultat ............................................................................................................................. 17

4.4.1

5

Koldioxidskatt Sverige .................................................................................................. 13

Askrest ........................................................................................................................... 18

4.5

Restfett kontra bioolja ........................................................................................................... 19

4.6

Naturgasprisets utveckling .................................................................................................... 19

4.7

Fördelar med att bränna fett gentemot naturgas .................................................................... 20

4.8

Nackdelar med att bränna fett gentemot naturgas ................................................................. 21

4.9

Förbränning av avfallsfettet ................................................................................................... 21

4.10

Investering ............................................................................................................................. 22

4.11

Dimensionering ..................................................................................................................... 23

4.12

Ekonomi ................................................................................................................................ 24

Slutsats........................................................................................................................................... 26

Referenser.............................................................................................................................................. 27
Bilaga 1 – Excelberäkningar ................................................................................................................... 1
Bilaga 2 – Offert på ångpanna ................................................................................................................. 3

Begrepp
Kväveoxider (NOx)

Under namnet kväveoxider går både kväveoxid(NO) och
kvävedioxid(NO2), de är båda oxider som bildas vid
förbränningsprocesser i luft och tillhör de allvarligaste
luftföroreningarna. [1]

Spike

Mineralolja som tillförs vid mätning av värmevärde med
bombkalorimeter. Tillförs för att starta förbränningen av ämnet
man vill mäta.

Tekniska oljor

Oljor som används i många typer av tekniska tillämpningar.
Exempelvis i läkemedel och vid tillverkning av biodiesel.

Värmevärde

Den energimängd som frigörs då ett bränsle förbränns fullständigt
vid konstant volym eller konstant tryck. Uttrycks vanligen i MJ/kg
för fasta bränslen och MJ/m3n för gaser.

Aska

Restprodukt efter förbränning av organiska ämnen.
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Inledning

1.1 Bakgrund
För att uppnå de globala målen om minskade utsläpp av växthusgaser krävs en minskning i
användandet av fossila bränslen. Som ett led i detta antog Europeiska Unionen år 2008 ett
klimat- och energipaket, de så kallade 20/20/20-målen. Dessa mål innebär att fram till år 2020
ska medlemsstaterna inom EU ha ökat sin andel förnybar energi till 20 %, energieffektiviserat
med 20 % och minskat sina utsläpp av växthusgaser med 20 % jämfört med 1990 års
utsläppsnivåer. EU har därför infört energieffektiviseringsdirektivet som innehåller ett
ramverk för medlemsstaterna [2].
Sveriges regering överlämnade i februari 2014 sin remiss om Genomförande av
energieffektiviseringsdirektivet till lagrådet. Remissen innehåller bland annat ett förslag till en
ny lag om energikartläggning i stora företag. Lagen omfattar alla företag med över 250
anställda och en årsomsättning över 50 miljoner euro [2].
Konsultföretaget Rejlers AB utför en energikartläggning åt AAK Dalby. Detta examensarbete
utförs som en extern del i energikartläggningen.
Från AAK Dalbys produktion uppkommer en restprodukt i form av fett och man vill därför
undersöka möjligheterna att använda restprodukten till ett energimässigt ändamål och på så
sätt minska naturgasanvändningen.
Det finns även flera andra anledningar till att detta projekt genomförs. En anledning är att
produktionen i Dalby ökat med 60 % under 2013, detta gör att pannanläggningen i dagsläget
går på maxeffekt. Anläggningen närmar sig den tekniska livslängden och därmed krävs en
investering i en ny anläggning för att klara av den högre lasten.
1.1.1

Koncernen AAK

AAK förädlar vegetabiliska oljor till specialprodukter och har verksamhet på samtliga
kontineter utom Antarktis. Omsättningen uppgick år 2013 till 16,5 mdkr och antalet
medarbetare var 2207 stycken [3].
I hållbarhetsrapporten för koncernen AAK finns mål om att energieffektiviteten ska öka och
detta medför att energieffektiviseringsprojekt inleds hos alla anläggningar inom AAK under
år 2014.
Under år 2015 ska alla anläggningar inom koncernen uppvisa dokumenterade förbättringar av
energieffektiviteten. AAK har även som mål att till år 2015 ska minst 98,5% av avfallet
återanvändas, återvinnas eller utnyttjas. År 2012 bestod den direkta energianvändningen i
koncernen till största del av fossila bränslen, med eldningsolja och gas som dominerande
bränslen. Den direkta energianvändningen uppgick 2012 till 3,9 PJ. Eldningsolja stod för 39
% av energianvändningen och gas för 33 %. Användningen av förnybara bränslen i form av
biomassa och biobränsle var 24 % respektive 4 % [4].
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1.1.2

AAK Dalby

AAK Dalby startades av Artur Virgin år 1931 i Åhus, under namnet Alba. Tre år senare
flyttade företaget till Dalby. År 1985 startade AAK Dalby sin egen produktion av majonnäs,
vilken blev en av de viktigaste produkterna i sortimentet. Omsättningen uppgick år 2012 till
222 Mkr och antalet medarbetare var 61 stycken [5]. AAK Dalbys sortiment består till största
del av produkter baserade på vegetabiliska oljor. Idag producerar AAK Dalby 70 ton/dygn,
vilket motsvarar cirka 200 europall [6] [7] . Produktionen omfattar bland annat såser,
margarin, majonnäs och oljor. Dessa produkter säljs och distribueras till storkök och
restauranger.
1.1.3

Restfett

År 2012 erhöll AAK Dalby 296 ton restfett. 155 ton av restfettet består av paketerad produkt
som antingen är felproducerad eller har utgånget datum, i rapporten benämns denna del för
avfallsfett. Avfallsfettet skickas idag till MBP Group i Norrköping, vilka betalar 5 kr/kg för
produkten. MBP Group återvinner produkten till tekniska oljor.
Resterande 141 ton härstammar från fettavskiljaren, vars uppgift är att rena processvattnet
innan det förs ut på det allmänna avloppsnätet. Restprodukten från avskiljaren skickas idag till
VASYD Sjölundaverket i Malmö, där den återvinns till biogas. AAK Dalby får ingen
ersättning för denna del och får själv betala transporterna av produkten till Sjölundaverket.
Det är restprodukten från fettavskiljaren som har analyserats i rapporten [8].
1.1.4

Nuvarande anläggning

AAK Dalby använder i dagsläget naturgas för sin ångproduktion och är kopplade till det
regionala naturgasnätet. Ångan används i produktionsprocessen samt för
varmvattenproduktion via värmeväxlare. Anläggningen består av två VEÅ Univex ångpannor
av eldrörstyp. Vardera ångpanna har en Weishaupt naturgasbrännare med effektområdet 175970 kW. Ångpannorna installerades 1976 och naturgasbrännarna i mitten på 1980-talet.
Anläggningen körs idag på maxeffekt och närmar sig den tekniska livslängden [8] [7].


Naturgasbrännarna
Weishaupt G5/1-D ZMD
Effekt:175-970 kW styck



Ångpannorna
VEÅ Univex 10 H-13
Matarvattentemp: 100°C



Ångalstring
Max. kont. belastning(nominell): 1000 kg/h
Spetsbelastning(max): 1150 kg/h
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1.2 Problemställning
Är det möjligt att förbränna restfett?
Vilka åtgärder krävs i anläggningen för att kunna förbränna fett?
Är det ekonomiskt försvarbart att förbränna fett?
Är det miljömässigt bra att förbränna fett?

1.3 Syfte och mål
Syftet med rapporten är tvådelat. En del består av att undersöka möjligheterna att ta tillvara på
restprodukten från produktionen och använda den som ersättning till befintligt bränsle. Den
andra delen är att ta fram ett förslag på lämpliga ersättare till befintliga ångpannor med
naturgasbrännare.
Undersökningen ska resultera i minskad användning av fossila bränslen och därmed
säkerställa att anläggningen klarar av eventuella förändringar av energi- och miljökrav.
Examensarbetet skall resultera i en akademisk rapport, en teknisk rapport samt ett
beslutsunderlag med åtgärdsförslag till AAK Dalby. Det övergripande målet med arbetet är att
undersöka om det är tekniskt möjligt att förbränna fett och om det är kan ge en miljömässig
och ekonomisk vinst.

1.4 Avgränsningar
Rapporten syftar till att undersöka möjligheterna att använda restprodukten från produktionen
till ett energimässigt ändamål och därmed ersätta naturgasbehovet helt eller delvis.
Anläggningsdelar som inte påverkar förbränning eller hantering av restprodukten behandlas
inte i rapporten.
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2

Metod

För att få en förståelse om vad som krävs för att förbränna fett inleddes arbetet med en
litteraturstudie. Kunskap från utbildningen inom området energiteknik har varit användbar, då
den underlättat beräkningar och gett en förståelse om förbränningsprocessen. Efter en
förundersökning bokades ett möte med produktionschefen på AAK Dalby. Under mötet
framkom att en nyinvestering av pannanläggning var aktuell, vilket gjorde att projektet fick
ett annat innehåll än vad som tidigare var tänkt. Från början var tanken att man skulle
undersöka vad man kunde göra med befintlig anläggning för att förbränna restprodukten.
Under mötet erhölls även dokumentation om AAK Dalby, denna dokumentation har använts
som underlag till examensarbetet. Det framkom även att en diskussion tidigare förts mellan
AAK Dalby och Kraftringen om en framtida eventuell biogasanläggning. Det var den tidigare
produktionschefen som fört samtal med Kraftringen, därmed hade den nya produktionschefen
inte någon information om vad som sagts. Därför kontaktades projektledaren för
biogasprojektet. Genom litteraturstudien erhölls information om att AAK Karlshamn under en
längre period förbränt restfett. Kontakt togs med personal på AAK Karlshamn vilket ledde till
ett studiebesök. En dialog fördes med driftpersonal och de delade med sig av sina erfarenheter
gällande fettförbränning.
Under arbetets gång har regelbundna möten med handledare på högskolan och handledaren på
Rejlers genomförts för att diskutera oklarheter.
För att få en uppfattning om egenskaperna hos restprodukten utfördes en analys av fettet.
Med stickprov från de tre olika stegen i fettavskiljaren kunde produktens egenskaper
bestämmas med en bombkalorimeter. Då någon bombkalorimeter inte fanns att tillgå på
högskolan inleddes sökandet efter en bombkalorimeter. Genom kontakt med laboratoriet på
Stena Recycling i Halmstad erhölls hjälp med analys av värmevärdet. Ugnar för torkning och
askning fanns att tillgå på högskolan.
Genom att utföra beräkningarna i Excel och bygga upp formlerna på sådant sätt att ändringar
lätt kan göras, har ny information under arbetets gång lätt kunnat bearbetas. Detta gör även att
företaget enkelt kan se konsekvenserna vid en ökad volym restprodukt.
Pay-off-metoden har använts för de ekonomiska beräkningarna då metoden ger en översiktlig
bild av återbetalningstiden hos en investering.

2.1 Restfett
Restfett från fettavskiljaren har analyserats. Denna del förklarar hur analysen genomfördes.
2.1.1

Mätinstrument

Bombkalorimetern som används för mätning värmevärden hos Stena Recycling, är av modell
Leco AC600. Invägning av proverna till bombkalorimetern utfördes med en våg av modell
Sartorius CPA124S. För att kunna erhålla torrhalten och därefter beräkna fukthalten i
proverna, användes en ugn av modell Memmert modell 200. Askhalten erhölls genom att
proverna förbränndes fullständigt i en askugn av modell JP Selecta Select-Horn.
Proverna för mätning av torrhalt och askhalt utfördes med en våg av modell Denver
Instruments TP-3002.
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2.1.2

Prover

Prov på restprodukten från fettavskiljaren har tagits i tre steg där avskiljning sker.
Benämningarna på dessa tre steg är hämtade ur Rejlers PI-schema fettavskiljare vilken visar
ombyggnaden av fettavskiljaren. Första steget benämns T1 och är slangskimmern, andra
steget benämns T3 och är tanken där PH-justering sker och tredje steget är FA1 som är den
gravimetriska fettavskiljaren. Dessa prover var på 0,75 liter vardera och har använts för
mätning av fukthalt, askhalt samt värmevärde. För att mäta fukthalt har proverna torkats i 105
°C i 24h. För att få en djupare analys av fukthalten har den även mäts med Karl Fischer
metoden. Karl Fischer metoden innebär att man blandar i kemikalier för att separera provet
för att få ut fukthalten. Askhalten har bestämts genom att de torkade proverna genomgått
fullständig förbränning i en askugn på 550 °C i 3h. Mätning av värmevärde har utförts med
bombkalorimeter två gånger, före och efter torkning. [9]
2.1.3

Osäkerhet

Det råder viss osäkerhet som påverkar analysen av fettet. På grund av att stickproverna är
tagna vid ett visst tillfälle, på en mindre mängd, så ska värdena mest ses som ett referensvärde
och behöver inte spegla totalbilden av egenskaperna hos restprodukten. AAK Dalby har en
väldigt varierande produktion, de producerar ett tiotal olika produkter och använder sig av ett
hundratal olika recept. Storleken på prov som används i bombkalorimetern ger också en
osäkerhet, cirka 1 gram användes vid mätning av värmevärde. Således rekommenderas en
analys av fettet under en längre tidsperiod, detta för att se hur restproduktens egenskaper
varierar med produktionen.
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3

Teori

3.1 Brännare
I brännaren sker förbränning där kemiskt bunden energi överförs till värme [10]. Bränslet
blandas med förbränningsluften i brännaren. En mängd olika bränslen finns, men i huvuddrag
brukar de indelas i gas, olja eller pulverformigt fast bränsle såsom exempelvis kol- eller
trädbränslen. I fallen med fasta eller flytande bränslen strävar man efter att finfördela bränslet
i form av små droppar eller små partiklar. Finfördelningen av flytande bränslen, exempelvis
olja sker oftast i själva brännaren. Det finns ett antal olika typer av brännare:







Tryckoljebrännare: olja under högt tryck finfördelas i ett munstycke med mycket små
kanaler.
Gasbrännare: uppbyggnaden för gasbrännare liknar den för tryckoljebrännare med
skillnaden att i gasbrännaren krävs ingen finfördelning av bränslet.
Pressluftbrännare: fläkt i brännaren trycksätter luft som finfördelar oljan.
Ångautomatisering: samma princip som en tryckoljebrännare där ånga används för att
finfördela oljan.
Rotationsbrännare: olja pressas ut genom en roterande kopp med hjälp av
centrifugalkraften och finfördelas då.
Kombibrännare: En brännare av ovanstående typ som ger möjlighet att förbränna mer
än en sorts bränsle, i kombination eller separat [11].

Arbetet tar endast upp en djupare beskrivning av rotationsbrännare då det är den brännaren
som fungerar klart bäst till ändamålet att förbränna fett. Med rotationsbrännare av kombityp
kan både fett och naturgas förbrännas.

Figur 1 - Rotationsbrännare av kombityp AAK Karlshamn.
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3.1.1

Rotationsbrännare

Finfördelningen av flytande bränslen sker oftast i själva brännaren. Rotationsbrännaren tillför
bränslet under lågt tryck till insidan av en konisk roterande kopp som roterar kring sin egen
axel med några tusen varv per minut. Koppen drivs oftast av en luftturbin eller en elmotor via
växel. När den koniska koppen snurrar gör centrifugalkraften att det flytande bränslet pressas
utåt längs sidorna på koppen. Bränslet lämnar därför koppen som en tunn slöja som sedan
genomkorsas av primärluften för att finfördelas ytterligare. Figur 2 visar en principskiss av en
rotationsbrännare.
Brännarens reglerområde är cirka 1/20, vilket är ett stort reglerområde om man jämför med
andra typer av brännare. Reglerområdet innebär att brännaren kan köras på 1/20 av dess
maxeffekt och kan regleras inom hela effektområdet. För att starta förbränningen av bränslet
används ofta elektrisk tändning, som med en hög spänning bildar en gnista. Om en brännare
inte skulle tända vid start eller lågan i brännkammaren skulle slockna men det flytande
bränslet ändå pumpas in i eldstaden så kan bränslet förgasas och bilda explosiva blandningar.
Om inte eldstaden vädras innan ett nytt tändningsförsök sker så kommer gasblandningen
explodera. För att undvika explosioner ska det alltid finnas flamvakter som ser till att bränslet
slutar att tillföras då flamman slocknar [12] [13].

Figur 2 – Rotationsbrännare. Använd med tillstånd från Technology Transfer Services.
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3.2 Ångpanna
Ångpannan har till uppgift att omvandla det inmatade vattnet i processen till ånga av bestämd
temperatur, tryck och mängd. För att detta ska ske omvandlas energin i bränslet till
värmeenergi hos ångan. Energin i bränslet kan vara kemiskt bunden eller kärnenergi. För att
erhålla en hög verkningsgrad i omvandlingen ska både rökgastemperaturen och
luftöverskottet hållas lågt. Ångpannor förekommer huvudsakligen i två varianter,
eldrörspanna och vattenrörspanna. Den väsentliga skillnaden mellan de två är att i
eldrörspannan cirkulerar rökgaserna i tuberna medan i vattenrörspannan cirkulerar
matarvattnet i tuberna [11] [14].
3.2.1

Eldrörspanna

Eldrörspanna är den äldre och enklare typen av pannan. Den är cylindrisk i sin form och
innesluter ett cylindriskt eldrör. Eldningsutrustningen är placerad i ena änden av eldröret och
härifrån leds rökgaserna vidare genom eldröret till rökrören. Utrymmet mellan pannans
innerväggar och eldröret är vattenfyllt. Vattennivån når nästan upp till toppen av
eldrörspannans innerutrymme. Tuberna är dragna fram och tillbaka flertal gånger inuti pannan
och på detta sätt kan vattnet i pannan ta upp mer värmeenergi från rökgaserna som flödar
genom rökrören. Ångan bildas i toppen av pannan i ångdomen och leds därifrån vidare till sitt
syfte i processen. I eldrörspannor förekommer både mättad och överhettad ånga.
Eldrörspannor har en stor vattenvolym, vilket leder till att värmelagringsförmågan blir god.
Detta är bra när förbrukningen av ånga varierar. En nackdel med att ha en stor vattenvolym
kan dock vara att stora förluster uppstår när pannan varit ur drift och återigen driftsätts. En
stor vattenvolym leder även till att det tar lång tid att värma upp vattnet efter stopp.
Fördelen med eldrörspannor är att de är enkla i sin uppbyggnad och en relativt liten mängd
material åtgår vid tillverkningen. Detta gör att kostnaden kan hållas nere och panntypen
lämpar sig därmed för mindre anläggningar, som inte har möjlighet att göra stora
investeringar. En panna av eldrörstyp har förhållandevis låga ångdata, detta beror på att
trycket inte kan hållas speciellt högt, då konstruktionen av pannan inte klarar av det.
Ångtrycket i en eldrörspanna är i regel maximalt ca 15 bar. Verkningsgraden för en
eldrörspanna ligger på ca 70-80% [15].
3.2.2

Vattenrörspanna

Vid behov av stora ångmängder och höga ångtryck används uteslutande pannor av
vattenrörstyp. Denna panntyp är vanligt förekommande vid kraftvärmeproduktion. I dessa
pannor strömmar vattnet i smala tuber, vanligtvis 20 till 60 mm i diameter. Rökgaserna
passerar på utsidan av tuberna, detta ger en effektiv värmeöverföring. Alla moderna
vattenrörspannor är strålningspannor, i strålningspannor överförs värmen i rökgaserna till
vattnet i tuberna via strålning [16]. Detta leder till att verkningsgraden för vattenrörspannor
blir högre än motsvarande typ av eldrörspannor. Verkningsgraden är ca 90 %.
Eldstaden kan göras väsentligt mycket större i en vattenrörspanna än i en eldrörspanna av
motsvarande storlek. Detta beror på att eldrörspannan innehåller en stor volym vatten, medan
vattnet i vattenrörspannan enbart finns i tuberna. Att eldstaden är stor i förhållande till
vattenvolymen innebär att högre ångdata kan erhållas i en vattenrörspanna. En liten volym
vatten innebär uppeldningstiden blir kort. Ångan tas ut i toppen av pannan i ångdomen.
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Ångtrycket i en vattenrörspanna för kraftvärme är vanligen runt 40 bar och temperaturen är ca
400 °C.
Vattnet i tuberna cirkulerar vanligen via självcirkulation, detta beror på densitetsskillnaden i
stigande och fallande tuber. Vid behov av högre ångdata krävs tvångscirkulation av vattnet i
tuberna, detta åstadkoms med hjälp av pumpar. Anledningen till att tvångscirkulation krävs är
för att densitetsskillnaden blir för liten mellan stigande och fallande tuber. Väggar och tak i
en vattenrörspanna utgörs av tätställda tuber. Denna typ av utförande kräver inte tegel i
uppbyggnaden, vilket leder till att pannan blir lätt och underhållsfri [14] [17] [15].

3.3 Värmeåtervinning i ångpanna
Eftereldytor i en ångpanna är de värmeupptagande delarna i pannan, där förbränningsgaserna
kyls i ett sista steg innan de förs till skorstenen. För att höja pannans verkningsgrad är en så
låg avgastemperatur som möjligt att föredra. Man vill dock inte ha en allt för låg temperatur,
då det kan ge upphov till lågtemperaturkorrosion samt beläggningar i pannan. Detta kan
inträffa om temperaturen på gaserna blir lägre än rökgasernas daggpunkt.
3.3.1

Ekonomiser

I ekonomisern sker en förvärmning av matarvattnet som cirkulerar i den ångbildande kretsen i
pannan. Matarvattnet cirkulerar i ekonomisern genom tuber som antingen är släta eller
flänsade, så kallade kamflänsrör. Tuberna tillverkas i antingen gjutjärn eller stål. Rökgaserna
strömmar utanför tuberna och värmer på så vis upp matarvattnet i tuberna [14].
3.3.2

Luftförvärmare

I luftförvärmaren sker en höjning av temperaturen på förbränningsluften innan den förs till
eldstaden eller brännarna. Detta kan vara en fördel vid förbränning av gasfattiga samt fuktiga
bränslen och ibland även en förutsättning för god förbränning. Värmeöverföringen sker via
olika typer av värmeväxlare där värmet i rökgaserna överförs till förbränningsluften [14].
3.3.3

Rökgaskondensering

Rökgaskondensering kan ha flera fördelar. Med rökgaskondensering utvinns energi i
kondensat från fukten i rökgaserna, vilket ger en höjd lönsamhet och produktivitet. Samtidigt
som man rökgaskondenserar för att utvinna mer energi så renas gaserna effektiv vilket ger en
minskning av belastningen på miljön. Energin utvinns från vattenångan i rökgaserna, i ett
fuktigt eller väterikt bränsle finns det energi att ta tillvara på i vattenånga. Av det skälet är
rökgaskondensering effektivt vid förbränning av väterika bränslen och bränslen av hög
fukthalt. Nackdelen med förbränning av fett är att produkten behöver en låg fukthalt för att
vara brännbar, cirka 0,5-1 %. Därför kommer fettet centrifugeras för att minska fukthalten och
därmed är inte rökgaskondensering nödvändig.
Rökgaskondensering kan dock vara användbart för att ta tillvara på ytterligare energi vid
förbränning av naturgas. Anledningen till att en anläggning som använder naturgas kan ha
nytta av rökgaskondensering är på grund av det är ett väterikt bränsle. När bränslets väte
förbränns bildas vattenånga i rökgaserna. Verkningsgraden för rökgaskondensering beror på
hur hög fukthalt eller hur väterikt bränsle som förbränns.
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Typisk värmeverkningsgrad för en naturgaseldad panna är 90-93 %, vilket innebär en den
totala verkningsgraden ökar med 10-15 %. Detta gör att en anläggning kan få en teoretisk
verkningsgrad över 100 %. Detta beror på att man i Sverige beräknar verkningsgrad med det
undre värmevärdet, också kallat effektivt värmevärde. I det undre värmevärdet exkluderas den
energin som finns bunden i vattenångan [18] [11].

3.4 Fettavskiljare
Fettavskiljare ska användas där man behöver separera fetter och oljor från det allmänna
avloppet och fungerar efter principen att fett har lägre densitet än vatten. Om för mycket fett
släpps ut i avloppet finns det risk att fettet sätter igen ledningssystemet. Ledningssystemet
riskerar att sätta igen då fettet kan stelna när det når kallare ledningar under mark. Ett stopp i
ledningssystemet kan i värsta fall leda till källaröversvämningar och dessutom ge upphov till
dålig lukt och gasbildning. En avskiljare kan både separera fett av vegetabilisk och animalisk
karaktär. Många verksamheter har krav på sig att använda fettavskiljare för att förhindra fett i
det allmänna avloppsnätet. Exempel på verksamheter kan vara slakthus och storkök.
Fettavskiljaren hos AAK Dalby avskiljer fettet ur processvattnet i tre olika steg innan det
släpps ut på det allmänna avloppsnätet. Figur 3 visar en schematisk skiss av fettavskiljarens
tre steg hos AAK Dalby [19] [20].

Figur 3 - Schematisk skiss fettavskiljare.

3.4.1

Slangskimmer

Det första av de tre stegen i fettavskiljaren sker med en slangskimmer. Fett och oljor har
lägre densitet än vatten och flyter upp på ytan. Fett har egenskapen att det binder till sig själv
och andra material lättare än vad det binder till vatten, fett fastnar därför på den roterande
slangen och kan på detta sätt avskiljas från vattnet och samlas upp i en separat tank. Figur 4
visar en förklarande bild av slangskimmern [21] [22].
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Figur 4 – Slangskimmer.

3.4.2

Justering av pH-värde

Andra steget i fettavskiljningen sker genom att man med hjälp av syror och baser justerar pHvärdet för att separera fett och vatten. Detta sker även för att pH-värdet ska vara rätt innan
vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Enligt miljörapporten för anläggningen i Dalby
ska pH-värdet på vattnet som släpps ut i det allmänna avloppet ligga mellan 6,5–10 på pHskalan [8].
3.4.3

Gravimetrisk fettavskiljning

Tredje och sista steget i fettavskiljaren hos AAK Dalby är en gravimetrisk
avskiljningsprocess. I detta steg avskiljs slam och fett, Figur 5 visar funktionen hos en
gravimetrisk fettavskiljare. En förutsättning för att avskiljning ska ske i en gravimetrisk
fettavskiljare är att flödeshastigheten på vattnet som passerar igenom är rätt, en för hög
flödeshastighet gör att en mindre andel fett och slam avskiljs. Processvattnet passerar först
genom ett fack där slam sjunker till botten, då slammet har en högre densitet än vattnet.
Slammet består av rester från produktionen som inte är fett, exempelvis kryddor. Därefter
åker processvattnet vidare till det andra facket där fettet lägger sig på ytan, då det har en lägre
densitet än vatten.
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Figur 5 - Gravimetrisk fettavskiljare.

3.5 Förbehandling
Innan fettet förbränns i pannan är en förbehandling av fettet nödvändig. Fukthalten på fettet
som tas från fettavskiljaren är väldigt hög. Man kan justera denna genom att använda sig utav
centrifugalkraften och på så sätt separera ämnen med olika densiteter, exempelvis fett och
vatten. Förvärmning är nödvändigt för att sänka viskositeten och därmed göra restprodukten
pumpbar.
3.5.1

Centrifug

En centrifug åstadkommer separation av två icke blandbara ämnen med olika densitet. Med
hjälp av centrifugalkraften kan en centrifug separera fett från vatten. Genom att centrifugera
erhålls en högre torrhalt vilket ger ett högre värmevärde. Centrifugen bör vara av typen
dekanter, vilket innebär att den innehåller en cylindrisk trumma som roterar med ett högt
varvtal. Inuti cylindern finns en skruv fäst på samma axel, denna roterar med ett annat varvtal.
På så sätt uppstår separering och en fukthalt på 0,5-1 % kan erhållas. [23] [24].

3.6 Bombkalorimeter
En kalorimeter är ett verktyg som används för att mäta värmemängd hos ett ämne. En
bombkalorimeter är en sorts kalorimeter där reaktionskärlet består av en tjockväggig sluten
stålbehållare med konstant volym. Det ämne man vill mäta placeras i en behållare där ämnet
blir utsatt för fullständig förbränning för att höja temperaturen hos ett ämne med känd
värmekapacitet. Figur 6 visar en bild på en bombkalorimeter och en stålbehållare. Verktyget
är noga isolerat för att minimera förlusterna vid förbränningen så att man kan bestämma ett så
exakt värmevärde som möjligt. Det är det undre värmevärdet som mäts, då bombkalorimetern
inte tar hänsyn energin som åtgår för att förånga vattnet i provet [25] [26].
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Figur 6 – Bombkalorimeter & stålbehållare.

3.7 Ekonomiska styrmedel koldioxidutsläpp
3.7.1

EU ETS

EU startade 2005 systemet för utsläppshandel och systemet omfattar 13 000 anläggningar
inom industri-, energiproduktion- och flygsektorn i Europa. Koncernen AAK ingår i systemet
för handel med utsläppsrätter och därmed omfattas även anläggningen i Dalby.
Varje företag som ingår i systemet tilldelas ett utsläppstak, vilket reglerar mängderna utsläpp
av växthusgaser företaget får göra under en viss period. De företag som deltar i systemet
måste inneha utsläppsrätter för hela mängden utsläpp man orsakar. Detta gäller för alla
förbränningsanläggningar över 20 MW samt en del energiintensiva industrier. En utsläppsrätt
motsvarar utsläpp av ett ton koldioxid eller koldioxidekvivalent under ett år. Om inte rätt
mängd utsläppsrätter innehas i förhållande till mängden utsläpp som gjorts, utfärdas en
straffavgift, avgiften 2013 var 100 euro per ton koldioxid.
Priset på utsläppsrätter har varierat mellan ca 5 - 30 euro/ton sedan introduktionen av
systemet, det högre priset gällde vid styrmedlets införande och det lägre priset gäller för
nuvarande. Idag tilldelas ca 60 % av alla utsläppsrätter gratis, medan de övriga 40 %
auktioneras ut. I Sverige är Riksgälden ansvarig myndighet för auktioneringen av
utsläppsrätter. Systemet fungerar efter principen att ett företag ansöker om utsläppsrätter och
blir sedan tilldelade en viss mängd anpassat efter den eller de anläggningar som omfattas av
ansökan. Det totala antalet utsläppsrätter minskar sedan årligen med 1.74% fram till år 2020,
detta för att företagen hela tiden ska tvingas bli mer energieffektiva [2].
3.7.2

Koldioxidskatt Sverige

Företag vilka inte ingår i systemet för handel med utsläppsrätter hamnar istället under den
svenska koldioxidskatten. Koldioxidskatten är en form av punktskatt och gör användandet av
fossila bränslen dyrare, samtidigt som skatten främjar användandet av förnybara bränslen.
För de företag som ingår i det svenska koldioxidskattesystemet blir det inom en snar framtid
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dyrare. Den 1 januari år 2015 ändras skatteavdraget för koldioxidskatten från 70 % till 40 %. I
samband med detta ökar koldioxidskatten med till det dubbla. Detta medför att den totala
kostnaden blir fyra gånger så stor jämfört med de tidigare reglerna från 2011 [27] [2].
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4

Resultat & diskussion

4.1 Alternativ biogas Kraftringen
Kraftringen produktion planerar att bygga en biogasanläggning strax utanför Dalby med en
årlig förväntad produktion på 60 GWh. Biogasen ska i huvudsak produceras av gödsel från
djuruppfödning i området och restprodukter från kringliggande jordbruk. Vid kontakt med
Göran Strandberg, projektansvarig för biogasanläggningen, nämner han att vegetabiliskt
restfett från AAK Dalby skulle vara ett tänkbart substrat för deras biogasanläggning.
Kraftringen har ännu inte tagit något investeringsbeslut, detta för att det finns ett antal externa
faktorer som är osäkra. Kraftringen väntar just nu på miljötillstånd, man räknar med att detta
kommer under 2014. Därmed kommer byggnationen starta tidigast 2017. Eftersom att AAK
Dalby är i behov av nya pannor snarast, så kan detta alternativ ses som en reservplan om den
egna fettförbränningen inte går som planerat eller också som ett annat alternativ för den delen
som idag skickas till MBP Group. [28] [29].

4.2 Erfarenheter AAK Karlshamn
AAK Karlshamn ingår i koncernen AAK och producerar produkter med vegetabiliska oljor
som grund. Produktionen uppgår till 1000 ton per dygn och redan år 1992 påbörjades de
första försöken på AAK Karlshamn att förbränna restfett från produktionen. Produkter som
framställs i Karlshamn är främst framställda på rapsolja, palmolja och sojabönor. Detta skiljer
sig lite från produktionen i Dalby, men principen för förbränningen av fettet är densamma.
Utifrån de erfarenheter man fått från sin förbränning har man kommit fram till att den
lämpligaste brännaren är en rotationsbrännare, men även ångatomiserade brännare fungerar,
minst lämpliga för ändamålet är tryckoljebrännare. År 1994 investerade man i två stycken
rotationsbrännare av märket Saacke, dessa brännare är de som fungerat klart bäst. Det är en
kombibrännare för gasol, olja och restprodukter. Förbränning av varje bränsle kan ske för sig
eller i kombinationerna gasol-restprodukt eller eldningsolja-restprodukt. Vid personlig
kontakt med driftpersonal i Karlshamn erhölls information om det viktigaste att tänka på vid
förbränning av restfett.
Erfarenheterna nedan är författade av Nils-Erik Magnusson, anställd vid AAK Karlshamn.
Ledningar







Viktigaste är hög temperatur, 80 - 90° C, och filtrering, vi filtrerar till 400 µm.
Filtreringen bör göras nära brännarna eftersom viss polymerisering/koksning kan ske i
cisterner, ledningar och värmeväxlare på grund av för hög lokal temperatur eller
stillastående varm produkt.
Ledningar bör ha varmhållning, dock inte med ånga, utan helst med varmvatten. Även
elektrisk självreglerande värmekabel kan användas. Hastigheten i
restproduktsledningar får inte vara för låg och temperaturen på det värmande mediet
får inte vara för hög.
Stillastående restprodukt som varmhålls vid >60°C kan polymerisera/koksa och bygga
igen ledningarna.
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Bränsleledningarna måste kunna sköljas ur med brännolja samt ha anslutningar för
renblåsning, helst med ånga.

Cistern


Restprodukterna kan innehålla vatten, fett och vatten skiktar sig lätt. För att hålla
vattnet finfördelat i fettet så rundpumpar vi hela tiden innehållet i den cistern som vi
tar ifrån. Med rundpumpning klarar vi att elda restprodukter med 10% vatten, normalt
är vatteninnehållet <1%.

Brännare




Lämpligaste brännare är Saacke’s rotationsbrännare, även ångatomiserade brännare
fungerar, minst lämpliga är tryckoljebrännare.
Brännarkoppen, i rotationsbrännare, ska vara i syrafast material. Kromade koppar
håller inte.
Det blir också lätt påslag i brännare och brännaröppningar vid låg temperatur på
restprodukterna.

Generellt







Cisterner, ledningar och bränsleberörda delar i brännarna ska vara i syrafast material,
fettsyrorna är korrosiva.
Varmhållning av cisterner och ledningar samt möjlighet att skölja ledningarna, med
eldningsolja är viktigt.
Restprodukterna kan ge stoftbeläggningar i pannan, i synnerhet vid låg
restproduktstemperatur, så pannan bör ha sotningsutrustning.
Stoftutsläppet är som för eldningsolja eller något högre.
Utsläppet av kväveoxider (NOx) är som för eldningsolja eller något lägre,
rökgasåterföring ger större effekt vid restproduktsledning än vid oljeeldning.
Restprodukter sliter på reducer- och reglerventiler.

4.3 Miljöpåverkan
4.3.1

Naturgas

Naturgas är ett fossilt bränsle som bildas vid nedbrytning av organiskt material i sedimentära
bergarter och lagras i fickor i jordskorpan. Gasen består till 90 % av den potenta växthusgasen
metan. IPCCs senaste rapport visade att metan ger en 34 gånger större klimatpåverkan jämfört
med koldioxid, vilket är en 40 % ökning jämfört med tidigare uppskattning på faktor 25 [30].
Dessa faktorer gäller vid läckage av metan till atmosfären och inte vid förbränning. Naturgas
innehåller praktiskt taget inget svavel och ger lägre koncentrationer av kväveoxider jämfört
med fossil olja och biobränslen. Förbränning av naturgas ger inte heller upphov till någon
askrest. Rökgaserna vid förbränning av naturgas består till största del av koldioxid och
vattenånga. Nackdelen med naturgas är dock att den klassas som ett fossilt bränsle och ger
därmed koldioxidutsläpp som bidrar till växthuseffekten. Detta är inget som drabbar den
vegetabiliska restprodukten då den klassas som förnybar.
16

I dagsläget används enbart naturgas som bränsle i Dalby. Med en emissionsfaktor på 56,5 kg
CO2/GJ har AAK Dalby idag ett beräknat utsläpp på 250 ton koldioxid per år. En fullständig
ersättning av naturgasen, ekvivalent med den totala förbrukningen 2012, skulle innebära 250
ton reducerade koldioxidutsläpp per år.
[1]

De årliga koldioxidutsläppen på ca 250 ton ger en kostnad på 11000 kr per år vid ett
utsläppspris på 5 euro/ton CO2 och om det antas att man behöver betala för alla utsläppsrätter
[31]. I dagsläget tilldelas 60 % av alla utsläppsrätter gratis, om man istället räknar med denna
tilldelning blir kostnaden endast 4400 kr. Av denna anledning har denna kostnad inte räknats
med i de ekonomiska beräkningarna.
Priset på 5 euro/ton CO2 är medelpriset för det senaste året, från mars 2013 till mars 2014.
Detta pris är dock rekordlågt och förhoppningen från EU:s håll är att priset på sikt skall öka.
Med dagens system minskar antalet utsläppsrätter med 1,74 % per år, om detta system
fortsätter i oförändrad form finns det 17,4 % mindre antal utsläppsrätter att tillgå om 10 år och
med tanke på att det är tillgång och efterfrågan som styr priset är det nästan oundvikligt att
priset inte stiger. Systemet finns för att minska utsläppen av växthusgaser och ge ett
ekonomiskt incitament för att främja utbyggnaden av förnyelsebar energi.
4.3.2

Transport

Restprodukten från fettavskiljaren transporteras idag till Sjölundaverket med slamsugningsbil.
Det krävs årligen omkring 17 lastbilar för att transportera bort produkten, vilket innebär att
vid lokal förbränning minskar koldioxidutsläppen med ytterligare 3 ton per år. Beräkningarna
grundar sig på antagande om att en lastbil har en lastkapacitet på 10 m3 och restfettet har
samma densitet som rapsolja, det vill säga 920 kg/m3 [32] [33]. Vid detta antagande krävs det
17 lastbilar årligen för transportera produkten mellan AAK Dalby och VASYD. Lastbilarna
förutsätts utgå från Malmö och får därmed köra fram och tillbaka, detta ger en sammanlagd
sträcka på 48 kilometer per tur. Koldioxidutsläppen har antagits vara 130 g per tonkm och
lastbilarna väger 26 ton vardera vid fullast [34].
[2]

4.4 Mätresultat
Mätresultaten nedan visar att restfettets fukthalt är väldigt hög. Fukthalten skiljer sig markant
mellan de olika avskiljningsstegen, från ca 30 % i första steget till ca 80 % i sista steget.
Fukthalten måste minskas för att en förbränning ska vara genomförbar. Därför är en
förbehandling av restprodukten nödvändig. Fukthalten var ej möjlig att mäta med Karl Fischer
metoden på provet från T3, detta på grund av provet ej var homogent då det fanns större
partiklar i provet. Ett prov ifrån vardera steg i tabell två användes enbart för mätning av
värmevärde hos torkad produkt, därmed saknas fukthalten för dessa prover i tabellen.
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Tabell 1- Mätresultat före torkning, fukthalt med Karl fischer metoden

Namn

Spike
Vikt[g]

Massa [g]

Delta T

Fukthalt[%]

Värmevärde[MJ/kg]

T1

0.083

0,82

3,0

45

25,1

T3

0,174

1,07

3,2

Ej möjlig

17,0

FA1

0,575

0,40

3,6

84

6,1

Tabell 2 - Mätresultat torkning, fukthalt beräknat efter torkning

Plats i
fettavkiljaren
T1:1
T1:2
T1:3
T3:1
T3:2
T3:3
FA1:1
FA1:2
FA1:3

Vikt
form[g]
0,90
0,91
0,91
0,91
0,91
0,89
0,92
0,92
0,91

Vikt innan
torkning[g]
20,7
23
22,4
20,1
21,2
19,3
25,9
27,0
30,6

Vikt efter
torkning[g]
14,5
16
15,7
8,6
9,0
7,8
5,2
5,3
6

Vikt efter
askning[g]
0,96
0,97
1,02
1,04
0,96
0,96
-

Askhalt[%] Fukthalt[%]
0,44
0,40
1,44
1,60
0,94
0,91
-

31,6
31,5
31,1
60,1
59,8
62,5
82,9
83,1
83,0

Tabell 3 - Mätresultat efter torkning

Namn
T1:3
T3:3
FA1:3

4.4.1

Spike
Vikt[g]
0,142
0,163
0,180

Massa[g]

Delta T

Fukthalt[%]

Värmevärde[MJ/kg]

0,52
0,48
0,55

3,3
3,1
3,4

-

38,7
36,8
35,7

Askrest

Vid förbränning av fett kommer en oförbrännbar rest i form av aska att uppstå. Denna aska
kommer årligen att uppgå till ca 500 kg vid given mängd fett och beräknad askhalt. Den
beräknade askhalten är relaterad till ett torrt prov. Att den årliga askan uppgår till 500 kg är ett
teoretiskt beräknat värde som inte får någon betydelse då askan inte tas tillvara på i så pass
små pannor som anläggningen i Dalby kommer att använda sig av. Den största delen av askan
följer med rökgaserna. I en eldrörspanna fastnar en viss del av askan i rökrören, därför
kommer sotning att krävas. Hur ofta sotnings krävs beror på askhalten i bränslet. Askan
innehåller troligtvis inga farliga ämnen då det är vegetabiliska produkter som förbränns, så
detta blir som en form av askåterföring till naturen. För att vara på den säkra sidan att inga
farliga ämnen sprids, så bör askan kontrolleras.
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Tabell 4 – Askhalt

Steg i
avskiljaren

Vikt
form[g]

Vikt innan
torkning
[g]

Vikt efter
torkning
[g]

Vikt efter
askning
[g]

Askhalt
[%]

T1
T3
FA1

0,9
0,92
0,91

20,73
20,06
25,91

14,46
8,55
5,2

0,96
1,02
0,96

0,45
1,45
0,94

Vid beräkning av årlig askmängd har en jämn fördelning på 47 ton mellan de tre stegen
antagits.

Anledningen till att askhalten skiljer sig i de olika stegen är för oss oklart. En anledning att
askhalten är högre i det andra steget (T3) skulle kunna vara ämnena man tillsätter för att
justera pH-värdet är obrännbara, det skulle också kunna vara en tillfällighet med tanke på
osäkerheten i proven.

4.5 Restfett kontra bioolja
Tabell 5 är en jämförelse mellan restfett från fettavskiljaren hos AAK Dalby och biooljor på
marknaden. Uppgifterna om biooljan är hämtade ur Bränslehandboken 2012 från Värmeforsk.
Analysuppgifterna för biooljan är medianvärden av ett antal biooljor på den svenska
marknaden. Fukthalten för restfettet är ett antagande baserat på uppgifter från Nils-Erik
Magnusson vid AAK Karlshamn. Eftersom det inte fanns möjlighet att centrifugera proverna
från Dalby, har fukthalten efter centrifugering antagits till samma värde som Karlshamn har
erhållit [35].
Tabell 5 - Jämförelse mellan restfett & biooljor på marknaden

Restfett[T1]
Bioolja

Askhalt[vikt-%]
0,4
0,041

Fukthalt[vikt-%]
0,5-1
0,2

Värmevärde[MJ/kg]
38,7
37,11

Egenskaperna för de två bränslena skiljer sig inte speciellt mycket, den punkt som avviker
mest mellan de två är askhalten. Detta beror troligtvis på att stickproverna från AAK Dalby
inte centrifugerats och proverna därmed innehåller en viss del oförbrännbar rest som hade
försvunnit vid centrifugering.

4.6 Naturgasprisets utveckling
Naturgasprisets som använts i rapporten är baserat på SCB:s statistik om naturgaspris för
industrikunder [36] [37]. AAK Dalby hade 2012 en naturgasförbrukning på 1194 MWh, detta
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gör att de hamnar i förbrukarkategori I2. Figur 7 visar den ekonomiska utvecklingen av
naturgaspriset i förbrukarkategori I2 mellan 2001 och 2013. Priserna är indelade halvårsvis
och är exklusive moms. Det är svårt att förutse en framtida utveckling av priset, men ett
rimligt antagande är att priset antagligen kommer att öka över tid. Om man förutsätter en
linjär ökning av priset såsom prisutvecklingen varit mellan 2001 och 2013, kommer priset år
2034 att vara ca 1 kr/kWh. Om man istället förutsätter en linjär ökning av prisutvecklingen
mellan 2007 och 2013, skulle priset år 2034 istället vara ca 70 öre/kWh. En anledning till att
prisutvecklingen av naturgas stagnerat något de senaste åren skulle kunna vara den ökade
utvinningen av skiffergas i världen via fracking. I USA har utvinningen av skiffergas gått från
noll år 1987 till 23 % av USA:s totala gasproduktion år 2010. Det är inte enbart USA som
ökat sin produktion av skiffergas, detta har medfört att det finns ett större utbud av gas på
marknaden idag, vilket lett till att världsmarknadspriset har sjunkit. Eftersom att Sverige inte
har någon egen utvinning av naturgas är man beroende av andra länder för tillförsel av gas.
Detta kan leda till att priset riskerar skjuta i höjden vid oroligheter i världen, då de
gasproducerande länderna sätter sina egna behov främst. På grund av oroligheter som kan
uppstå i världen är ett minskat importberoende av fossila bränslen önskvärt, då dessa kan
användas som påtryckningsmedel vid konflikter. Sverige har visserligen en viss del biogas i
gasnätet, denna täcker dock inte hela behovet [38] [36] [39].
Naturgaspris öre/kWh
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Figur 7 - Utveckling naturgaspris 2001 – 2013.

4.7 Fördelar med att bränna fett gentemot naturgas
Vegetabiliskt fett definieras som bioenergi och räknas därmed som ett förnybart bränsle då
råvaran återskapas på relativt kort tid. Förnybara bränslen ger därmed inget nettoutsläpp av
koldioxid då de återskapas i högre takt än vad de förbrukas. Naturgas däremot definieras som
ett fossilt bränsle. Återskapandet av fossila bränslen tar miljontals år och förbrukas därmed i
högre takt än vad de återskapas, vilket ger ett ökat koldioxidutsläpp till atmosfären. Fossila
bränslen straffas därför av ekonomiska styrmedel som förnybara bränslen undantas. På grund
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av detta är en minskad användning av naturgas önskvärt. Lokal förbränning av restprodukten
ger även minskade lastbilstransporter, detta ger både en miljömässig och ekonomisk nytta.

4.8 Nackdelar med att bränna fett gentemot naturgas
Korrosion och slitage på bränsleförsörjningssystem, ökat slitage på pumpar och ventiler samt
packningar som går sönder är exempel på vad fett kan ställa till med. Detta sker eftersom att
fett har ett högt syratal. Genom att använda sig av rostfria och syrafasta material samt tåligare
komponenter såsom pumpar och ventiler kan korrosion undvikas. Detta kan ge merarbete
eftersom att förbränning av fett kan ge upphov till fler eventuella felkällor. Att ha möjligheten
att förbränna både fett och naturgas ger en mer komplex anläggning, jämfört med en
anläggning som enbart förbränner naturgas.

4.9 Förbränning av avfallsfettet
Förbränning av avfallsfett är i dagsläget inte lönsamt. Eftersom att MBP Group betalar cirka 5
kr/kg för avfallsfettet och man betalar omkring 0,55 kr/kWh för naturgas. Det innebär att man
kan köpa 9,1 kWh gas för varje kilo fett man säljer. Därmed behöver värmevärdet för
avfallsfettet vara drygt 32 MJ/kg för att kunna konkurrera med naturgasen. Fetthalten hos en
produkt har stor påverkan på energiinnehållet, om avfallsfettet enbart bestod av margarin med
80 % fetthalt skulle avfallsfettet ha ett värmevärde omkring 30 MJ/kg. Majonnäs har ett
likvärdigt värmevärde med margarin, medan bearnaisesås har ett värde på cirka 16 MJ/kg .
Att avfallsfettet enbart skulle bestå av restprodukter med ett värmevärde likvärdigt med
margarin är inte troligt. Därmed anser vi att det inte är lönsamt att förbränna då värmevärdet
är för lågt och för att det är omständigt att hantera paketerade produkter. Det skulle kunna
vara en möjlighet i framtiden om priset på naturgas stiger eller om dagens inkomst från
avfallsfettet sjunker. Figur 8 visar vid vilka värmevärden det blir lönsamt att förbränna
avfallsfett.

Lönsamt Värmevärde MJ/kg

80
70
60
50

40
30
20
10
0
0,25
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0,75
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1,25

1,5

Pris Naturgas kr/kWh
Figur 8 - Lönsamhet avfallsfett vid betalning 5 kr/kg
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Via EU:s ramdirektiv om avfallshantering införs avfallshanteringshierarkin enligt Figur 9.
Enligt avfallshierarkin är det därmed bättre att skicka avfallsfettet för återvinning till tekniska
oljor än att förbränna produkten lokalt.

Figur 9 - EU:s Avfallshierarki

4.10 Investering
För att en förbränning av restprodukten från fettavskiljaren ska vara möjlig krävs en rad
investeringar. Detta avsnitt tar upp nödvändiga investeringar och ger en kort beskrivning av
komponenterna. En anläggning av denna typ har i rapporten benämnts
kombinationsanläggning. Figur 10 visar en schematisk skiss av pannanläggningen.
Investeringen består av:
Ångpanna
Processen i Dalby kräver ett ångtryck på 13 bar. Vid detta ångtryck rekommenderas en panna
av eldrörstyp, efterfrågas ett högre ångtryck rekommenderas en vattenrörspanna.
Produktionen har de senaste åren ökat och har medfört att ett högre ångflöde krävs, vilket
åtgärdas med en pannanläggning av högre kapacitet.

Brännare
En brännare som klarar av att förbränna både fett och naturgas, gärna i kombination är
önskvärd. För detta ändamål rekommenderas en rotationsbrännare av kombityp, vilken
uppfyller ovan ställda krav. Ett stort reglerområde för att kunna hantera lastvariationer är
också önskvärt.

Centrifug
En förbehandling av fettet är nödvändig för att en förbränning ska vara möjlig, då fukthalten
är hög. Därför krävs en centrifug som klarar av att separera fett från vatten.
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Övriga investeringar









Filter för filtrering av fett innan brännare för att ta bort oönskade partiklar
Matarvattenmodul till ångpannan
Tank till förvaring av fett
Rörinstallation
Rökgaskanal och skorsten
Elinstallation
Byggnadsarbeten

Figur 10 - Schematisk skiss pannanläggning.

4.11 Dimensionering
Brännarna ska dimensioneras efter maximal samt minimal produktion. Det är brännarna som
styr vid hur hög eller låg effekt man kan förbränna. Till ändamålet att förbränna fett och
naturgas är en rotationsbrännare av kombityp att föredra.
Pannorna ska dimensioneras efter maximala ångtryck. Med ett tryck under 15 bar är en
eldrörspanna att föredra och vid tryck över 15 bar är en vattenrörspanna lämpligast. De är
båda ångpannor, men av olika typ. Om man ska ha en eller två pannor beror på service och
stillestånd. En bra idé kan vara att spara de gamla pannorna, då en del problem kan uppstå vid
driftsättning av en ny pannanläggning.
En centrifug krävs för att minska fukthalten på fettet innan det förbränns i pannorna.
Fukthalten efter centrifugering är 0,5-1 %. Storleken på centrifugen avgörs av vilken mängd
restprodukt som ska behandlas. På grund av den låga fukthalten fyller rökgaskondensering
ingen funktion vid förbränning av fett.
En tank för förvaring av fett är nödvändig. Storleken på tanken ska dimensioneras beroende
på om man ska ha kontinuerlig eller stötvis förbränning. Vid stötvis förbränning krävs en tank
med större volym.
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4.12 Ekonomi
Den ekonomiska lönsamheten är beroende av från vilket steg i fettavskiljaren restprodukten
tas ifrån. Då fukthalten är lägst i det första steget och högst i det sista så erhålls ett högre
energiinnehåll från första steget. Därmed ökar lönsamheten med en större andel fett ifrån
första steget. Den egentliga anledningen till att fukthalten och de olika stegen har betydelse är
för att det är okänt hur mycket torr restprodukt som erhålls årligen. Detta är anledningen till
att beräkningarna är utformade på detta sätt. Eftersom att det är samma produkt som avskiljs i
alla de tre stegen är skillnaden bara att fukthalten ökar efterhand som produkten tas tillvara i
avskiljaren.
Vid ett antagande baserat på 2012 års produktion där fettet fördelas lika mellan de tre stegen i
fettavskiljaren skulle naturgasen kunna ersättas till 50 %. Detta innebär att koldioxidutsläppen
minskar med 125 ton per år och den årliga besparingen blir 540 tkr. Troligtvis är dessa
antaganden något låga då vi antar att en större andel av fettet kommer från första steget i
avskiljaren. Vid en fördelning där 100 ton kommer ifrån första steget(T1), 21 ton från andra
steget(T3) och 20 ton från det sista steget(FA1), blir den årliga besparingen närmare 700 tkr
och återbetalningstiden 7,2 år vid en investering på 5 Mkr.
Eftersom produktionen ökat med 60 % under 2013 finns troligtvis en större mängd
restprodukt att tillgå i dagsläget vilket leder till att en högre andel av naturgasen kan ersättas.
Med en större mängd fett ökar också den årliga besparingen och koldioxidutsläppen
reduceras. Om vi antar att restprodukten ifrån fettavskiljaren totalt är 200 ton, 140 ton från det
första steget och resterande del fördelas jämnt på de två sista stegen. Vid detta antagande
skulle den årliga besparingen öka till 870 tkr och 2012 års naturgasbehov skulle kunna
ersättas helt. I samtliga beräkningar antas att slamsugningsbil, spolbil och transporter av
produkten inte längre vara nödvändiga, dessa utgör 200 tkr av den årliga besparingen. Tabell
6 visar hur fördelningen påverkar lönsamheten och med hur mycket koldioxidutsläppen
minskar.
Tabell 6 - Hur fördelningen påverkar besparingen, återbetalningstiden och minskade koldioxidutsläpp

T1
[ton]

T3
[ton]

FA1
[ton]

47
100
140

47
21
30

47
20
30

Årlig
besparing
energi
[tkr]
340
500
670

Årlig
besparing
transport
[tkr]
200
200
200

Total
årlig
besparing
[tkr]
540
700
870

Återbetalningstid Minskade
vid investering
koldioxidutsläpp
på 5 Mkr [år]
[ton]
9,2
7,2
5,7

125
175
250

AAK Dalby hade år 2012 ett resultat på 9,1 Mkr. En investering som ger möjlighet att ersätta
2012 års naturgasbehov och därmed bespara 870 tkr per år skulle öka AAK Dalbys resultat
med 9,5 % [5]. Resultatet skulle därmed bli närmare 10 Mkr.
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Enligt offert ligger en investering på cirka 5 Mkr. Figur 11 visar hur naturgaspriset,
transporter och fördelning av fettet påverkar återbetalningstiden och därmed lönsamheten.

Återbetalningstid beroende av naturgaspris & fördelning
(T1/T3/FA1)
14

Återbetalningstid år

12

47/47/47 ton

10
100/21/20 ton

8
6

21/100/20 ton

4

20/21/100 ton

2
0
0,55

1
Naturgaspris kr/kWh

Figur 11 – Återbetalningstid beroende av naturgaspris, transporter & fördelning av fettet i fettavskiljaren. Staplarna
visar olika fördelningar av fettet enligt T1/T3/FA1. Investeringen uppgår till 5 Mkr.
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5

Slutsats

Restprodukten som erhålls från AAK Dalby är fullt möjlig att förbränna. För att en
förbränning ska vara möjlig krävs en investering av en ny anläggning. Enligt en leverantör av
pannor och brännare skiljer sig inte kostnaden för en brännare som kan förbränna både restfett
och naturgas, gentemot en brännare som enbart kan förbränna naturgas. Det krävs dock en del
kringutrustning för att en förbränning av fett ska vara möjlig, därmed ökar
investeringskostnaden om man ska ha möjligheten till kombinationsförbränning. Om man har
i åtanke att en nyinvestering av pannanläggning krävs oavsett, så blir investeringskostnaden
antagligen inte speciellt mycket högre med en kombinationsanläggning. Med en
kombinationsanläggning kan man ersätta en del av sitt naturgasbehov, vilket troligtvis leder
till att återbetalningstiden för en kombinationsanläggning blir lägre, gentemot en anläggning
som enbart förbränner naturgas. Analysen av restprodukten visade att restfettet har likvärdiga
egenskaper med biooljor på marknaden, vi ser därför ingen anledning till att vid en
nyinvestering inte investera i en kombinationsanläggning. Förutom en ekonomisk besparing
innebär investeringen även en miljönytta, med andra ord blir nyttan dubbel.
AAK Dalby var tidigt ute med att fasa ut den fossila eldningsoljan mot det klimatmässigt
bättre alternativet naturgas. I och med denna förstudie finns det underlag för att ta ytterligare
ta ett steg mot en miljövänligare produktion.
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Bilaga 1 – Excelberäkningar
2012 Naturgas
Naturgas förbrukning
Naturgas pris
Utsläppsrätter pris
Ton utsläpp
Kostnad utsläppsrätter
Naturgas kostnad

1194173
0,55
90
245
22050
678845,2

kWh
kr/kWh
kr/ton
ton
kr/år
kr/år

2012 avfallsfett (paketerat fett)
Inkomst fettet
5 kr/kg
Mängd
155000 kg
Årlig inkomst
775000 kr

Mängd naturgas efter fettförbränning
Total energikostnad (fett + naturgas)
2012 Fettavskiljare
Utgift spolbil & transport
Besparing förbränning fett
Årlig besparing

200000 kr
341075 kr
541075 kr

Total mängd fett

141000 kg

Mängd T1
Fukthalt T1
Torr mängd T1
Torrt värmevärde
Energimängd T1
Energimängd T1

47000
31
32430
38,7097
1255356
348709,9

kg
%
kg
MJ/kg
MJ
kWh

Mängd T3
Fukthalt T3
Torr mängd T3
Torrt värmevärde T3
Energimängd T3
Energimängd T3

47000
60
18800
36,8233
692278
192299,5

kg
%
kg
MJ/kg
MJ
kWh

Mängd FA1
Fukthalt FA1
Torr mängd FA1
Torrt värmevärde FA1
Energimängd FA1
Energimängd FA1

47000
83
7990
35,6517
284857,1
79126,97

kg
%
kg
MJ/kg
MJ
kWh

Total energimängd

620136,3 kWh

Total fukthalt

Kvot
Lönsamt värmevärde

9,09 kWh/kg
32,73 MJ/kg

574036,7 kWh
315720,2 kr/år

58 %

Investering
Ångpanna
Rotationsbrännare
Centrifug
Pumpar & dylikt
Installationskostnad
Total investering

2250000
1000000
250000
1000000
500000
5000000

Återbetalningstid

9,240864 år

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Transport
Avstånd
lastutrymme
Utsläpp
antal lastbilar
Totalvikt lastbil
Koldioxidutsläpp

48
9,2
130
17
26

2758080 g
2,75808 ton

Koldioxidutsläpp naturgas
Naturgasförbrukning
574,0367
Naturgasförbrukning
2066,532
Emissionsfaktor
56,5
Årliga koldioxidutsläpp 116,7591

Värden ändras i gula rutor
Blå rutor ger resultat

km
ton
g/tonkm
st

MWh
GJ
kg/GJ
ton

Figur 12 - Beräkningar Excel jämn fördelning fettavskiljare. Total mängd 141 ton.
2012 Naturgas
Naturgas förbrukning
Naturgas pris
Utsläppsrätter pris
Ton utsläpp
Kostnad utsläppsrätter
Naturgas kostnad

1194173
0,55
90
245
22050
678845,2

kWh
kr/kWh
kr/ton
ton
kr/år
kr/år

2012 avfallsfett (paketerat fett)
Inkomst fettet
5 kr/kg
Mängd
155000 kg
Årlig inkomst
775000 kr

Mängd naturgas efter fettförbränning
Total energikostnad (fett + naturgas)
2012 Fettavskiljare
Utgift spolbil & transport
Besparing förbränning fett
Årlig besparing
Total mängd fett

200000 kr
473840,4 kr
673840,4 kr
141000 kg

Mängd T1
Fukthalt T1
Torr mängd T1
Torrt värmevärde
Energimängd T1
Energimängd T1

100000
31
69000
38,7097
2670969
741935,9

kg
%
kg
MJ/kg
MJ
kWh

Mängd T3
Fukthalt T3
Torr mängd T3
Torrt värmevärde T3
Energimängd T3
Energimängd T3

21000
60
8400
36,8233
309315,7
85921,03

kg
%
kg
MJ/kg
MJ
kWh

Mängd FA1
Fukthalt FA1
Torr mängd FA1
Torrt värmevärde FA1
Energimängd FA1
Energimängd FA1

20000
83
3400
35,6517
121215,8
33671,05

kg
%
kg
MJ/kg
MJ
kWh

Total fukthalt

42,69504 %

Investering
Ångpanna
Rotationsbrännare
Centrifug
Pumpar & dylikt
Installationskostnad
Total investering

2250000
1000000
250000
1000000
500000
5000000

9,09 kWh/kg
32,73 MJ/kg

332645 kWh
182954,8 kr/år

Transport
Avstånd
lastutrymme
Utsläpp
antal lastbilar
Totalvikt lastbil
Koldioxidutsläpp

Återbetalningstid

Total energimängd

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Kvot
Lönsamt värmevärde

48
9,2
130
17
26

km
ton
g/tonkm
st

2758080 g
2,75808 ton

7,420155 år

Värden ändras i gula rutor
Blå rutor ger resultat

Koldioxidutsläpp naturgas
Naturgasförbrukning
332,645
Naturgasförbrukning
1197,522
Emissionsfaktor
56,5
Årliga koldioxidutsläpp 67,65999

MWh
GJ
kg/GJ
ton

861528 kWh

Figur 13 - Beräkningar Excel fördelning T1: 100 ton T3: 21 ton FA1: 20 ton. Total mängd 141 ton.

2012 Naturgas
Naturgas förbrukning
Naturgas pris
Utsläppsrätter pris
Ton utsläpp
Kostnad utsläppsrätter
Naturgas kostnad

1194173
0,55
90
245
22050
678845,2

kWh
kr/kWh
kr/ton
ton
kr/år
kr/år

2012 avfallsfett (paketerat fett)
Inkomst fettet
5 kr/kg
Mängd
155000 kg
Årlig inkomst
775000 kr

Mängd naturgas efter fettförbränning
Total energikostnad (fett + naturgas)
2012 Fettavskiljare
Utgift spolbil & transport
Besparing förbränning fett
Årlig besparing
Total mängd fett

200000 kr
666578,7 kr
866578,7 kr
200000 kg

Mängd T1
Fukthalt T1
Torr mängd T1
Torrt värmevärde
Energimängd T1
Energimängd T1

140000
31
96600
38,7097
3739357
1038710

kg
%
kg
MJ/kg
MJ
kWh

Mängd T3
Fukthalt T3
Torr mängd T3
Torrt värmevärde T3
Energimängd T3
Energimängd T3

30000
60
12000
36,8233
441879,6
122744,3

kg
%
kg
MJ/kg
MJ
kWh

Mängd FA1
Fukthalt FA1
Torr mängd FA1
Torrt värmevärde FA1
Energimängd FA1
Energimängd FA1

30000
83
5100
35,6517
181823,7
50506,58

kg
%
kg
MJ/kg
MJ
kWh

Total energimängd

1211961 kWh

Total fukthalt

Investering
Ångpanna
Rotationsbrännare
Centrifug
Pumpar & dylikt
Installationskostnad
Total investering

Kvot
Lönsamt värmevärde

-17788,2 kWh
-9783,51 kr/år

43,15 %

2250000
1000000
250000
1000000
500000
5000000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Transport
Avstånd
lastutrymme
Utsläpp
antal lastbilar
Totalvikt lastbil
Koldioxidutsläpp

Återbetalningstid

9,09 kWh/kg
32,73 MJ/kg

48
9,2
130
17
26

km
ton
g/tonkm
st

2758080 g
2,75808 ton

5,769817 år

Värden ändras i gula rutor
Blå rutor ger resultat

Koldioxidutsläpp naturgas
Naturgasförbrukning
-17,7882
Naturgasförbrukning
-64,0375
Emissionsfaktor
56,5
Årliga koldioxidutsläpp -3,61812

MWh
GJ
kg/GJ
ton

Figur 14 - Beräkningar Excel fördelning T1: 140 ton T3: 30 ton FA1: 30 ton. Total mängd 200 ton.

Bilaga 2 – Offert på ångpanna
Kungälv 2014-04-08

Er ref:
Vår ref: Mikael Dunder

AAK Dalby AB
Box 74
247 41 DALBY
Osclin10@student.hh.se

Budgetanbud ångpannapanna 4 MW
Anbud nr:

K140408

Anbudsmottagare:

AAK Dalby AB

Anläggning:

Dalby

Anbudets omfattning:

Leverans av utrustning enligt följande:
Leverans av 1 st ångpanna á 4 MW fabrikat BOSCH.
Leverans av 1 st biooljebrännare fabrikat SAACKE.
Leverans av 1 st styrskåp för levererad utrustning
Leverans av matarvattenpumpar
Leverans av matarvattenmodul
Frakt
Driftsättning
Intrimning
Dokumentation

COMPAB AB har en mycket bred erfarenhet av att bygga anläggningar i storlekar från 500 kW upp till
många 10-tals MW. Vi har levererat ett stort antal anläggningar med fastbränsle-, gas- och oljepannor
och i vårt företag har vi samlat omfattande kunskaper om hela processen inklusive styr- och regler. I
detta anbud använder vi högkvalitativ robust ångpanna från BOSCH i Tyskland och kombibrännare
från SAACKE också från Tyskland. Även övrig utrustning kännetecknas av hög kvalitet och
driftsäkerhet.
COMPAB AB vill inte bara vara en utrustningsleverantör, utan även en partner i framtiden, för att
säkerställa kvalitet och driftsäkerhet på denna och andra kommande pannanläggningar.
För service av utrustningen har vi egen välutbildad personal i Säffle och Kungälv.

COMPAB AB, Box 578, Bultgatan 14, 442 16 KUNGÄLV, Tel: 0303-911 10, Fax: 0303-911 59
COMPAB AB, Billerudsgatan 26, 661 30 SÄFFLE, Tel: 0533-420 15, Fax: 0533-420 14
COMPAB AB, Kvarnuddsvägen 6, 681 43 KRISTINEHAMN, Tel: 0550-137 14
E-mail: info@compab.se hemsida: www.eldab.se
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Ingår ej:

Rörmontage
Elmontage
Anpassning av rökgaskanaler
Målningsarbete
Håltagningar, efterlagningar samt fundament.

Leveranstid:
Leveransvillkor:
Leveransbestämmelser:
Offertens giltighet:
Betalningsvillkor:

ca. 14-18 veckor
Fritt levererad Dalby
ABA 99
30 dagar
30 dagar netto
Diskuteras vid eventuell upphandling.

Garantier:

Eventuella förskotts-/fullgörande-/garantitidgarantier tillhandahålls i form av
försäkring från Nordisk Garanti www.nordiskgaranti.se.

Grundpris SEK:

4.200.000,00 exkl. moms

Vi hoppas vårt anbud är intressant och att vi får besöka er och gå igenom detta tillsammans med er med tanke
på omfattningen och de alternativa lösningar som är möjliga.

COMPAB AB
Mikael Dunder
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SPECIFIKATION
över
PANNANLÄGGNING

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Panna

Ångpanna 4 MW
Konstruktionstryck 16 bar.
Drifttryck 13,6 bar
Matarvattentemperatur 103 °C.

Ekonomiser

Separat ekonomiser ingår

Brännare

För bioolja, modulerande
Brännarens placering: Frontmonterad.
Tändmedium: Gasol

Bränsle

Restprodukt typ fett, 80°C, ca. 38 MJ/kg

Strömart

För motorer 3 fas 400 Volt 50 Hz direktstart.
Manöver 230 volt med nolla.
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OMFATTNING
Ångpanna fabrikat BOSCH
Beteckning:
Ångmängd
Designtryck:
Säkerhetsventilens inställningstryck:
Drifttryck:
Matarvattentemperatur:
Rökgastemperatur efter eco bioolja:
Verkningsgrad enligt EN 12953 del 11 bioolja:
Mottryck gassida:
Förbränningslufttemperatur:
Brännare per panna:
Brännarplacering:
Bränsle:
Vikt panna transport:
Vikt panna med vatten:
Isoleringstjocklek

1 st
UL-S 7000 16
6,3
16
16
13,6
103
165
93,2
12
+20
1
Front
bioolja
16,6
29,2
100

ton/h
bar
bar
bar
°C
°C
%
mbar
°C
st

ton
ton
mm

BOSCH ångpanna är en modern högeffektiv 3-stråkspanna, helsvetsad och gastät, dimensionerad för
gaseldning. Pannan är svetsad med ljusbågssvetsning i alla skarvar och är försedd med manlucka.
ÅNGPANNA
BOSCH ångpanna
Pannarmatur enligt BOSCH standard
Säkerhetsutrustning TRD604/24 Gestra
Automatisk bottenblåsningsutrustning
Automatisk ytavblåsning (Konduktivitetereglering)
Säkerhetsventil
Vattenståndsglas
Lokal termometer
För anslutningsdimensioner, data mm se bifogat datablad

1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
4 st

PLATTFORM
Pannan är försedd med plattform på panntoppen.
Plattformen är täckmålad LOOS-blå och räcket är galvaniserat.

1 st

EKONOMISER (Separat uppställd)
Rökgasutlopp
Provtryck
Tillvaratagen effekt bioolja
Tillvaratagen effekt gasol
Rökgastemperatur rensotad bioolja
Rökgastemperatur rensotad gasol
Eldyta
Utgående vattentemperatur
Isolering
Vikt driftklar

topp
56 bar
155 kW
225 kW
165 °C
135 °C
135 m2
130 °C
100 mm
3850 kg

Flödesmätning
Flödesmätare ånga och matarvatten

1+1 st

Offert: K140408
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BRÄNNARE
1 st
SAACKE brännare typ SKV-SF 50 duoblock
Intrimmas till panneffekt: 4 MW
Utförande:
- Rotationsatomisering för lågemissionsförbränning av högviskosa oljor med stort reglerområde
- Färdigmonterad och testad på fabrik
SKV rotationsatomiserare med atomiseringsfläkt, drivmotor och manometer:
- Effekt rotationskopp
4 kW
- Effektivitetsklass motor
IE2
- Material oljeberörda ytor
Syrafast
Ljuddämpande huv rotationsdel för ljudnivå 82 dB(A)
GMZ brännarbox med hållare för flamdetektor och tändbrännare
Elektronisk kvotreglering.
Gaselektrisk tändning
Flamövervakning
1 st

Förbränningsluftfläkt monterad på panntoppen
-

Tillverkad i material St-37, blästrad och målad, med vibrationsdämpare

-

Statiskt och elektrodynamiskt balanserat fläkthjul monterat på motoraxeln

-

Sugsida med galler

-

3-fasmotor IP55 konstruktionsform B3, design B3, isolationsklass F

-

Expansionsbälg på trycksidan
Flöde

5750

m3/h

Statiskt tryck

40

mbar

Motoreffekt

15

kW

Varvtal

3000

r/m

Ljudnivå

94

dB(A)

Frekvensomriktare
Luftkanal mellan fläkt och brännare
Ljuddämpare för förbränningsluftfläkt ger

80

dB(A)

Offert: K140408

Anläggning AAK, DALBY
Sidan 6 av 8

PLC-system Siemens S7-ET200S
1 st

1st
1 st
8 st
4 st
12 st

7 st

31 st

3 st
3 st

6ES7151-8AB01-0AB0 SIMATIC DP, IM151-8 PN/DP CPU FOR ET200S, 192 KB WORKING
MEMORY, INT. PROFINET INTERFACE (WITH THREE RJ45 PORTS)
AS IO-CONTROLER, W/O BATTERY MMC REQUIRED
6ES7953-8LJ30-0AA0 SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD F. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V
NFLASH, 512 KBYTES
6ES5710-8MA31
SIMATIC,STAND.SECTIONAL RAIL WIDTH 35MM, LENGTH 830MM FOR
900MM CABINETS
6ES7131-4BD01-0AA0 SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES FOR ET 200S, 4 DI STANDARD
24V DC, 15 MM WIDTH, 5 PIECES PER PACKAGING UNIT
6ES7132-4BD02-0AA0 SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES FOR ET 200S, 4 DO STANDARD
DC 24V/0.5A, 15 MM WIDTH, 5 PIECES PER PACKAGING UNIT
6ES7134-4GB11-0AB0 SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE FOR ET 200S, 2 AI STAND. I4DMU 15 MM WIDE, +/-20MA; 13 BIT + SIGN,4 .. 20MA; 12 BIT FOR 4WIRE TRANSDUCER CYCLE TIME 65 MS/CHANNEL WITH LED SF
(GROUP FAULT)
6ES7135-4GB01-0AB0 SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE FOR ET 200S, 2 AO I 15 MM WIDE,
+/- 20 MA; 13 BIT + SIGN, 4 . .20 MA; 13 BIT CYCLE TIME < 1 MS WITH
LED SF (GROUP FAULT)
6ES7193-4CA50-0AA0 SIMATIC DP, 5 UNIVERSAL TERMINAL MODULES TM-E15C26-A1 FOR
ET 200S FOR ELECTRONIC MODULES 15MM WIDE, CAGE CLAMP
TERMINALS 2X6 TERMINAL CONNECTIONS WITH TERMINAL LEAD TO
AUX1, AUX1 IN LINE, 5 PIECES PER PACKAGING UNIT
6ES7138-4CA01-0AA0 SIMATIC DP, POWER MODULE PM-E FOR ET 200S; 24V DC WITH
DIAGNOSIS
6ES7193-4CC30-0AA0 SIMATIC DP, TERMINAL MODULE TM-P15C23-A1 FOR ET 200S FOR
POWER MODULES 15MM WIDE,SPRING-LOAD TERMINALS (CAGE
CLAMP), 2X3 TERMINAL CONNECTIONS WITH TERMINAL LEAD TO
AUX1, AUX1 IN LINE

Op-panel Beijeroch Ethernet switch
1 st
1 st

iX T10A

10” grafisk färgpanel. Ethernet koppling till PLC.
Ethernetswitch för DIN-skene montag.

Apparatskåp och kopplingslådor:
1 st Apparatskåpet med kraftfördelning, PLC och Panel. Alla I/O plint är frånskiljbara med mätuttag.
Elkonstruktion:
Komplett el konstruktion ingår.
Programmering och bilder i E-paneler:
Ingår komplett. En översiktsbild, regulatorbilder med två regulatorer per bild, manöverbilder med två
objekt per bild samt larmlista. Samma koncept som tidigare levererats.
Bildbygge och Signalutbyte, Överordat-system:
Ingår ej.
Om detta blir aktuellt kan vi lämna separat pris på detta.
Kommunikation kan ske både direkt mot PLC och mot Panel.
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MATARVATTENPUMPMODUL
Bestående av:
Matarvattenpump CRE 10 – 22 XK
Motoreffekt
Tomvikt/st

2 st
7,5 kW
250 kg

MATARVATTENSERVICEMODUL WSM-V
1 st
Bestående av:
- Kombinationstank 4000 liter för matarvatten inkl. armaturer
- Avgasare Cascade
- Vattennivå reglering.
- Vattentrycks reglering.
- Temperaturreglering.
- Termometer.
- Utblåsningskärl BEM
- BOSCH styrskåp
VATTENBEHANDLING
Automatisk avhärdningsanläggning med doserpump.
KOMPRESSOR
Fabrikat Fini k_MID 1010-270F-ES
Direktdriven skruvkompressor för industriellt bruk. Försedd med elektronikbox. Inklusive 270 L luftbehållare
och kyltork
Tekniska data
Angiven luftmängd vid 9 bar
1050 l/min
Max arbetstryck
10 bar.
Effekt
7,5 kW vid 400 V
Ljudnivå
62 dB(A)
RÖRINSTALLATION
Ingår ej
RÖKGASKANAL OCH SKORSTEN
Ingår ej
ELINSTALLATION
Ingåe ej
BYGGNADSARBETEN
Ingår ej
IDRIFTTAGNING
När pannan är intagen, uppställd, ansluten och vattenfylld kommer vi för idrifttagning. För igångkörning och
montage av specificerad utrustning ställs kompetent personal till förfogande. Vi förutsätter att injustering och
provning kan ske över hela lastområdet vid igångkörningen. Eventuella kostnader för senare fullastprov och
injustering debiteras extra.
Väntetid, resekostnader m.m. förorsakade av hinder för igångkörning och intrimning debiteras beställaren
liksom även ersättning för extra arbeten utanför ordern.
Erforderlig elström, vatten och olja/gas tillhandahålles av Er.
UTBILDNING
Utbildning av driftpersonal sker i samband med igångkörningen.
Utbildningen beräknas ske vid ett tillfälle.
Vi förutsätter att personalen har kunskaper enligt AFS 2002:1 (pannor).
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GARANTI
Anläggningen utförs på ett fackmannamässigt sätt. För levererad utrustnings goda funktion och angivna
prestanda lämnas 2 års garanti räknat från slutkontroll.
Garantin gäller dock ej för driftstörningar som kan avhjälpas med ren rutinskötsel. Eventuella kontroller efter
färdig intrimning debiteras extra. Förbrukningsmaterial såsom elektroder, munstycke, drivremmar,
pumptätningar, lampor, murverk m.m. innefattas ej av garantin.
DOKUMENTATION
2 ex. Skötselinstruktioner och kopplingsschema på svenska. I undantagsfall kan någon
komponentinstruktion vara på annat språk. Instruktionspärmar utöver angivet antal debiteras till
självkostnadspris. Dokumentationen levereras enligt BOSCH/COMPAB’s standard.
1 ex
Skötselinstruktioner på CD rom.
MÄRKNING
Märkning enligt BOSCH/COMPAB standard.
RITNINGAR
Ritningar utförs enligt BOSCH/COMPAB standard.
El-ritningar följer i huvudsak gällande normer och är baserade på vid tiden för orderns noterande i
specifikation upptagna komponenter.
KONTROLL
För myndighetskontroll utförs all dokumentation av oss som rör vår leverans.
CE MÄRKNING
CE märkning enligt gällande krav. Riskanalyser utförs enligt COMPAB’s standard.
ERFARENHET OCH REFERENSER
COMPAB har ett mycket stort antal referenser med både hetvatten och ångpanneanläggningar. Bland de
senaste ångpannorna vi levererat märks:
Berendsen Textil AB
Smurfit Kappa, Torsby
Petrolia, Stockholm
Tekniska Verken, Linköping
Carlsberg, Falkenberg
AB Gunnar Dafgård, Källby
Pfizer (McNeal), Helsingborg
Pfizer, Strängnäs
Stora Enso, Hyltebruk
Dessutom har vi ett mycket stort antal hetvattenanläggningar eldade med bioolja, gas och fastbränsle, både
mindre och väsentligt större än denna entreprenad.
Ett samlat grepp på våra leveranser finns under www.compab.se.
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