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SAMMANFATTNING 

Strävan att nå ett hållbart samhälle har varit en av de viktigaste aspekterna under 2000-talet. 

Det stora problemet är hur målet skall nås. Användningen av fossila bränslen måste 

minskas, men vilken energikälla skall ersätta dem? Biomassa har haft en viktig roll i 

minskningen av fossila bränslen som använts i uppvärmningssyfte. Teknikutveckling har 

medfört att dess betydelse kan bli än viktigare.  

Snabb pyrolys är en process där en bioolja, kallad pyrolysolja, produceras genom 

nedbrytning av biomassa. Denna process kräver extern värmetillförsel, vilket gör den 

lämplig att integrera i ett kraftvärmeverk. Problemet med kraftvärmeverk är dess minimala 

drift under sommarhalvåret. En pyrolysintegration skulle öka användandet av anläggningen. 

Pyrolysoljan som utvinns kan ersätta fossila bränslen som används i pannor och turbiner. 

Den kan även uppgraderas till bio-diesel men det är i dagsläget inte lönsamt. 

Pyrolysintegration skulle få maximal produktion under sommarhalvåret. Under denna 

period ökar också behovet av kyla. Under sommaren täcks en del av kylbehovet av 

kylkompressorer som drivs på elektricitet. Ett hållbart samhälle innebär att rätt form av 

energi utnyttjas. Att använda den högvärdiga energiformen elektricitet till komfort är inte 

hållbart.  

Absorptionskylcykeln är en kylmaskin som är snarlik en kylkompressor, med den stora 

skillnaden att den drivs på lågtempererad värme. För att utvinna pyrolysoljan från 

pyrolysprocessen krävs det en eller flera kondensorer. Kondenseringsvärmen kan användas 

för att driva en absorptionskylmaskin. Förenklat omvandlar den värme till kyla med 

minimalt behov av elektricitet. 

Pyrolysintegreringen med fjärrkyleproduktion skulle producera värme, elektricitet, 

pyrolysolja och fjärrkyla, allt med ursprung från biomassa. Potentialen i denna anläggning 

är stor, vilket resultatet av denna undersökning visar. Ett kraftvärmeverk med en 

förbränningspanna på 80 MW ångeffekt har studerats och tre olika fall undersöktes. Det 

första fallet maximerar pyrolysoljeproduktionen och producerar 78 000 ton pyrolysolja/år 

och fjärrkyla motsvarande 11 GWh. Det andra fallet maximerar fjärrkyleproduktionen och 

producerar 37 GWh fjärrkyla och pyrolysolja motsvarande 68 000 ton/år. Det sista fallet 

ger en mer balanserad produktion på 74 000 ton pyrolysolja/år och 22 GWh fjärrkyla.  

Framtida forskning bör undersöka hur kyleffekten varierar under dygnet i ett försök att 

ytterligare effektivisera anläggningen. Kondenseringsbeteendet hos pyrolysolja utvunnen 

från biomassa med ursprung från Skandinavien bör också undersökas vidare.   
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ABSTRACT 

The pursuit of a sustainable society has been one of the most important aspects in the 21st 

century. The big problem is how to achieve this goal. The use of fossil fuels must be 

reduced, but which energy source should be used to replace it? Biomass has played a 

significant role in the reduction of fossil fuels used for heating purposes. With new 

technology its importance may be even greater.  

Fast pyrolysis is a process where a bio oil, called pyrolysis oil, is produced by the 

degradation of biomass. This process requires external heat, which makes it suitable to 

integrate with a combined heat and power plant. The problem of combined heat and 

power plants are its minimal operational during the summer. A pyrolysis integration would 

increase the use of the facility. The pyrolysis oil that is extracted can replace fossil fuels 

used in boilers and turbines. It can also be upgraded to bio-diesel, but currently that 

process is too costly.  

The pyrolysis integration would get maximum production during the summer months. 

During the same period the cooling demand is increased. During the summer cooling load 

is covered largely of refrigerating compressors run on electricity. A sustainable society 

means that the right kind of energy is utilized. Using the high-quality form of energy 

electricity for comfort is not sustainable. 

The absorption refrigeration cycle is a chiller similar to a refrigeration compressor, with the 

major difference that it runs on low-temperature water. The pyrolysis process requires one 

or more condensers in order to extract pyrolysis oil. When the pyrolysis oil condenses low 

temperature heat is produced. This condensation heat can be used to drive an absorption 

chiller, which simplified converts heat to cold, with minimal need for electricity. 

The pyrolysis integration with district cooling production would produce heat, electricity, 

pyrolysis oil and cooling, all originating from biomass. The result from the study shows 

potential. A cogeneration plant with a combustion boiler steam output of 80 MW has been 

studied and three different cases were investigated. The first case maximizes the production 

of pyrolysis oil and produces 78 000 tonnes of pyrolysis oil / year and district cooling 

equivalent to 11 GWh. The second case maximizes the district cooling production and 

produces 37 GWh of district cooling and pyrolysis oil equivalent to 68 000 tonnes / year. 

The last study provides a more balanced production of 74 000 tons of pyrolysis oil / year 

and 22 GWh of district cooling. 

Future studies should investigate how the cooling effect varies during the day in an attempt 

to further improve the efficiency of the plant. The liquefaction behavior of pyrolysis oil 

derived from biomass originating from Scandinavia should also be investigated further.  
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1 INTRODUKTION 

När den fossila oljan tågade in på marknaden troddes alla problem som härrör till brist på 

energi; uppvärmning, bränsle etc. vara borta, oljan skulle lösa alla problem. När det 

uppdagades att så inte var fallet; oljan är ändlig och påverkar miljön negativt, återkom 

problemet med hur energiförsörjningen skulle täckas. Detta förhindrade inte, och hindrar 

oss inte idag, att använda fossila bränslen. Samhället är fortfarande beroende av oljan och 

dess förädlade produkter. Beroendet har dock minskat och Sverige har halverat sitt 

användande av fossil olja sedan 70-talet. Denna minskning har främst skett genom ett 

minskat användande av eldningsoljor. 2011 användes motsvarande 0,9 TWh olja i 

uppvärmningssyfte. Samma år användes eldningsoljor motsvarade ca 40 TWh energi och 

den totala energin från oljeprodukter uppgick till 150 TWh. (Energimyndigheten 2013) 

Minskningen är till stor del möjlig tack vare fjärrvärme1. Genom att flytta produktionen 

från separata pannor till en stor uppvärmningscentral fås fördelen att verkningsgraden vid 

förbränningen höjs.  

En förbränningspanna som är vanlig i ett fjärrvärmeverk är en avfallspanna som förbränner 

avfall och sopor. Det finns vidareutvecklingar av denna som utöver att den förbränner 

sopor dessutom förbränner biobränsle. Det blir dessutom allt vanligare med att en 

fjärrvärmecentral kombineras med en turbin och kallas då för ett kraftvärmeverk. Detta 

betyder att vattenångan som bildas vid förbränningen driver en elgenererande turbin innan 

den passerar genom en kondensor och fjärrvärme utvinns. Denna vidareutveckling medför 

att anläggningen blir effektivare på att ta tillvara på energin från det instoppade bränslet.  

Ett problem uppstår när värmebehovet minskar, vilket ofta är fallet under sommarhalvåret. 

Finns det inget värmebehov kommer kraftvärmeverket stoppas. Ett alternativ för att 

undvika detta är att skapa ett stort sekundärt värmebehov. Det behöver vara sekundärt på 

grund av att fjärrvärmen måste vara den primära styrvariabeln, denna måste alltid ha förtur 

så att värmebehovet täcks. Den sekundära skall fungera som utfyllnad i systemet och se till 

att pannan och anläggningen utnyttjas maximalt.  

En teknik som har blivit aktuell är snabb pyrolys, fast pyrolysis. Genom att inkludera en 

pyrolysreaktor i ett kraftvärmeverk fås möjligheten att utnyttja anläggningens kapacitet fullt 

ut. En sådan integration har utförts på ett kraftvärmeverk i Joensuu i Finland (Mäenpää 

2012) . Från pyrolysen utvinns en bioolja kallad pyrolysolja.  

Denna studie går steget längre; anläggningen kommer dessutom producera fjärrkyla. Syftet 

är inte att optimera ett specifikt kraftvärmeverk, men driftförhållandena som används liknar 

verkliga förhållanden.  

 

 

                                                 
1  Med fjärrvärme menas en central, ett fjärrvärmeverk, som producerar värme som distribueras ut till 
kunderna genom ett fjärrvärmenät. 
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1.1 PYROLYS 
Användningen av biomassa ökar allteftersom nya användningsområden utvecklas. Den har 

använts för förbränning sedan urminnes tider för värmens skull, för framställning av 

stenkol genom långsam pyrolys och för produktion av bränslen genom förgasning. 

(Bridgwater 2012)  

De senaste 30 åren har bättre teknik och kunskap fött fram nya användningsområden för 

biomassan. Genom en teknik kallad snabb pyrolys upphettas biomassan i en syrefri miljö 

till ca 500˚C i 1-2 sekunder. Denna termiska nedbrytning, även kallad förkolning, medför 

att biomassan bryts ner och det bildas koks, lättflyktiga gaser och en utvinnbar bioolja 

kallad pyrolysolja. Pyrolysolja används idag som ersättning till eldningsolja. Den kan också 

förädlas och användas som bränsle eller som energibärare. Mer om detta under kapitel 

1.1.4. (Bridgwater 2012; Westerhof et al. 2011)  

Pyrolys är samlingsnamnet för termisk nedbrytning i syrefri miljö. Det finns fem olika typer 

av pyrolys, karakteristiska data finns samlat i tabell 1.(Bridgwater 2012)   

Tabell 1. Massfraktioner av reaktionsprodukterna vid olika typer av pyrolys. (Bridgwater 2012)  

 Förhållanden Olja Solid Gas 

Snabb ~500˚C, kort uppehållstid för ångan ~1 s 75 % 12 % 13 % 
Mellan  ~500˚C, uppehållstid för ångan ~10-30 s  50 % 25 % 25 % 
Förkolning  ~400˚C, lång uppehållstid för ångan, flera 

dagar 
30 % 35 % 35 % 

Förgasning ~750-900˚C 5 % 10 % 85 % 
Torrefiering  ~290˚C, uppehållstid för solider ~10-

60 min  
0-5 % 80 % 15-20% 

Snabb pyrolys kräver snabb nedbrytning av biomassan för att maximera mängden 

utvinnbar pyrolysolja. På grund av biomassans dåliga värmeledning krävs det en malning av 

materialet in till pyrolysreaktorn, ner till storleksordningen 1-3 mm. För att förhindra 

sekundära reaktioner av ångan hålls uppehållstiden i reaktorn nere, oftast 1-2 sekunder. 

Från tabell 1 utläses att den största massfraktionen olja fås från snabb pyrolys. Övriga 

produkter blir aerosoler, aska och gas. (Bridgwater 2012)  

Pyrolysoljan, i ångform, leds tillsammans med aerosolerna och gaserna till en eller flera 

kondensorer där flödet kyls ner och pyrolysoljan kondenseras. Används flera kondensorer i 

serie kan ångan utvinnas vid olika temperaturer. Kondenseringstemperaturen har stor 

påverkan på sammansättningen hos den utvunna oljan, framförallt vatteninnehållet varierar 

kraftigt. Om oljan skall ersätta eldningsolja bör vatteninnehållet vara minimalt för att 

medföra ett snabbt och lättantändligt bränsle. Detta uppnås enklast om oljan kondenseras 

vid en temperatur över 60˚C. (Bridgwater 2012; Pollard et al. 2012; Gooty 2013; Westerhof 

et al. 2011)  

Det finns ingen begränsning vid val av biomassa för snabb pyrolys. Det som kommer 

variera är massfraktionerna av produkterna och kvalitén hos dessa. I Norden är det 

biomassa från skogen som främst används då det finns i riklig mängd. (Bridgwater 2012)  
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1.1.1 Pyrolysreaktorer och fluidisering 
Det finns flera sorters reaktorer som kan användas vid snabb pyrolys, en reaktor med en 

fluidiserad bädd är dock vanligt. Med fluidiserad menas att bädden, oftast bestående av 

sand och inkommande biobränsle, blir fluidiserad av en strömmande bärgas. Fluidiseringen 

medför en snabbare värmeöverföring och nedbrytning av biomassan vilket är ett av kraven 

vid pyrolys. Den ska också hålla en fukthalt på ca 10 % för att viktfraktionen vatten i den 

utvunna pyrolysoljan inte blir allt för stor. (Bridgwater 2012)  

De vanligaste typerna av fluidiserade bäddar är Bubbling Fluidized Beds (BFB) och Circulating 

Fluidized Beds (CFB). Den största skillnaden dessa emellan återfinns i fluidiseringssteget. 

Som namnet antyder så bubblar bädden i en BFB-reaktor. Detta bubblande beteende beror 

på att ett flöde av bärgas pumpas in i botten på reaktorn. Denna omrörning ökar 

värmetillförseln till biobränslet och pyrolyseringen sker mer effektivt. I en CFB-reaktor har 

bärgasflödet ökat; bädden bubblar inte längre utan den har blivit helt fluidiserad. Detta 

medför att uppehållstiden i reaktorn för både koksen och ångorna är lika långa, medan i en 

BFB-reaktor stannar koksen kvar längre i reaktorn än ångorna. På grund av detta lämpar 

sig en CFB-reaktor bättre vid storskaliga anläggningar då en BFB-reaktor kan få problem 

med otillräcklig värmeöverföring. Koksen urskiljs från flödet som lämnar pyrolysreaktorn 

genom användandet av en eller flera cykloner placerade i steget efter reaktorn. (Bridgwater 

2012)  

Efter cyklonen finns det enbart pyrolysolja, aerosoler och icke kondenserbara gaser; 

kolmonoxid, koldioxid och metan kvar i ångflödet. De lättflyktiga gaserna används ofta 

som återcirkulerande bärgas i processen. Flödet av bärgas varierar i olika artiklar. Används 

ett för stort flöde kan pyrolysbädden bli instabil och nedbrytningen blir ofullständig. Blir 

flödet för lågt fås inte den fluidiserande effekten som denna typ av reaktor kräver. Det 

vanligaste är att använda ett dubbelt så stort bärgasflöde som biobränsleflödet in till 

reaktorn, detta skapar en bra och jämn fluidisering (Gustavsson & Nilsson 2013; Choi et al. 

2012; Westerhof et al. 2011; Bridgwater 2012). Bärgasflödet som används består oftast av 

kvävgas. Vid stora anläggningar byts denna gas ut och istället används de inerta gaser som 

bildas vid pyrolyseringen, till största del bestående av kolmonoxid, koldioxid samt metan. 

(Bridgwater 2012)  

1.1.2 Värmetillförsel 
En viktig aspekt vid snabb pyrolys är värmeöverföringen till biomassan. Då uppehållstiden 

för biomassan är kort måste värmeöverföring ske snabbt och effektivt. Det finns ett antal 

möjligheter att åstadkomma detta. (Bridgwater 2012)  

 Öka kontaktarean för biomassan genom att bygga stora värmeöverföringsytor i 

reaktorn. 

 Genom uppvärmning och/eller ökat flöde av bärgasen. Dock kan detta innebära 

problem då gasens temperatur kan bli så hög att det sker tillfälliga överhettningar i 

reaktorn vilket kommer påverka oljeproduktionen negativt. Alternativt blir flödet 

av bärgas så stort att flödet blir ostabilt. Därför används detta endast som 

komplement och inte som primär upphettning. 
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 Genom förbränning av koksen och/eller ytterligare biomassa i en separat reaktor 

för uppvärmning av sand. Detta är den vanligaste metoden vid användning av BFB 

och CFB reaktorer. 

1.1.3 Pyrolysoljans egenskaper 
Pyrolysolja är mörkbrun och dess sammansättning liknar biomassans. Det har uppmätts 

över 300 olika ämnen i oljan, varav en stor beståndsdel är vatten. Vatteninnehållet kommer 

dels från den ursprungliga biomassan men i pyrolysprocessen så ökas massfraktionen 

ytterligare. Pyrolysoljan är så komplex i sin form att den inte blandas med några andra 

kolvätevätskor. (Bridgwater 2012)  

Beroende på biobränslet som används fås den maximala produktionen av bioolja vid olika 

reaktortemperaturer. Det vanligaste är att maximum för oljeproduktionen, 60-75 

viktprocent, fås vid reaktortemperaturer mellan 480-520˚C, vilket Figur 1 även visar.  

(Bridgwater 2012; Horne & Williams 1996; Westerhof et al. 2010; Wang et al. 2005; Hasan 

et al. 2011; Baggio et al. 2008)  

 

Figur 1. Illustrering över hur massfraktionen av de fasta, vätskeformiga och gasformade ämnena kan 
variera vid varierande reaktortemperatur. Bild från (Bridgwater 2012)  

En tydlig skillnad mellan fossila bränslen och bioolja är energiinnehållet. På viktbasis är 

energiinnehållet i pyrolysoljan ungefär hälften jämfört med fossila bränslen. Värdena 

varierar men 17 MJ/kg med 25 viktprocent vatten som HHV2 är ett ofta använt värde. 

Beroende på kondenseringstemperaturen kommer vatteninnehållet variera, från 6-7 

                                                 
2 HHV står för High Heating Value och betyder att all energi i bränslet är inräknt. 
  LHV står för Low Heating Value och då är förångningsenergin för vattnet borträknat från HHV. 
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viktprocent upp till 50 viktprocent. Ett varierat vatteninnehåll medför ett varierat 

energivärde (Bridgwater 2012; Gustavsson & Nilsson 2013; Lu et al. 2009; Mohan et al. 

2006; Pollard et al. 2012; Oasmaa et al. 2010). Ett högt vatteninnehåll är inte enbart 

negativt. Pyrolysolja är trögflytande i sin natur eftersom den har hög viskositet. Ett ökat 

vatteninnehåll minskar viskositeten vilket underlättar vidare hantering.  

En egenskap som kan försvåra användningen av pyrolysolja som ersättningsprodukt är dess 

densitet. Lätta eldningsoljor har en densitet runt 800-900 kg/m3 medan pyrolysoljans 

densitet är högre på runt 1200 kg/m3. Det betyder att energiinnehållet i pyrolysolja jämfört 

med eldningsoljor är runt 40 % om det jämförs på viktbasis men närmare 60 % om det 

jämförs per volymsenhet. Detta kan ställa till problem för motorer och pumpar i pannor 

om inte hänsyn tas. (Bridgwater 2012)  

Fram tills för några år sedan har processen snabb pyrolys anpassats för att maximera 

produktionen av pyrolysolja. På senare tid har detta ändrats. Westerhof et al. (2011)  har 

skrivit ett antal artiklar med fokus att beskriva och undersöka hur egenskaperna hos den 

framställda pyrolysoljan förändras då den produceras vid olika förutsättningar (Westerhof 

et al. 2011; Westerhof et al. 2010; Westerhof et al. 2007). Om det ska ske en storskalig 

produktion av pyrolysolja måste dess kvalitet vara tillräckligt bra. Då måste det finnas en 

kunskap om hur denna kvalitet fås. Undersökningen visade att kondenseringstemperaturen 

påverkar de ingående ämnenas massfraktioner. Genom att variera temperaturen i 

pyrolysreaktorn mellan 330 och 480˚C och kondenseringstemperaturen mellan 20-115˚C 

noterades stora variationer hos den kondenserade oljan.  

1.1.4 Användning och uppgradering av bioolja 
Czernik och Bridgwater (2004) sammanställde det som då var det senaste inom forskningen 

kring pyrolysoljans användande och betydelse. Det stora problemet med pyrolysolja är dess 

komplexa sammansättning och skillnaden i den, som är beroende på biomassan som 

används vid framställandet. Oasmaa och Peacocke (2010) publicerade en guide om 

pyrolysolja där tänkbara användningsområden beskrivs. Deras undersökning av 

pyrolysoljan som bränsle påvisade samma problem som Czernik och Bridgwater (2004) 

sammanställde, det höga vatteninnehållet som pyrolysoljan får är problematiskt. Det 

omöjliggör inte pyrolysoljans betydelse men det krävs mer planering och tester jämfört med 

förbränning av fossil olja. Problemet är tydligt när oljan skall antändas; det krävs oftast ett 

sekundärt bränsle för att antändning skall ske.  

För att inte sammansättningen skall ändras vid långtidsförvaring av oljan krävs 

temperaturer under -5˚C. Sker förvaringen vid rumstemperatur kommer viskositeten 

fördubblas under ett år vilket gör oljan mer trögflytande och mer svårhanterlig.  

Det har skett tester i befintliga anläggningar som har gett positiva besked; pyrolysoljan kan 

ersätta konventionell eldningsolja (Oasmaa & Peacocke 2010). På grund av pyrolysoljans 

egenskaper lämpar den sig för användande i stationära processer med kontinuerliga och 

konstanta flöden, t.ex. gasturbiner och pannor. Det krävs en ombyggnation för att hantera 

förbränningen av pyrolysoljan; nya pumpar, nytt inmatningssystem etc. men tekniken finns 

och har använts. (Oasmaa & Peacocke 2010)  
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En massproduktion av pyrolysolja kräver ett användningsområde som är attraktivt. Ren 

pyrolysolja är olämplig att använda till annat än som ersättning till eldningsolja. För att bli 

attraktivt som fordonsbränsle, bio-diesel, måste den förädlas. Bridgwater (2012) beskriver 

tre vägar som bioolja kan förädlas på: fysiskt, kemiskt och katalytiskt. Det gemensamma för 

dessa alternativ är att det är kostsamt. Slutkostnaden på bio-dieseln blir högre än för dess 

fossila motsvarighet. Ett annat problem är den tillgängliga volymen. Skall pyrolysoljan 

ersätta eldningsolja, för användning för värme- och elproduktion, och dessutom 

uppgraderas till bio-diesel krävs stora mängder, vilket det inte finns i dagsläget. Begränsad 

tillgång av olja är en orsak till bristen av storskaliga tester. (Czernik & Bridgwater 2004; 

Bridgwater 2012)  

1.2 KYLTEKNIKER 

1.2.1 Eldriven kyla 
Då behovet av kyla ökar har det skett en utveckling av kylgenererande maskiner. En vanlig 

teknik är el-driven kompressorkyla. Elektriciteten som driver en kompressor som 

komprimerar ett kylmedium från mättad till överhettad ånga. Kylmediet leds genom en 

kondensor där värme frigörs till omgivningen och mediet lämnar kondensorn som mättad 

vätska. Vätskan flödar genom en expansionsventil som sänker trycket kraftigt vilket medför 

att vätskan får en temperatur under omgivningstemperaturen. Slutligen passerar den 

underkylda vätskan en förångare där värme upptas från mediet som skall kylas. Flödet 

lämnar sedan förångaren som mättad ånga. Effektiviteten av denna cykel bestäms genom 

(1), där  ̇  är hur mycket kyla som fås ut från den elektriskt tillförda energin W. (Kalkan et 

al. 2012; Jönsson & Magnusson 2008; Ekoff & Lund 2006)  

           
 ̇ 

 
     (1) 

Denna teknik förbrukar elektricitet och bör därför bytas ut mot tekniker som förbrukar 

energi som är lågvärdig och i bästa fall energi som inte tillvaratas. En kylteknik som 

använder lågtempererad värme kallas absorptionskyla.  

1.2.2 Absorptionskyla 
Skillnaden mellan en kompressorkylare och en absorptionskylmaskin är den el-förbrukande 

kompressorn. Denna byts ut mot en cykel bestående av en desorbator (även kallad 

generator), en absorbator, en liten pump samt expansionsventiler. Cykeln har under åren 

vidareutvecklats och det finns idag ett antal olika modeller, Komponenterna ovan skapar en 

en-stegs absorptionscykel, (Srikhirin et al. 2001; Bruno et al. 1999)  

Verkningsgraden för en absorptionskylmaskin skiljer sig från en kompressorkylare och 

definieras enligt (2), där    är kyleffekten från förångaren,    är drivvärmen till 

desorbatorn och    är pumparbetet. Pumparbetet är mycket mindre än drivvärmen så ofta 

försummas detta arbete.(Srikhirin et al. 2001)  

    
  

     
     (2) 
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I en en-stegs absorptionscykel cirkulerar två fluider, ett kylmedium (sorbent) och en 

absorbent (Srikhirin et al. 2001). Ett vanligt förekommande arbetspar är vatten och 

litiumbromid (LiBr). Absorption kommer av att ett ämne absorberas/smälter in i ett annat 

och tillsammans bildar de en lösning. Den drivande kraften bakom detta är termisk energi. 

(Srikhirin et al. 2001)  

För att processen skall fungera krävs ett antal externa flöden; ett varmt flöde till 

desorbatorn, flödet som skall kylas till förångaren samt två flöden som används som 

mellanstegskylning. 

Ett exempel på hur en absorptionskylmaskin då vatten och LiBr är fluidparet beskrivs 

nedan. Figur 2 visar en schematisk bild av cykeln och punktlistan nedan beskriver 

förloppet. (Bruno et al. 1999; Srikhirin et al. 2001; Rydstrand et al. 2004; Nilsson 2013)  

 Från absorbatorn pumpas en lösning bestående av vatten och LiBr. Lösningen 

pumpas till desorbatorn, via en värmeväxlare där den värms mot det koncentrerade 

flödet av LiBr som lämnar desorbatorn. 

 I desorbatorn värms lösningen av vatten och LiBr av drivvärmen. Drivvärmen till 

desorbatorn, samt närvaron av LiBr, medför att en del av vattnet övergår till ånga 

som leds till kondensorn. Förångningen kan ske under 100˚C då det är ett 

undertryck i desorbatorn. 

 Den koncentrerade lösningen av LiBr leds ner till absorbatorn igen där den 

värmeväxlas med den svaga lösningen av vatten/LiBr på vägen. 

 I kondensorn kyls den överhettade ångan av ett externt flöde innan vattnet leds till 

förångaren. Innan förångaren sitter det en expansionsventil som sänker trycket till 

storleksordningen 1 kPa. 

 I förångaren tar vattnet upp energi från flödet som skall kylas och på grund av det 

extremt låga trycket förångas vattnet än en gång, under fortsatt lågt tryck. Flödet 

leds till absorbatorn där det blandas med LiBr och cykeln är sluten. Det externa 

flödet i förångaren kyls oftast från 16˚C till 6˚C.  



8 
 

 

Figur 2. Principiell modell av en en-stegs absorptionskylmaskin. Bild från Rydstrand et al. (2004)  

En vanlig temperatur för fjärrkyla är 6/16°C (Jönsson & Magnusson 2008), vilket betyder 

att framledningsvattnet håller 6°C medan returvattnet håller 16°C. 

Det enda som tillförs denna process är värme till desorbatorn och en liten mängd el till 

pumpen som driver lösningen av vatten och LiBr. Pumparbetet försummas då 

värmekällorna (desorbator, absorbator, kondensor samt förångare) är en faktor 100 000 

gånger större.  

Det finns det flera varianter på absorptionskylmaskiner. Den enklaste är en-stegscykeln, 

även kallad singeleffektcykeln. Det finns dubbeleffekt- och trippeleffektscykler som medför 

flera nivåer av värmeutbyten. Dessa konfigurationer får ett högre COP än en-stegscykeln 

men de kräver även tillgång på varmare flöden. I ett dubbeleffektsystem finns det två 

desorbatorer varav den ena kräver högre temperatur (140-150°C) och tryck i sin cykel än 

den första desorbatorn (Arora & Kaushik 2009). För ett trippelsystem blir det ytterligare en 

cykel med ännu högre temperatur i en desorbator och ytterligare en trycknivå. (Hassan & 

Mohamad 2012; Srikhirin et al. 2001)   

Detta medför att dubbel- och trippelsystem inte är lämpliga att använda i den tänkta 

integreringen då det är låga drivtemperaturer som är önskvärda. Srikhirin et al. (2001) går 

igenom och beskriver flera modeller som bygger vidare på en-stegscykeln men ingen får ett 

COP som överträffar den vanliga en-stegscykeln vid de temperaturer som finns att tillgå. 

Gomri (2010) och Marcos et al. (2011) utförde simuleringar vid användande av singel-, 

dubbel- och trippelcykelsystem. De undersökte hur stor påverkan temperaturen i 

förångaren och absorbatorn/kondensorn har på cykelns COP. Temperaturen i förångaren 

påverkar inte COP, men den påverkar desorbatortemperaturen som krävs för att uppnå 
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samma COP.  Vid en högre temperatur i förångaren, 10°C, kan desorbatortemperaturen 

sänkas 6-8°C jämfört med en förångningstemperatur på 4°C. Temperaturen i 

kondensorn/absorbatorn påverkar dock COP, en lägre temperatur i dessa komponenter 

höjer COP marginellt. Vid en lägre temperatur i kondensorn/absorbatorn kan också 

desorbatortemperaturen sänkas. (Gomri 2010)  

Gomri (2010) undersökte även hur exergiverkningsgraden varierade hos de olika 

konfigurationerna vid varierande temperatur. Vid mätningen av COP spelade det endast en 

marginell roll om desorbatortemperaturen var 75 °C eller 105°C, verkningsgraden 

förändrades knappt. Beräkningen av exergiverkningsgraden gav ett annat resultat. Där fås 

ett maximum på exergiverkningsgraden för motsvarande 75˚C. Däremot minskar 

exergiverkningsgraden då temperaturen i desorbatorn höjs. Detta beror på att mer 

högvärdig energi finns tillgänglig i systemet men verkningsgraden är i princip oförändrad.  

Kaynakli och Kilic (2007) undersökte utförligt en vatten/LiBr-cykel och upptäckte att COP 

för cykeln minskar då temperaturen i desorbatorn höjs, framförallt i samband med 

temperaturer högre än 45°C hos absorbator/kondensor. Temperaturen bör därför hållas 

under 40°C i dessa komponenter. (Kaynakli & Kilic 2007)  

Resultatet blir att det inte finns någon fördel med att använda en högre 

desorbatortemperatur än den som behövs. Störst betydelse för COP har val av system. 

Singeleffektsystem ger lägst COP av de tre varianterna, men kan användas vid lägre 

temperaturer.  

1.2.2.1 Arbetspar 
En av de viktigaste aspekterna vid utformningen av en absorptionskylmaskin är valet av 

arbetspar. Det vanligaste som används är två fluider, även om det finns kylmaskiner som 

består av en solid och en fluid. Hassan och Mohamad (2012) har i sin rapport ställt 

samman sex kriterier vid valet av fluider, dessa punkter beskrivs nedan: 

 Ångbildningsvärmen bör vara hög för att undvika ett onödigt stort massflöde av 

sorbenten. 

 Lösningen av absorbent/sorbent bör inte forma en solid över temperaturintervallet 

och förutsättningarna som finns i cykeln. 

 Kylmediet bör vara mycket mer flyktigt än absorbenten, helst bör absorbenten vara 

helt icke-flyktig, detta för att undvika behovet av en separator efter desorbatorn. 

 Absorbenten bör ha stor dragningskraft till kylmediet så absorption sker under 

förutsättningarna som finns i absorptionscykeln. Detta för att minimera förlusten 

och värmeväxlararean, samt mängden cirkulerande vätska. 

 Valet av fluidpar beror på vilket tryck som kan åstadkommas i cykeln. Högt tryck 

medför kraftigare rör och ett större pumparbete. Ett lågt tryck är besvärligt och 

speciella metoder krävs för att åstadkomma det. Trycket optimeras därför beroende 

på önskad temperatur i desorbator och arbetspar. 

 Hög kemisk stabilitet för att undvika oönskad bildning av gaser, solider eller 

korrosiva ämnen.   
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De vanligaste paren är vatten/LiBr och ammoniak/vatten. Båda har sina fördelar. 

Ammoniak/vatten klarar av att kyla under 0˚C om detta behövs. Det krävs dock en 

destillationskolonn för att separera vattenångan från ammoniaken efter desorbatorn. Detta 

beror på att vattnet avdunstar samtidigt som ammoniaken och på grund av trycket och 

temperaturen skulle vattnet frysa och täppa igen rören (Kalkan et al. 2012; Srikhirin et al. 

2001) Används ammoniak/vatten fås ett lägre COP än om vatten/LiBr skulle användas. 

Lösningen av ammoniak/vatten är svårhanterlig då den är giftig och korrosiv. (Hassan & 

Mohamad 2012; Srikhirin et al. 2001; Bruno et al. 1999)  

Fördelen med vatten/LiBr är dess icke-giftighet och vattens höga ångbildningsentalpi. 

Nackdelen är att det inte går att kyla under 0˚ och att det krävs ett undertryck i hela 

systemet, i förångaren krävs ett kraftigt undertryck. (Hassan & Mohamad 2012; Srikhirin et 

al. 2001)  

Det största problemet vid användandet av vatten/LiBr som arbetspar är kristallisation. 

LiBr är ett salt med en kristallin struktur. För de flesta lösningarna finns det en temperatur 

där detta salt börjar kristalliseras och forma en solid. Om detta sker i för stor utsträckning 

kommer rören täppas igen och kylmaskinen avstanna. Detta kan ske vid för låg temperatur, 

men det kan även ske vid en för hög koncentration av LiBr. För att minimera risken för 

kristallisation höjs temperaturen och absorptionscykeln bör dimensioneras så att 

temperaturen ligger över denna gräns i alla delar där risk föreligger. (Hassan & Mohamad 

2012)  

1.2.3 Insamlad information kring kylbehov samt driftinformation från ett KVV 
Tre städer i Sverige med likvärdiga befolkningsmängder kontaktades vid 

informationsinsamlandet, nämligen Eskilstuna, Halmstad och Karlstad.  

Kyla kan distribueras på samma sätt som fjärrvärme, genom ett fjärrkylenät. Gemensamt 

för Eskilstuna och Halmstad är att de har ett fjärrkylenät och de använder frikyla3 under 

kalla månader. Håller vattnet eller uteluften en temperatur under 6 °C används dessa för att 

täcka kylbehovet. Fjärrkylenätet värmeväxlas med den omgivande luften/vattnet och avger 

värme till omgivningen. Är inte detta möjligt måste kylan produceras på andra sätt. 

2013 uppgick maxbehovet av kyla i Eskulstuna till 7,6 MW med ett totalt energibehov på 

6,5 GWh. Genomsnittsleverensen av fjärrkyla under sommarmånaderna var ca 1,5 MW, 

vilket endast är 20 % av topplasten. Yousef Emad 4  bidrog med informationen från 

Eskilstuna. 

Fjärrkylan i Halmstad är väl utbyggd med tre nät som täcker olika behov. Ett nät används 

året runt för processindustrin medan de två andra täcker ett mer varierande behov. Magnus 

Gunnarsson 5  delgav att deras nybyggda stadsnät levererade 5 MW toppeffekt under 

sommaren 2013. Nätet är nybyggt vilket medför att energimängden under året inte är 

representativ mot det aktuella behovet. Beroende på dygnsklimatet producerades denna 

effekt från ett par timmar till stora delar av dygnet.  

                                                 
3 Frikyla innebär att fjärrkylenätet kyls med hjälp av kall uteluft eller kallt vatten. 
4 Yousef Emad Ingenjör Eskilstuna Energi och Miljö AB, intervju den 6 Mars 2014 
5 Magnus Gunnarsson Projektledare Halmstads Energi och Miljö AB, intervju den 18 Februari 2014 
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Teo Nordin6 på Karlstads Energi kontaktades för frågor kring kylbehovet. På grund av lågt 

intresse finns det ännu inte något fjärrkylenät i Karlstad. Informationen som Teo bidrog 

med var ett grundbehov på 2 MW kyla året runt, med en toppeffekt på 18 MW och ett 

totalt energibehov på 25 GWh. 

Det behövdes information från ett kraftvärmeverk, Peter Lind7 på Karlstads Energi bistod 

med data från kraftvärmeverket P2 på Heden. Han bistod även med driftinformation från 

fjärrvärmenätet år 2013, en del av denna information återges i Tabell 2. Tabell 3 bygger på 

Tabell 2 men med siffror för respektive månad.  

Tabell 2. Sammanställning över driftinformation från Peter Lind. 

Maximal/minimal ångeffekt P2 80/16 MW 
Levererad fjärrvärme P2 418,8 GWh 
Levererad elenergi P2 70,45 GWh 
Bränsleenergi P2 465,7 GWh 
Fjärrvärmetemperaturer: 
Tute<-20 
Tute>5 
-20< Tute<5 

 
115˚C 
80˚C 
80+1,4*abs(Tute-5) 

Returtemperatur 50˚C  
Effektförhållande RGK/TK Varierar under året, medelvärde 0,331 
Ångtillstånd innan turbinen 65 bar, 500˚C 
Rökgastemperatur innan RGK Varierar under året, 175˚C användes 

Tabell 3. Månadssammanställning över indata från kraftvärmeverket P2 

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Ute-temp (˚C) -3,7 -3,5 -3,2 3,9 12,8 - - - 11,6 7,9 3,5 3,3 

Framledningstemp (˚C) 92,2 91,9 91,5 81,5 80,0 - - - 80,0 80,0 82,1 82,4 

Levererad fjv (GWh) 63,6 62,0 64,9 44,7 17,5 - - - 22,7 34,7 51,7 57,2 

Producerad el (GWh) 8,8 5,5 6,0 10,8 5,1 - - - 4,6 9,6 9,5 10,7 

Panneffekt (MW) 74,2 76,1 72,7 58,5 26,3 - - - 31,8 48,8 65,8 70,8 

Kvot RGK/TK  0,37 0,36 0,35 0,43 0,21 - - - 0,24 0,30 0,37 0,36 

Bränslemängd (GWh) 68,8 64,2 67,5 52,8 21,5 - - - 26,0 42,1 58,2 64,6 

Bränsleeffekt (MW) 92,5 95,6 90,6 73,4 28,9 - - - 36,1 56,6 80,9 86,8 
Bränslemängd fuktig 
(kg/s) 11,2 11,6 11,0 8,9 3,5 - - - 4,4 6,9 9,8 10,5 

Flöde fjv-nät (m3
/s) 0,48 0,53 0,50 0,47 0,19 - - - 0,25 0,37 0,53 0,57 

1.3 CHEMCAD 
CHEMCAD är ett simuleringsprogram som bygger material- och energibalanser. Genom 

att specificera ingående ämnen i ett flöde och vilket tillstånd, TPX (temperatur, tryck och 

koncentration), flödet har kan kondensorer, turbiner, värmeväxlare etc. i systemet 

simuleras.  

                                                 
6 Teo Nordin Projektchef Karlstads Energi, intervju den 12 Februari 2014 
7 Peter Lind Värmechef Karlstads Energi, flertalet intervjuer under Februari och Mars 2014  
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1.4 SYFTE  
Syftet bakom denna undersökning ligger i strävan mot ett hållbart samhälle. Användningen 

av fossila bränslen måste minimeras. I detta ingår också kampen mot ett ökat 

elanvändande. Att använda den högvärdiga energiformen elektricitet när lågvärdiga 

energiformer kan användas är inte hållbart.  

Det som undersöks är hur en pyrolysintegration i ett kraftvärmeverk, där 

kondenseringsvärme driver en absorptionskylcykel för kylproduktion till ett fjärrkylenät, 

kan bidra till ett hållbart samhälle. Denna integration skulle utnyttja kapaciteten hos ett 

kraftvärmeverk året runt. Anläggningen skulle producera pyrolysolja som ersätter fossilolja, 

den använder värme för att producera kyla och minskar användningen av elektricitet. 

Det är inte optimeringen av en specifik anläggning som är intressant. Det intressanta är hur 

en generell integration skall genomföras, vilka resultat som fås och hur anläggningsen 

används. 

1.5 MÅL 
Målet med detta examensarbete var att utföra en pyrolysintegration i ett kraftvärmeverk 

och använda kondenseringsvärme till att producera fjärrkyla. 

Viktiga frågor som låg till grund för undersökningen var: 

 Kan integrationen ske utan att äventyra produktionen av fjärrvärme? Kommer 

elproduktionen minska eller öka efter integreringen, om så sker hur mycket? 

 Hur stor skulle förändringen i bränsleåtgång bli och hur mycket pyrolysolja skulle 

produceras?  

 Finns det möjlighet att använda kondenseringsvärmen till att producera fjärrkyla? 

Hur stor blir maxeffekten fjärrkyla från anläggningen? 

 Hur förändras pyrolysoljeproduktionen vid en varierad kyleffekt? 
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2 METOD 

2.1 PYROLYSPARAMETRAR 
Pyrolysen skedde i en CFB-reaktor med temperaturen 500˚C, sammankopplad med en 

BFB-panna (Gustavsson & Nilsson 2013). Mellan panna och förgasningsreaktor 

cirkulerade ett flöde av varmt bäddmaterial bestående av sand och koks. Kondenseringen 

av pyrolysoljan skedde i två seriekopplade kondensorer vid temperaturerna 85˚C och 30˚C.  

2.2 BESTÄMNING AV PARAMETRAR I SIMULERINGSMODELLEN 

Innan modellerna byggdes i CHEMCAD gjordes en beräkning i Excel av medeleffekten för 

turbinen, TK (turbinkondensor) samt RGK (rökgaskondensor). Då det är ångeffekten som 

är den begränsade faktorn behövdes denna beräknas för varje månad, denna fås genom (3). 

                    [MW]    (3) 

För att en jämförelse mellan grundfallet och pyrolysintegreringen skulle kunna genomföras 

behövdes en del processparametrar bestämmas. En parameter som bestämdes och hölls 

konstant var temperaturen efter RGK. Temperaturen efter RGK sattes till att vara 2 grader 

högre än returvattnet från fjärrvärmenätet8, vilket motsvarar 52˚C. 

Produkten av värmeövergångstal och area, U*A, hölls konstant för TK. Detta gjordes för 

att få ett ökat alfavärde9. U*A beräknades med hjälp av den verkliga driftinformationen. 

Detta utfördes genom att använda samma koncept som för RGK. Temperaturdifferensen 

mellan utgående flöde från TK och utgående fjärrvärmeflöde uppskattades till 6˚C1. 

 ̇              
 ̇     ̇  

                            
          (4) 

Då den överförda effekten från RGK och TK var känd, samt att fjärrvärmeflödet är 

bestämt enligt (4), kunde vattentemperaturen mellan RGK och TK bestämmas genom (5). 

Som kontroll beräknades temperaturen på fjärrvärmevattnet efter TK genom (6). Denna 

temperatur skall stämma med indata om allting är korrekt utfört. 

            
 ̇   

 ̇          
 [˚C]    (5) 

         
 ̇  

 ̇          
 [˚C]    (6) 

När de tre temperaturerna, TRGK, TTK och temperaturen i kondensorn TK var kända kunde 

den genomsnittliga temperaturdifferensen ∆Tln i TK beräknas genom (7). 

     
                  

        

         

 [˚C]    (7) 

Detta värde används sedan i (8) för att beräkna U*A för respektive månad. 

                                                 
8 Christer Gustavsson Industridoktorand KaU samt anställd på Pöyry Sweden AB, intervju den 24 Mars 2014 
9 Alfavärde beskriver kvoten i producerad effekt mellan turbinen och TK. 
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 ̇  

    
 [W/˚C]     (8) 

I simuleringen användes årsmedelvärdet på U*A, vilket blev 3470 W/˚C.  

2.3 MODELLBYGGANDE I CHEMCAD 
Simuleringarna byggde på CHEMCAD-modellen som Gustavsson och Nilsson (2013) 

presenterade i sin artikel. Det användes samma stökiometriska förhållanden och 

termodynamiska modeller som i deras undersökning, energiinnehållet i biomassan och 

pyrolysoljan var densamma och så även massfraktionerna. För noggrannare beskrivning av 

ingående ämnens egenskaper hänvisas det till deras artikel.  

Skillnaden mellan deras modell och den som användes i denna undersökning ligger mer i 

hur den frigjorda värmen användes i systemet. Ytterligare beskrivning ges i avsnitt 2.3.2.  

Modellen för absorptionskylmaskinen byggdes från grunden, information kring denna finns 

i avsnitt 2.3.3. Det simulerades tre olika kylfall. Det första kylfallet simulerar hur mycket 

kyleffekt som kan fås från spillvärmen, kyleffekten har lägst prioritet. Kylfall 2 producerar 5 

MW fjärrkyla under maj-oktober och kylfall 3 maximerar fjärrkyleproduktionen 

2.3.1 Grundmodellen 
Grundmodellen kan ses i bilaga 1. Nedan kommer en lista på vad som sker i de olika 

modulerna och vad flödena består av. 

Flöde 1.  Ingående biobränsle till komponent nr 2, förbränningspannan, fukthalt 

50 %. 

Flöde 4.  Ingående luft till förbränningspannan. Flödet styrs av styrenhet nr 9, 

vilken bestämmer ett syreöverskott på 4 %. 

Flöde 28  Inkommande returflöde från fjärrvärmenätet, 50˚C. Flödet värms i 

RGK och TK.   

Komponent 13  Simulerar vatten/ångflödet inuti pannan. 

Komponent 14  Rökgaskondensorn, RGK. Rökgaserna kyls till 52˚C. 

Komponent 15  Turbinen som följs av turbinkondensorn, TK. 

Komponent 18  Pumpen som höjer trycket i cykeln till 65 bar. 

Komponent 20-22  Styrenheter som anpassar cykeln efter indata  

Konstruerandet av grundmodellen följde en del krav: 

 Fjärrvärmetemperaturer enligt indata, Tabell 3. 

 Ångeffekten i förbränningspannan skall följa indata, Tabell 3. 

 RGK och TK skall följa kraven som beskrevs i avsnitt 2.2. 
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2.3.2 Pyrolysintegreringen 
Ett av kriterierna var att pyrolysprocessen skulle agera sekundärt, det primära målet med ett 

KVV är att uppfylla fjärrvärmebehovet. Detta löstes genom att fjärrvärmetemperaturer och 

flöden var desamma som i grundmodellen. 

En maximal kokslast beräknades och användes som krav. Från 1 kg biobränsle med 50 % 

fukthalt bildas 90g koks vid förbränningen (Gustavsson & Nilsson 2013). Från 

grundmodellen var biobränslebehovet som krävdes för en viss ångeffekt känd. Genom att 

interpolera mellan två simuleringar, januari och februari från grundmodellen, beräknades 

den maximala kokslasten. Med hänsyn till förbränningspannans ångeffekt på 80 MW blev 

maxlasten koks 1,00 kg/s. 

Krav vid konstruerandet av pyrolyssimuleringen: 

 Fjärrvärmeflöden och temperaturer enligt grundmodellen. 

 Maxlasten koks får inte överstigas, men bör utnyttjas för maximal 

pyrolysoljeproduktion. 

 Samma krav på RGK och TK som i grundfallet. 

Det fanns flera punkter i systemet där det sker värmeutvecklingar, vilka behövde optimeras:  

1. Den första aspekten är värmetillförseln från förbränningspannan till 

pyrolysreaktorn. I CHEMCAD löstes detta genom att värmebehovet som reaktorn 

krävde sattes som en intern värmelast i förbränningspannan. Värmebehovet är i 

modellen uppdelat på två komponenter, 3 och 12 i bilaga 2. Komponent 3 är 

pyrolysreaktorn medan 12 sköter uppvärmningen av den fluidiserande bärgasen 

som strömmar in i reaktorn.  

2. Pyrolysoljan utvinns med hjälp av två kondensorer. Dessa håller en temperatur på 

85˚C respektive 30˚C. Värmen från kondensor 1 är av stor betydelse för 

kylanläggningen som skall inkluderas i anläggningen. Kylanläggningen, 

absorptionskylmaskinen, drivs av kondenseringsvärmen från pyrolyskondensor 1. 

Kondenseringsvärmen användes som mellanstegsvärmning av fjärrvärmevattnet. 

Under november-april användes all tillgänglig kondenseringsvärme. Under maj-

oktober varierande användningen beroende på vilket kylfall som studerades. I 

kylfall 1 användes maximalt med kondenseringsvärme. Kylfall 2 använde resterande 

värme efter absorptionskylprocessens värmebehov täckts och kylfall 3 använde 

ingen kondenseringsvärme.  

3. Fukthalten på ingående biobränsle till pyrolysreaktorn bör ligga på maximalt 10 %, 

in i systemet ligger den på 50 % och behövde därför torkas. Torkningen sker med 

hjälp av uppvärmd luft. Uppvärmningen av luften sker i två steg:  

a. Via kondenseringsvärme från pyrolyskondensor 2. Kondenseringen sker vid 

en temperatur på 30˚C. Maximal uppvärmningstemperatur på luften sattes 

till 20˚C. 

b. Via värme från fjärrvärmenätet. Fjärrvärmeflödet ökades tills tillräckligt 

mycket energi kunde utvinnas för att täcka torkvärmen, detta demonstreras 

med flöde 39 i bilaga 2. Torkvärmen utvinns ur komponent 27. 

Temperaturdifferensen mellan fjärrvärmenätets framledningsvatten och 

torkluftens temperatur sattes till 10˚C. 
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Under sommarhalvåret överstiger kondenseringsvärmen från kondensor 2 behovet 

som krävs för att värma torkluften till 20˚C. Överskottet frisläpps genom en 

luftkylare. 

Kombinerandet av grundmodellen och kraven som beskrevs tidigare lade grunden för 

pyrolysmodellen, bilaga 2. Nya komponenter och flöden som krävdes var följande: 

Komponent 1.  En fördelare av inkommande biobränsle. Delar upp flödet till 

förbränningspannan och pyrolysreaktorn. 

Komponent 3.  Pyrolysreaktorn. Den håller en temperatur på 500˚C. Inkommande 

flöden består av biobränsle från flöde nr 5 och den fluidiserande 

bärgasen från nr 20. Produkterna från pyrolysen separeras i den 

efterföljande cyklonen, nr 6, där koksen leds till förbränningspannan, 

flöde 10. Pyrolysoljan, tillsammans med gaserna, leds genom två 

seriekopplade kondensorer där oljan kondenseras ut. 

Komponent 4.  Torkning av biobränslet till reaktorn. Flöde 12 består av uteluft som 

blivit förvärmd av värmen från pyrolyskondensor 2. Luften värms i 

komponent 19 till en temperatur 10˚C under fjärrvärmetemperaturen 

innan torken där biobränslet torkas till en fukthalt på 10 %. Luftflödet 

bestäms av styrenhet 7 som styrs av kriteriet att massfraktionen vatten i 

luften skall vara ca 80 %. 

Komponent 11.  Styrenhet innan förbränningspannan. Denna läser av värmebehovet 

hos reaktorn och bärgasuppvärmningen och sätter detta behov som en 

intern last i förbränningspannan. 

Komponent 17.  De kvarvarande gaserna efter kondenseringsstegen delas upp. 

Huvuddelen återanvänds som bärgas och värms upp i komponent 12 

innan den når reaktorn. Resterande flöde, nr 7, förbränns i 

förbränningspannan. Styrenhet 23 bestämmer att bärgasflödet är 

dubbelt så stort som inkommande bränsleflöde till reaktorn.  

Komponent 21.  Styrenhet som ökar mängden biobränsle, flöde 1, till dess att 

temperaturen efter TK når temperaturen som fjärrvärmenätet skall ha 

den månaden. 

Komponent 22. Bestämmer mängden biobränsle i systemet, med hänsyn till 

koksbildning. I kombination med styrenhet nr 21 bestämmer den det 

maximala flödet av biobränsle som går till pyrolysreaktorn.  

Komponent 25. För att inte äventyra fjärrvärmenätets behov används en fördelare, 

komponent nr 25, för att separera det interna vattenflödet med 

fjärrvärmeflödet. Flöde nr 37 är fjärrvärmenätet och flöde 39 används 

internt i anläggningen. Detta flöde värmeväxlas i komponent 27 och 

värmen används för att värma torkluften. Styrenhet 26 anpassar 

vattenflöde nr 28 så att värmebehovet i komponent 27 blir lika stort 

som för komponent 19. 
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Komponent 28 Styrenhet som bestämmer hur mycket kondenseringsvärme från 

pyrolyskondensor 1 som skall användas. 

Komponent 29 Värmning av fjärrvärmenätet, med energi från pyrolyskondensor 1. 

2.3.3 Konstruerandet av absorptionskylcykeln 
Konfigurationen som användes var en en-stegs absorptionskylcykel med vatten/LiBr som 

arbetspar. Modellbyggandet utgick från Figur 2, och kompletterades med nödvändiga 

komponenter, se bilaga 3 för färdig modell. Den termodynamiska modellen som användes 

hade beteckningen NRTL i CHEMCAD och är en elektrolytisk modell. 

Det sattes en temperatur i förångaren på 5˚C vilket gav ett tryck på 0,8774 kPa. 5˚C 

användes på grund av fjärrkylenätets temperatur på 6/16˚C. Den högre trycknivån 

bestämdes till 7,4 kPa beroende på drivvärmens temperatur på 80˚C.  

Då delar av processen beskrivits i introduktionen beskrivs inte modellen lika ingående. 

Flöde 6  Koncentrationen av vatten och LiBr skrevs in. Koncentrationen som 

användes var 52 viktprocent LiBr och resterande del vatten. I 

desorbatorn avdunstar vatten och koncentrationen av LiBr höjs. 

Kombinationen av temperatur och tryck medför att koncentrationen är 

känd enligt mättnadsdiagram, se bilaga 4.  

Komponent 1  Till desorbatorn, nr 1, leds kondenseringsvärmen från 

pyrolyskondensor 1. Ångan som avgår leds till komponent 2, 

kondensorn. Temperaturen efter denna beror på trycket, i detta fall är 

den knappt 40˚C. I den efterföljande expansionsventilen sänks trycket 

ner till 0,8774 kPa.  

Komponent 3  Det ingående vattenflödet, nr 3, från expansionsventilen tar upp värme 

från det externa fjärrkylenätet. När värmen upptas förångas vattnet på 

grund av det låga trycket. Värmen som upptas från fjärrkyleflödet 

medför att detta kyls från 16 till 6˚C. Styrenhet 12 ser till att 

fjärrkyleflödet är tillräckligt stort så att temperaturerna blir korrekta. 

Komponent 4  I absorbatorn avges värme så att blandningen som lämnar denna, flöde 

nr 12, är mättad vätska. 

Komponent 8  Värmeväxlaren ställdes in med hjälp av mättnadsdiagram för 

vatten/LiBr, och korrigerades med hjälp av Herold et al. (1996). 

Styrenhet 11  Justerar massflödet i systemet så att värmebehovet i desorbatorn 

överensstämde med drivvärmen från pyrolyskondensor 1.  

Tillstånden i de viktigaste punkterna finns listade i Tabell 4. Dessa värden ändrades inte 

utan användes vid alla simuleringar.  
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Tabell 4. Tillståndslista för absorptionskylcykeln. Siffran inom parentes anger flödesnumret i CHEMCAD, se 
Bilaga 3. 

Punkt i systemet Tillstånd 

Temperatur efter desorbator (4) 80,0˚C 

Temperatur efter kondensor (2) 40,0˚C 

Temperatur efter VVX mot ventil (10) 54,5˚C 

Temperatur efter absorbator (12) 25,7˚C 

Temperatur efter VVX mot desorbator (6) 45,0˚C 

Temperatur in till absorbatorn (9) 38,5˚C 

Temperatur efter förångare (7) 5,0˚C 

Tryck i cykeln, högt 7,4 kPa 

Tryck i cykeln, lågt 0,877 kPa 

Massfraktion LiBr svagt flöde (8-11) 0,588 

Massfraktion LiBr starkt flöde (12-6) 0,520 

Massfraktion vattenavdunstning från desorbatorn 0,117 
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3 RESULTAT 

3.1 GRUNDMODELLEN 
Simuleringen av grundfallsmodellen gav resultatet enligt Tabell 5. Kravet som skulle följas 

var panneffekt och framledningstemperaturer enligt Tabell 3, denna temperatur motsvaras 

av temperaturen efter TK. 

Tabell 5. Nyckeltal från grundfallets simulering.  Juni-augusti var kraftvärmeverket avstängt 

Värmedistributionen och elproduktionen presenteras mer överskådligt i Figur 3. 

 

Figur 3. Värme- och elproduktionen för respektive månad, med inritad bränsleåtgång. 

Värme- och elproduktionen under året uppgick till 359 respektive 106 GWh. 

Bränslebehovet var 189,9 kton som motsvaras av 434,8 GWh (LHV). 

3.2 PYROLYSMODELL MED MAXIMAL PYROLYSOLJEPRODUKTION 
Det som är konstant från grundfallet är fjärrvärmens flöde och temperatur, resterande 

värden har förändrats. Det nya kravet på en maximal koksproduktion på 1,0 kg/s följdes. 

Resultatet kan ses i Tabell 6. För att täcka värmebehovet för torkningen krävdes en ökad 

mängd biobränsle till förbränningspannan. Under sommarmånaderna uppgick detta flöde 
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Grundfall 

Total värme Producerad el Bränsleeffekt (LHV)

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Producerad el (MW) 20,0 20,5 19,7 16,6 7,6 - - - 9,2 14,0 18,5 19,8 

Turbinkondensor (MW) 54,2 55,5 53,0 42,0 18,7 - - - 22,6 34,8 47,3 50,9 

RGK (MW) 16,4 16,8 16,0 12,8 5,7 - - - 6,9 10,7 14,4 15,5 

RGK/TK 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 - - - 0,31 0,31 0,30 0,30 

Alfavärde 0,37 0,37 0,37 0,40 0,41 - - - 0,41 0,40 0,39 0,39 

Panneffekt (MW) 74,2 76,1 72,7 58,5 26,3 - - - 31,8 48,8 65,8 70,8 

Bränsleflöde (kg/s) 10,3 10,6 10,1 8,1 3,6 - - - 4,4 6,7 9,1 9,8 

Verkningsgrad 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 - - - 1,08 1,08 1,07 1,07 
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till drygt 1 kg/s, ca 10 % av den totala mängden biobränsle. Resterande mängd användes i 

pyrolysreaktorn. Under juni-augusti översteg den tillgängliga kondenseringsvärmen 

behovet. Spillvärmen uppgick till 6,4 MW.  

Tabell 6. Pyrolysmodellens simulerade och beräknade värden 

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Producerad el (MW) 20,2 20,7 19,9 17,0 8,6 2,8 2,8 2,8 10,1 14,6 18,9 20,1 

Turbinkondensor 
(MW) 54,8 56,0 53,6 43,3 21,2 6,8 6,9 6,9 25 36,4 48,3 51,7 

RGK (MW) 16,2 16,6 15,8 12,4 4,7 1,8 1,8 1,8 6,0 10,0 14,1 15,2 

Använd värme från 
pyrolyskond. 1 (MW) 1,3 0,9 1,7 4,7 11,4 9,4 9,4 9,4 10,3 6,7 3,2 2,1 

Panneffekt (MW) 78,3 79,0 77,6 71,5 56,9 47,2 47,0 47,0 59,4 67,0 74,8 77,1 

Bränslebehov (kg/s) 11,3 11,2 11,3 11,6 12,4 12,9 12,9 12,9 12,3 11,9 11,5 11,3 

Pyrolysolja (kg/s)  0,4 0,3 0,5 1,5 3,7 5,2 5,2 5,2 3,4 2,2 1,0 0,7 

Verkningsgrad  1,05 1,05 1,04 1,00 0,89 0,78 0,79 0,79 0,91 0,96 1,02 1,04 

Värme- och elproduktionen vid pyrolysintegreringen visas i Figur 4, nu ingår dessutom 
pyrolysoljan.  

 

Figur 4. Värme-, el- och pyrolysproduktionen för respektive månad, med inritad bränsleåtgång. 

En jämförelse mellan grundmodellen och pyrolysmodellen har sammanställts på årsbasis i 

Tabell 7. 

Tabell 7. Årssammanställning över grundmodellen och pyrolysmodellen. Siffrorna inom parentes visar på 
förändringen. Värmeproduktion som använts internt för pyrolysprocessen står inom hakparentes.  

  Grundmodell Pyrolysintegration 

Bränsleåtgång-LHV (kton) 189,9 376,7 (+98,4 %) 

Värmeproduktion (GWh) 359 359 [+156,8] 

Elproduktion (GWh) 106 115,2 (+8,7 %) 

Pyrolysolja (kton) - 77,6 

Pyrolysolja-LHV (GWh) - 334,3 
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3.3 FJÄRRKYLEPRODUKTION 
Spillvärmen från kondenseringen medförde att absorptionskylmaskinen fick resultatet 

enligt Tabell 8. 

Tabell 8. Absorptionsprocessens resultat som fås vid användande i pyrolysintegreringen. Absorptionskylcykeln 
används endast när spillvärme fanns tillgängligt, vilket var mellan juni-augusti. 

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
Tillgänglig 
spillvärme (MW) 0 0 0 0 0 6,4 6,4 6,4 0 0 0 0 
Bortkylningsvärme 
kondensor (MW) - - - - - 5,3 5,3 5,3 - - - - 
Bortkylningsvärme 
absorbator (MW) - - - - - 6,1 6,1 6,1 - - - - 

Kyleffekt (MW) - - - - - 5,0 5,0 5,0 - - - - 
Cirkulerande flöde i 
cykeln (kg/s) - - - - - 18,4 18,4 18,4 - - - - 

COP - - - - - 0,78 0,78 0,78 - - - - 

3.4 PYROLYSINTEGRATIONEN MED FJÄRRKYLEPRODUKTION 

3.4.1 Kylfall 1: Enbart spillvärme för fjärrkyleproduktion 
Figur 4 och Figur 5 är från samma simulering. Den enda skillnaden är kyleffekten som lagts 

till i Figur 5. Spillvärmen från pyrolyskondensor 1 ger tillräckligt med värme till 

absorptionskylprocessen för att det skall produceras 5 MW fjärrkyla. 

 

Figur 5. Värme-, el- och pyrolysoljeproduktionen för respektive månad med inritad bränsleåtgång samt den 
producerade kyleffekten som tillägg. 
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I Tabell 9 finns kyleffekten från spillvärmen och verkningsgraden för anläggningen. 

Verkningsgraden är beräknad med och utan fjärrkyleproduktionen. Skillnaden blir 6 % 

under sommarmånaderna. 

Tabell 9. Anläggningens kyleffekt och verkningsgrad. Verkningsgraden är beräknad med och utan 
fjärrkyleproduktionen 

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Kyleffekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utan fjärrkyla 1,05 1,06 1,04 1,00 0,89 0,79 0,79 0,79 0,91 0,96 1,02 1,04 

Med fjärrkyla - - - - - 0,83 0,83 0,83 - - - - 

3.4.2 Kylfall 2: 5 MW fjärrkyla 
Kylfall 2 skulle producera 5 MW kyleffekt maj-oktober. Detta gick inte att uppnå under 

oktober då maximal kyleffekt blev 4,2 MW. Resultatet från detta kylfall finns i Figur 6 och 

Tabell 10. 

 

Figur 6. Värme-, el-, pyrolysolje- och kyleffekt, när 5 MW fjärrkyla eftersträvas. 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

M
W

 

Pyrolysintegrering med 5 MW kyleffekt 

Värmeproduktion Producerad el

Energi från pyrolysoljan (LHV) Kyleffekt

Bränsleeffekt (LHV)



23 
 

Tabell 10. Simulerade och beräknade värden från kylfall 2. 

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Producerad el (MW) 20,2 20,7 19,9 17,0 10,5 2,8 2,8 2,8 11,9 16,3 18,9 20,1 
Turbinkondensor 
(MW) 54,8 56,0 53,6 43,3 25,9 6,8 6,9 6,9 39,6 40,9 48,3 51,7 

RGK (MW) 16,2 16,6 15,8 12,4 6,3 1,8 1,8 1,8 7,6 11,5 14,1 15,2 
Värme från 
pyrolyskond. 1 (MW) 1,3 0,9 1,7 4,7 3,6 9,4 9,4 9,4 2,4 0,0 3,15 2,1 

Panneffekt (MW) 78,3 79,0 77,6 71,5 60,1 47,2 47,0 47,0 62,5 70,9 74,8 77,1 

Bränslebehov (kg/s) 11,3 11,2 11,3 11,6 12,2 12,9 12,9 12,9 12,1 11,7 11,5 11,3 
Pyrolysoljeproduktion 
(kg/s) 0,4 0,3 0,5 1,5 3,3 5,2 5,2 5,2 2,9 1,8 1,0 0,7 
Fjärrkyleproduktion 
(MW) 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,2 0,0 0,0 

Verkningsgrad 1,05 1,06 1,04 1,00 0,90 0,83 0,83 0,83 0,92 0,97 1,02 1,04 

3.4.3 Kylfall 3: Maximal produktion av fjärrkyla 
Det tredje kylfallet maximerade kylproduktionen. Maximal kylproduktion översteg 10 MW 

under juni-augusti, dock med minskad pyrolysoljeproduktion. Resultatet kan ses i Figur 7 

och Tabell 11. 

 

Figur 7. Värme-, el-, pyrolysolje- och kyleffekt, när maximal fjärrkyla eftersträvas. 
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Tabell 11. Simulerade och beräknade värden från kylfall 3. 

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Producerad el (MW) 20,2 20,7 19,9 17,0 11,4 5,4 5,4 5,4 12,5 16,1 18,9 20,1 
Turbinkondensor 
(MW) 54,8 56,0 53,6 43,3 28,1 13,3 13,3 13,3 31,0 40,4 48,3 51,7 

RGK (MW) 16,2 16,6 15,8 12,4 7,0 2,6 2,6 2,6 8,1 11,4 14,1 15,2 
Värme från  
Pyrolyskond. 1 (MW) 1,3 0,9 1,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 2,1 

Panneffekt (MW) 78,3 79,0 77,6 71,5 61,7 51,6 51,7 51,6 63,5 69,7 74,8 77,1 

Bränslebehov (kg/s) 11,3 11,2 11,3 11,6 12,1 12,7 12,7 12,7 12,0 11,7 11,5 11,3 
Pyrolysoljeproduktion 
(kg/s) 0,4 0,3 0,5 1,5 3,1 4,5 4,5 4,5 2,8 1,8 1,0 0,7 
Fjärrkyleproduktion 
(MW) 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 10,8 10,8 10,8 6,6 4,3 0,0 0,0 

Verkningsgrad 1,06 1,06 1,04 1,00 0,90 0,83 0,83 0,83 0,92 0,97 1,02 1,04 

3.4.4 Sammanställning av kylfallen 
En jämförelse mellan de tre kylfallen har sammanställts i Tabell 12. 

Tabell 12. Årssammanställning av produktionen från de tre undersökte fallen. 

 Grundfall Kylfall 1  Kylfall 2  Kylfall 3  

Fjärrvärme (GWh) 359,0 359,0 359,0 359,0 
Elproduktion (GWh) 106,1 115,2 119,3 125,9 
Pyrolysoljeproduktion-LHV 
(GWh)  

- 334,3 318,6 293,2 

Kylproduktion (GWh) - 11,1 21,5 37,3 
Bränslebehov-LHV (GWh)  434,8 862,9 860,1 855,5 
Årsverkningsgrad 1,070 0,950 0,952 0,953 
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4 DISKUSSION 

4.1 INDATA 
Då det inte finns driftdata kring kylbehovet i Karlstad är det osäkert vad som skapar 

toppeffekten på 18 MW. Är det en dygnsmedeltemperatur på 25˚C som krävs, eller är det 

högre/lägre? Det är känt att toppeffekten inträffar under dagen, på natten sjunker behovet 

kraftigt. Ett vanligt schablonvärde när det gäller dimensionering av fjärrkylenät är 80 % av 

topplasten, 20 % lagras i nätet10. Detta skulle motsvara 13,6 MW. Detta överstiger den 

maximala produktionen från absorptionscykeln med 25 %. Det betyder att denna 

anläggning inte klarar av att täcka kylbehovet, den klarar inte av topparna. Topparna säger 

dock inte allt, det mest intressanta är medelbehovet. Informationen från Eskilstunas 

fjärrkylenät gav en medelförbrukning under sommarmånaderna på 25 % av topplasten. 

Skulle resultatet bli detsamma i ett fjärrkylenät i Karlstad skulle genomsnittseffekten bli 

knappt 4 MW, vilket den nya anläggningen kan täcka. Varför Karlstad är intressant är för 

att driftinformationen och pannkapaciteten är därifrån, och för att kylbehovet kraftigt 

överstiger de andra städernas behov. Det som står klart är att grundbehovet, och stora 

delar av det totala behovet på sommaren, kan täckas. Om det blir perioder med stora 

toppar i behovet får det kompletteras med kyla producerad från annat håll. 

4.2 ANTAGANDEN OCH FÖRKLARINGAR KRING GRUND- OCH PYROLYSMODELL 
Biobränslet antogs ha fukthalten 50 % året runt. Dess temperatur in i anläggningen var 

densamma som utetemperaturen. I verkligheten är det troligtvis annorlunda, biobränslet 

tinas och håller en temperatur över fryspunkten. Antagandet gjordes både i grundmodellen 

som pyrolysmodellen så dess påverkan blir minimal. Skulle den antagna fukthalten vara 

inkorrekt kommer överskottet från kondenseringsenergin till fjärrkyleproduktion att ändras. 

Är fukthalten underskattad kommer energin minska på grund av ett ökat värmebehov i 

torkprocessen av biomassan. Skulle fukthalten vara överdriven ökar värmeunderlaget till 

absorptionskylcykeln vilket skulle öka kylproduktionen.  

På grund av oljans komplexitet är kondenseringsbeteendet inte helt fastställt. Det betyder 

att värmen som frigörs i kondenseringssteget är osäkert, den kan vara både över- och 

underskattad. Detta kan påverka den producerade kyleffekten men skillnaden borde inte 

vara allt för stor. 

Temperaturdifferensen mellan de värmeväxlande flödena i RGK kan beräknas om 

bränslets fukthalt och effektförhållandet mellan RGK/TK är känd. På grund av att det 

fanns en direktkondensor och att fukthalten varierar under året var detta svårt. Det antogs 

ett temperaturdifferenskrav på 2˚C, med grund i (Gustavsson & Nilsson 2013). Skulle 

denna parameter vara felaktig, differensen visar sig vara 3-4˚C, minskar 

kondenseringsvärmen. På grund av vattnets olinjära kondenseringsbeteende blir inte 

minskningen försumbar. Följden av detta skulle bli ett marginellt större bränslebehov till 

förbränningspannan, som då minskar mängden utvunnen pyrolysolja. Känslighetsanalysen, 

utförd under oktober, visade att en temperaturdifferens på 4˚C skulle minska 

                                                 
10 Teo Nordin Projektchef Karlstads Energi, intervju den 12 Februari 2014  
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pyrolysoljeproduktionen med 3,5 %, medan elproduktionen skulle öka med 2 %. Under 

varmare månader blir skillnaden mindre och under vintern större. Produktionen av 

pyrolysolja under vintermånaderna är dock liten, årsproduktionen skulle endast påverkas 

marginellt. 

Genom att ett bestämt värde på U*A används i TK fås en mer realistisk parameter, 

eftersom det i verkligheten är en konstant parameter. Värdet som användes beräknades 

med hjälp av indata från Peter Lind. Månaderna maj-sep exkluderades från 

medelberäkningen då värdena var mycket lägre än övriga året. Temperaturdifferens mellan 

utgående fjärrvärmevatten och det interna flödet hamnade på 5-6˚C vintertid. Resterande 

del av året, då värmeöverföringen är mindre, kommer denna temperaturdifferens minska, 

detta bekräftas om (8) studeras. Om den överförda effekten  ̇ minskar måste även      

minska för att U*A skall hållas konstant. Fördelen med en låg temperatur in i TK är att 

turbinen producerar mer el då den arbetar ner mot en lägre temperaturnivå. Detta 

illustreras med ett ökat alfavärde under sommarmånaderna jämfört med vintermånaderna. 

Temperaturdifferensen för torkprocessen bestämdes till 10˚C i båda stegen, kondensor- 

och fjärrvärmen. Detta val gjordes för att hålla investeringskostnaden nere och för att 

värmeövergångstalet är lågt vid värmning av luft11. Trots att flödet in till kondensor 2 är 

85˚C är kondenseringsbeteendet hos pyrolysolja inte tillräckligt känt för att veta vid vilka 

temperaturer som kondenseringen av olika beståndsdelar sker. Därför antogs att all 

kondenserad värme fanns vid 30˚C. Om detta skulle vara felaktigt, värmen frigörs istället 

vid flera temperaturnivåer skulle det vara möjligt att värma torkluften ytterligare under 

sommarmånaderna. Detta skulle ge en marginell ökning av den producerade mängden 

pyrolysolja. 

Kondenseringstemperaturen i pyrolyskondensor 1 bestämdes till 85˚C. Samma resonemang 

gjordes här som för kondensor 2, all värmeenergi fanns vid en temperaturnivå. 

Temperaturdifferensen, 5˚C, mellan kondenseringstemperaturen och temperaturen i 

absorptionskylcykeln är ett antagande och bakom ligger samma resonemang som för 

värmningen av torkluften. Då det är vatten som värms kan temperaturskillnaden hållas 

lägre. 80˚C grader var en bra temperatur på ingående flöde till absorptionskylmaskinen och 

är en temperatur som överstiger minimikravet många undersökningar kommit fram till.  

Kravet på en maximal last koks i systemet vid pyrolysintegreringen istället för en maxeffekt 

från pannan kan kännas konstig. Bakom detta antagande finns det en del stärkande fakta, 

men det är också en försiktighetsåtgärd. Förbränning av koks skiljer sig från förbränning av 

biomassa. På grund av den låga halten av gasflyktiga ämnen i koks kommer förbränningen 

ske till stor del nere i bädden. Vid förbränning av biobränslen sker en stor del av 

förbränningen i luftdomänen ovanför bädden11 (Basu 2006). Detta betyder att vid samma 

mängd instoppad bränsleeffekt kommer temperaturen i bädden bli högre med koks än med 

biobränsle. Detta är en anledning till att en maximal effekt på förbränningspannan inte är 

en bra begränsning. 80 MW ångeffekt, där huvuddelen kommer från koks, skulle kunna 

generera förbränningstemperaturer som pannan inte klarar av. För att undvika detta gjordes 

antagandet att den maximala lasten koks i förbränningspannan inte får överstiga 

                                                 
11 Christer Gustavsson Industridoktorand KaU samt anställd på Pöyry Sweden AB, intervju den 14 April 
2014 
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koksproduktionen som sker i grundfallet vid 80 MW last, eftersom detta är en last som 

pannan klarar av. På grund av att koksförbränningen intensifierar förbränningen i bädden 

kan förbränningspannan användas vid en lägre minimilast. Om detta antagande skulle vara 

onödigt begränsande, förbränningspannan klararar av en större mängd koks, skulle 

pyrolysoljeproduktionen, och därmed också kondenseringsvärmen, öka. Påföljden skulle bli 

en ökad produktion av pyrolysolja, fjärrkyla och även elektricitet. 

Biobränslets utseende och storlek tas inte i beaktning i CHEMCAD. I verkligheten är detta 

dock en viktig parameter. Biobränslets storlek bör vara ett par mm stora för att en 

homogen nedbrytning ska ske. Detta kräver en malningsprocess som inte finns med i 

simuleringen men som krävs i verkligheten. Malningsprocessen skulle drivas på el från 

turbinen och skulle innebära att den levererade eleffekten ut på nätet skulle minska. Hur 

stor minskningen skulle bli är osäker men borde inte påverka mer än marginellt.  

4.3 ABSORPTIONSKYLCYKELN 
Valet att använda en en-stegs absorptionskylmaskin med vatten och litiumbromid som 

arbetspar var välmotiverat. Det är den mest använda cykeln, vilket grundar sig i dess 

verkningsgrad och förståelse för hur den fungerar. Trots detta uppstod det ett problem när 

cykeln skulle simuleras i CHEMCAD, resultaten stämde inte. Informationen som 

CHEMCAD använde för att beräkna TPX i cykeln var felaktig. För att lösa detta problem 

användes en metod som kallas för electrolyte regression och innebär att nya värden på TPX 

manuellt skrevs in i CHEMCAD. Efter hjälp av CHEMCAD-supporten, Dr Karély Mosér, 

blev jämviktsdata tillräckligt bra och det var den som användes i simuleringarna. 

En närmare jämförelse mellan bilaga 4 och Tabell 4 visar på en god men inte perfekt 

överensstämmelse. Detta beror på att CHEMCAD, med de termodynamiska 

inställningarna och värdena, inte klarade att få till en bättre korrelation. Skillnaden är dock 

minimal. Cykelns verkningsgrad är jämbördig med andra publicerade artiklar och därför 

bör inte resultatet påverkas märkbart.  

Variationen i tillgänglig kondenseringsvärme medför ett varierande flöde i 

absorptionscykeln. Ett kraftigt varierande flöde, Tabell 8, är inte önskvärt då det kan orsaka 

problem med kristallisation. Detta problem kan lösas genom att kylmaskinen producerar en 

högre effekt än den som behövs. När fjärrkylenätet är nedkylt stängs 

absorptionskylmaskinen av och bufferten i nätet används innan kylmaskinen återigen 

startas. Detta medför fler start/stopp för cykeln men risken att det sker lokala utfällningar 

av LiBr på grund av otillräckligt flöde minimeras12. 

4.4 RESULTAT 
Figur 3 visar klart och tydligt varför denna studie gjordes, under sommarhalvåret finns det 

outnyttjad kapacitet som bör användas. Pyrolysintegrationen utnyttjar den tillgängliga 

effekten på ett mycket bättre sätt. Det som inte syns i Figur 4 till Figur 7 är den interna 

värmeproduktionen som krävs för pyrolysprocessen. Under sommarmånaderna uppgår det 

totala värmebehovet, uppvärmning av pyrolysreaktor, bärgas och tork, till över 30 MW 

                                                 
12 Magnus Gunnarsson Projektledare Halmstads Energi och Miljö AB, intervju den 18 Februari 2014 
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oavsett kylfall. Men då inget av detta lämnar anläggningen ses detta som en intern last och 

är därför inte med i figurerna. Tabell 6 visar att förbränningspannan understiger 

maxkapaciteten på 80 MW ångeffekt, detta till följd av det som diskuterades i kapitel 4.2 

om koksförbränning.  

Det blev en jämnare last i kraftvärmeverket efter pyrolysintegrationen. Verkningsgraden för 

anläggningen sjönk dock och blev som lägst 0,831 med användande av spillvärme. Jämförs 

detta med verkningsgraden på 1,07 för grundmodellen är det en kraftig sänkning. En orsak 

till detta ligger i torkningen av biomassan and pyrolyskondensor 2. Energiinnehållet i luften 

som lämnar torken är högre än den ingående, resultatet blir en energiförlust. På sommaren 

när torkflödet är stort blir denna förlust klart märkbar. Det är även på sommaren som 

värmen från pyrolyskondensor 2 överstiger behovet som krävs för att värma luften till 

20˚C. Jämförelsen i verkningsgrad blir dock missvisande, pyrolysolja har ett mer högvärdigt 

energiinnehåll än motsvarande 80˚C fjärrvärme som är produkten från det ursprungliga 

kraftvärmeverket. Syftet med integreringen av en pyrolysreaktor var dock aldrig att 

verkningsgraden skulle öka. Det intressanta var om denna kombination kunde använda 

outnyttjad pannkapacitet. 

Det gjordes tre olika kylfall eftersom kylbehovet är väldigt osäkert. Det är osäkert hur hög 

medeleffekt som krävs under sommaren och om det bara är under juni-augusti som 

behovet ökar. Därför undersöktes tre fall som täcker tänkbara konfigurationer. En 

jämförelse mellan kylfallen, Figur 5 till Figur 7 visar att när kyleffekten ökar, minskar 

produktionen av pyrolysolja medan elproduktionen ökas. Anledningen till detta är ett ökat 

bränslebehov till förbränningspannan som leder till en minskad pyrolysoljeproduktion.  

I Tabell 12 sammanställdes produktionen från de tre kylfallen. Verkningsgraden är nästintill 

oförändrad, eftersom pyrolysprocessen och absorptionskylmaskinen får ett likvärdigt COP.  

I Sverige förbränns fossila oljor med ett energiinnehåll motsvarande 40 TWh varje år. 

Pyrolysolja kan ersätta eldningsoljor efter en del modifikationer. Ett av problemen med 

pyrolysolja är dess höga vatteninnehåll, men på grund av de seriekopplade kondensorerna 

blir vatteninnehållet i oljan från pyrolyskondensor ett mycket låg. Blandas pyrolysoljorna 

från kondensor 1 och 2 blir vatteninnehållet knappt 29 %. Vatteninnehållet i oljan från 

kondensor 1 är dock betydligt lägre än oljan från kondensor 2. Det kan därför lämpa sig att 

hålla oljorna separerade med olika användningsområden.  

Under vintermånaderna kan det inträffa att utetemperaturen överstiger över gränsen för 

frikyla. Finns det inte tillräckligt med kyla i nätet kan det krävas att absorptionskylmaskinen 

startas, eller så får kylbehovet täckas på annat sätt.  

4.5 FRAMTIDA FORSKNING 
Kondenseringsbeteendet hos pyrolysolja är komplicerat. Det finns i dagsläget flera artiklar 

som har undersökt detta, men det bör undersökas vidare. Då oljans beståndsdelar beror på 

dess ursprungliga biomassa vore en närmare undersökning av nordisk biomassa att föredra.  

Användningsområde för den utvunna pyrolysoljan är en mycket viktig aspekt för denna 

integration. Det bör därför undersökas var oljan skall användas och i vilken utsträckning 

den behövs. Under sommaren kommer det produceras stora mängder pyrolysolja. Är det 
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förmånligast om oljan används för elproduktion eller skall den förvaras och användas på 

vintern? Vad skulle skillnaden bli om oljeproduktionen från kondensor 1 och 2 hålls 

separerade. Blir oljan med lågt vatteninnehåll mer värdefull än en större mängd med högre 

vatteninnehåll?   
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5 SLUTSATS 

Pyrolysintegreringen med fjärrkyleproduktion från kondenseringsvärmen har utförts med 

goda resultat. Produktionen av fjärrvärme ändras inte utan den uppgår till 359 GWh 

oavsett fall.  

Skillnaden i bränsleförbrukning mellan fallen är marginell, den uppgår till 863 GWh (LHV) 

när maximalt med pyrolysolja efterstävas jämfört med 855 GWh (LHV) då fjärrkylan 

maximeras. Årsverkningsgraden för alla fallen avrundas till 0,95. På grund av osäkerheten i 

fjärrkylebehovet gjordes tre olika kylfall som fick följande resultat: 

Om maximal pyrolysoljeproduktion eftersträvas produceras motsvarande 334 GWh (LHV) 

pyrolysolja. Elproduktionen uppgår till 115 GWh och fjärrkylan till 11 GWh. 

Eftersträvas maximal fjärrkyla produceras motsvarande 293 GWh (LHV) pyrolysolja. 

Elproduktionen uppgår till 126 GWh och fjärrkylan till 37 GWh. 

Slutligen finns alternativet där 5 MW fjärrkyla eftersträvas. Det medför en 

pyrolysoljeproduktion motsvarande 319 GWh (LHV). Elproduktionen uppgår till 119 

GWh och fjärrkylan till 22 GWh. 
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