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Syfte och mål
• Syftet med projektet är att verksamt bidra till att ett flertal
förbränningsutrustningar med verifierad god funktion med rörflen som
bränsle finns tillgängliga på marknaden.
• Målet med projektet är att i samarbete med fem
utrustningsleverantörer genomföra funktionstester under minst två
veckor med rörflen i pannor och brännare som bedöms ha potential
att fungera med askrika stråbränslen.

• Bakgrund – en förstudie: Småskalig förbränning av rörfleninventering och värdering av tillgänglig teknik

• Projektet finansieras av Energimyndigheten via
Bränsleprogrammet.

Rörflen som bränsle i mindre pannor (< 2 MW)
• Rörflen kan eldas både i riven/hackad form som storbalar och i
kompakterad form som briketter.
• Rörflen är ett torrt bränsle då det bärgas tidigt på våren.
Torrsubstansen ligger normalt mellan 80-90 % och bör användas i
pannor anpassade för torra bränslen vid användning som ensamt
bränsle.
• Rörflens bränsleegenskaper skiljer sig från trädbränsle. I första hand
är det en högre askhalt som måste hanteras. Denna kan variera
mellan 3 och 10 % beroende på vilka jordar den odlats på.

Rörflen som bränsle i mindre pannor (<2 MW)
• Askan har också en annan struktur än träaska, då den är voluminös
och bygger lätt upp strukturer som håller samman och inte självmant
faller ned i t.ex. askskruvar etc.
• På grund av den högre askhalten har rörflen något lägre värmevärde
än träbränslen vilket gör att effektuttaget blir något lägre i pannan.
• Jämfört med halm har rörflen högre asksmälttemperatur och det är
sällan problem med slaggning i pannan. Rörflen med låg askhalt
större slaggningstendens.

Förbränningsteknik för rörflen
För problemfri användning måste rörflen användas i ”robusta” pannor
anpassade för stråbränslen och askrika bränslen.
• Ett eldstadsrum med förhållandevis stor volym som tillåter tillräckligt
lång uppehållstid-annars problem med höga halter oförbränt i askan
och sönderbrända askskruvar.
• Rörligt roster eller annan anordning som askskrapa som förflyttar
askbädden och ”bryta sönder” bildade askstrukturer.
• En bra luftfördelning för att få en bra utbränning i bädd och gaser.
Exv. primärluft underifrån rostret, sekundärluft i flera steg.

•

Förbränningsteknik för rörflen
• En styrning som tillåter separat styrning av alla parametrar (matningroster-askskruv), annars risk för valvning av aska.
• Skruvar, roster bör gå med korta gång och paustider.

• Automatisk sotning av tuber att föredra.
• Räkna med högre drift och underhålls kostnad jämfört med träbränsle
pga av tätare rengöring av panna, tömning av ask containers, större
slitage på skruvar etc.

Testade pannor för rörflen
• I projektet har 4 pannor och en brännare testats:
Reka (32 kW)
Schmid UTSW (500 kW) Linka (400 kW)

Faust Bio-Flow (200 kW)

Vetobrännare (640 kW)

Rekapannan
• Förbränningsförsök med 2 typer av rörflensbriketter (hög askhalt, låg
askhalt) utfördes i en dansk Reka HKRST-FSK 32 kW från 2004 hos
Hjo värmeteknik.
• Rekapannan är en rosterpanna med rörligt trapprost för bränslen
såsom hackad halm, flis och spannmål, briketter. Pannan finns från
32 kW-3,5 MW.
• Pannan har automatisk sotning och styrsystemet kan
kontrollera alla parametrar separat. Primärluft
underifrån rostret.

Rekapannan-resultat
• Försöket har gått bra, inga driftstopp har förekommit.
• Mätningar har utförts under 2 dagar för respektive bränsle, bränslet
eldats i 1 månad.

• Stabil förbränning med en O2-halt runt 9 %, låga CO-värden och
stoftvärden. Låga halter oförbränt i askan.

Ingen cyklon

Schmid UTSW
• Schweizisk Schmid UTSW på 550 kW
från 2002.
• Effekten finns från 300 kW – 2,4 MW.
• Rörlig vattenkyld rost.
• Inbyggd cyklon och automatisk
sotning.
• Eldfast vattenkylt material i
förbränningsutrymmet.

• Effektiv fördelning av luft (primär
underifrån, sekundär 2 steg).
• Ej utvecklad och testad för hackat
strå.

Schmid UTSW-resultat
• Bränsle-rörflen med hög askhalt.
• Mätningar har utförts under 2 dagar.
• Stabil förbränning utan driftstopp.
• O2-halt runt 8-9 %, låga CO-värden och stoftvärden. Acceptabla
halter oförbränt i askan (6-9 %).
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Stoft efter cyklon

Linkapannan
• Danska halmpanna anpassad för
kontinuerlig förbränning av riven
halm.
• Riven rörflen testad i en 400 kW
panna.
• Finns i Effekten-60 kW-1,5 MW.

• Rörligt roster, vattenkyld.
• Förvärmd luft tillsätts från sidorna
och uppifrån.

• Automatisk sotning som tillval.

Linkapannan-resultat
Bränsle-riven rörflen med hög askhalt.
Mätningar har utförts under 2 dagar.
Stabil förbränning utan driftstopp i pannan.
O2-halt runt 9 %, jämfört med briketter
högre CO-värden och stoftvärden,
acceptabla för hackat mtrl.
Låga halter oförbränt i askan.
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Efter cyklon

Veto-brännaren
• Test rörflensbriketter med hög askhalt.
• Vetobrännare med rörligt roster på 640
kW från 2012 (vattenkyld), panna 500 kW.

• Effekt från 20 till 990 kW.
• Rörligt roster finns på brännarhuvud
från 120 kW.
• Separat brännhuvud som monteras in i
pannan.
• Primärluft underifrån rostret, sekundär
från sidan och ovan.
• Automatisk sotning som tillval.

Veto-resultat
• Brännaren är ej optimal för rörflen med hög askhalt >7 %.
• Modifieringar av brännarhuvudet har krävts då askan hade en
tendens att bygga uppåt på rostret. istället för att ramla ner på
askskruven.
• Detta löstes genom att montera stavar på rostret för att riva isär
askan.

• Mätningarna visar på mkt höga stoftvärden (cyklon ur funktion).
Relativt hög halt oförbränt i askan (14-18 %) visar på för kort
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Faust Bio-flow
• Vattenkyld panna med rörligt rost.
• Effekt 130 kW-1,5 MW.
• Förhållandevis stor förbränningsugn.
• Luft tillsätts från sidorna.
• Testad panna 200 kW, rörflen hög
askhalt.

Faust Bio-flow-resultat
• Brännaren är ej optimal för rörflen med hög askhalt (>7 %) i
nuvarande modell.
• Luftfördelningen är ej tillräcklig vilket resulterar i dålig utbränning av
bränslet. Luft tillsätts ej underifrån.
• Höga halter oförbränt i askan (40 %).
• Förutsättningarna kan förbättras med mindre luftdysor som ger större
tryck.
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Slutsatser
• Av de testade pannorna bedöms tre fungera bra med alla typer av
rörflen-Reka (briketter, hackat), Schmid (briketter) och Linka
(briketter, hackat).
• Rörflenet som testades hade en askhalt mellan 7-10 % (från Låttra
Gård).
• Uppfyller de krav som rörflen ställer vad gäller rörligt roster,
luftfördelning, uppehållstid, askutmatning och styrning.
• Veto-brännaren (briketter) och Faust Bio-flow (briketter, hackat)
bedöms kunna fungera tillfredsställande med rörflen med lägre
askhalt (≤3-5 %)
• Ytterligar en panna är under utvärdering/optimering – Ökotherm,

Tack!

