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Skanska utför
markarbeten.
Platschefen Gerts
Blom (th) har åtta
egna ”gubbar” igång.

Mottagningsfickans botten ligger 8 meter under
markplanet.

Jan Westin

Hopkoppling av ångsystemen
När panna 4 konverterades till koleldning 1983, minskade effekten med 200 ton ånga. Turbinen
gick därmed ned i produktionskapacitet. Från nya panna 5 tar man nu 200 tons ångkapacitet och
kör in på samma turbin som då åker upp i maxeffekt igen. Det är en av finesserna för att hålla ner
den totala kostnaden. Efterssom turbinen har höga prestanda och nyttjar både högtrycksånga och
ånga i mellanregistret så ställer det stora krav på reglersystemets funktion.

Jens Nyren

Västerås ersätter kol

Turbinen heter John
Helgonet efter den
dåvarande direktören John
och att den invigdes på alla
helgons dag

bygger flispanna

525 miljoner kronor intjänat på fem år!
Med en fluidicerad bädd ångpanna från
Foster
Wheeler
samt
en
rökgaskondenseringsanläggning
från
Fagersta
Energetics,
reducerar
Västerås
sina
fossilkoldioxidutsläpp med 340.000 ton
per
år.
Investeringen
får
en
återbetalningstid som är så kort som 5 år.
Huvudbränslet
blir
skogsbränsle,
sågverksavfall med komplement av torv,
returträ och under lågsäsong kol.
Utredningen
startade 1995.
Den 22 december1998 tecknades kontraktet och den 22 december i år är det meningen att
anläggningen skall övertas.
- Vi hade tjugo olika alternativ
när vi startade, det var alternativ
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med tork, kvarnar, förädlat osv
berättar Jan Westin som är projektledare.
- Vi fastnade dock ganska
snabbt för den här modellen. Redan 1995 hade vi en skiss med
hopkoppling med panna 4 med
gemensam turbin. I september

1998 fattade styrelsen det slutliga beslutet.
Den nya panna 5 skall gå i baslast och elda drygt en miljon kubikmeter flis. Glädjande för leverantörerna är att det är en stabil
kund. 8 månader på året har man
jämn förbrukning. Förbrukningen
blir vid full last 55 ton per timme.
- Vi har inte stött på några problem avseende tecknandet av
bränslekontrakt. Vi gjorde en
egen utredning med hjälp av
konsult avseende tillgångar. De
inkomma offerterna visade att
det var riktigt. Bränsletillgången
är inte något problem.
Skogsbränsle blir huvudbränslet, sågverksrester, returträ och
torv kompletterar. I panna 5
kommer även under höst och vår
en mindre mångd skattekol användas, vilket motsvarar elproduktionen.
Bränslet kommer i huvdsak
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Rökgaskylaren

Rökgasen från den
biobränsleeldade 160 MW:s
pannan har en temperatur på
170 grader före
kondenseringen. Gasen
fördelas efter rökgsfläkten på
två parallella linjer och den
uttagna effekten är 42 MW
som tillförs fjärrvärmenätet.
Gastemperaturen sänks till
30 C före skorstenen. I de
roterande luftuppfuktarna
överförs värme och fukt till
förbränningsluften som
därigenom ökar fukthalten i rökgasen och den uttagna effekten från
rökgaskylarna. I rotorn sker automatiskt ammoniumrening av
kondensat innan det leds till avlopp.
Rökgasfläkt

Luft ut
80° C

Luft ut
80° C

Fjärrvärme

Fjärrvärme

Kylare
21 MW

Kylare
21 MW

Luftpåvärmare

Luftpåvärmare

med lastbil men man bygger
även ett järnvägsspår som möjliggör tågtillförsel. Ett tågset
kan på en gång leverera in hela
3000 m3 det är mer än de fartyg som kan vara aktuella till
den hamn som ligger inom området.
Bränslet skall max vara 150 mm
normalt dock mycket mindre och
även finandelen är begränsad.
Merparten av bränslet förväntas komma flisat alternativt
krossat men man planerar även
ett råvarulager lite längre bort på
området där man kan sönderdela på plats.

Uppfuktare

Uppfuktare

Droppavskiljare

Droppavskiljare

Luft in, 25° C

Luft in, 25° C

Skorsten

Luttank

Spolpumpar

Avlopp

Kontraktade för leveranser är
fyra leverantörer; Naturbränsle,
Fastbränsle, Sydved och Råsjö.
Totalt 200 MW

Kondensattank

Tillsammans ger panna och rökgaskondensering knappt 200
MW nyttig effekt.
Pannan levereras av Foster
Wheeler och tillverkas i Vark-

haus i Finland. Foster Wheeler
levererar en nyckelfärdig anläggning. Den nyttiga effekten är på
157 MW och tas ut som ånga
och hetvatten för fjärrvärme.
Pannan är av typen CFB, cirkulerande fluidicerad bädd. Den
har ovanligt höga tryckdata på
grund av att den nya panna 5
delar ångturbin med den befintliga systemet i block 4 som baseras på kol. Temperaturen på
högtrycksångan kommer att ligga på 540 grader och ångtrycket på 170/40 bar.
Till pannan finns också en
rökgaskondensering den levereras av Fagersta Energetics. Den
är på hela 42,5 MW och den utvunna energin förs till fjärrvärmenätet. (se faktaruta)
Totalt blir alltså anläggningen
på 200 MW.
Förutom genom rökgaskondenseringen som reducerar svaNr 2 2000

vel och ammoniak renas utsläppen på flera sätt.
• Ett textilfilter tar hand om
stoft
• En slipkatalysator NOx och
ammoniak
• kalkstensinblandning i sandbädden reducerar svavel då svavelhaltiga bränslen eldas.
Verksamheten regleras hårt av
miljödomstolen vid Stockholms
tingsrätt. Några exempel:
Utsläppen av stoft får som
riktvärde inte överstiga 35 mg
per Nm3 torr gas vid 13 procent
CO2. Utsläppen som koloxid
(CO) får inte överstiga 90 mg/
MJ tillfört bränsle som dygnsmedelvärde.
Utsläppet av kväveoxider räknat som kvävedioxid får uppgå
till max 70 mg/MJ tillfört bränsle. Ytterligare ett flertal villkor
finns för tillfälliga toppar liksom
för andra störningar.
forts
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Orpa Pyhtilä och Kari Haari från Yit motsvarande allmänna ingensjörs
byrån, monterar och installerar. Man är med i större delan av projektet.

Ledande leverantörer på komplett
fastbränslehantering

Skogsbränsle från
ISO 14001 - certifierat.
Lång erfarenhet - säkra leveranser

Telefon: 0494 - 710 55

Vi levererar yttre bränslehanteringsanläggningen till Västerås
Kraftvärmeverk AB, Projekt P5
I Finland:
BMH Wood Technology Oy
Box 32
FIN-26101 RAUMA, Finland
Tel. +358 2 83151
Fax +358 2 8221327

I Sverige:
BMH Wood Technology AB
Viktoriaesplanaden 1 C
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK
Tel. 0660 77285
Fax 0660 77286

VÄSTERÅS VALDE TORV

Naturbränsle

för spets • antikorrosivt • CO2 neutralt

Nu i Västerås
• Enköping
Box 833
745 26 Enköping
0171 - 85 120

• Falun
Box 1931
791 19 Falun
023 - 755 200

Råsjö Torv AB, Gia 12, 824 92 Hudiksvall
tel: 0650 - 54 74 00 fax: 0650 - 54 74 57

www.rasjotorv.se

NAVAL VENTILER FÖR FJÄRRVÄRME
-KYLA OCH INDUSTRI
Naval Oy är värdens största
tillverkare av helsvetsade
fjärrvärmeventiler.
I vårt grundproduktsortiment har vi
kulventiler i dn 10 - 600 och vridspjäll Ventilerna säljs av Ahlsell, Dahl,
i dn 350 - 700.
Onninen och Värmek.
Finns även special, liksom ventiler
med kopparändar för villaanslutningar, engångsventiler för
kulvertar,anborrningverktyg med
ventiler.

För mer information, vänligen kontakta
återförsäljaren eller tillverkaren.

NAVAL OY, box 32, Fin-23801 Laitila, FINLAND
TEL. +358-2-85 091, fax +358-2-856 506
e-mail: naval@naval.fi, internet http://www.naval.fi
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Hela panna som väger 3500 ton hänger i
takbalkarna. De bärs i sin tur upp av åtta
fundamentpelare. Intill finns ett jättelikt
luftintagsrör. Förbränningsluften tas in uppe
vid taket där luften är lite varmare.
Ett imponerande
bygge
Pannan har i huvudsak transporterats med båt, delvis en bit genom Ryssland, på Saima kanal.
De största delarna som har kommit väger 75 ton. Mycket levereras också med lastbil. Sedan
monteras succesivt de olika delarna ihop på plats.
Foster Wheeler som levererar
en nyckelfärdig anläggning har
många
underentreprenörer,
många från Finland.
- Själva har vi svarat för
grundfundament med hjälp av
vår byggkonsult Kadesjö berättar Jan Westin. Den 1 mars förra året började vi gräva för pannan och nu ett år senare är panndelen klar för provtryckning.
Hela anläggningen skall tas i
provdrift i oktober.
Provtryckningen
Man skall ha trycket upp, i vårt
fall med ljummet vatten i 280
bar så länge att man hinner inspektera varje skarv. Det är ångpanneföreningen som svarat för
detta på uppdrag av Foster

Wheeler. 6 man var på plats från
ÅF.
En finess
Jan Westin berättar att man hittat ett sätt att minska problemet
med högtemperaturkorrssionen.
Slutöverhettaren, både HT och
mellanöverhettaren är belägen i
sandbädden efter sandlåset strax
innan sanden återvänder in i
pannan igen.
- Skogsindustrin körde aldrig
över 490 grader på grund av
rädsla för högtemperaturlkorrossion, berättar Jan Westin
- Många biobränsleeldade anläggningar har problem med detta. Det är kloriderna i rökgaserna som är problemet.
- Efter pannan skall vi ha ett
tryck på 174 bar efterssom den är
hopkopplad med panna fyra.
Det är ett ovanligt högt tryck.
Foster Wheelers amerikanska
erfarenheter kommer väl till pass
i dessa sammanhang.
- Vi tänkte från början bygga
en
genomströmningspanna,
men den är för liten, därför blev
det en dompanna. forts sid 15.

Fotografi av dysbotten, där
blåser man in luften.
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Vi levererar slangfiltret till
Västerås Biobränslepanna
ABB ALSTOM POWER Environmental Systems AB utvecklar, marknadsför och installerar avancerade system och
produkter för rening av rökgaser och andra processgaser från
stoft, svaveldioxid, kväveoxid och andra miljöförstörande
ämnen.
Leveransprogrammet
omfattar bl.a elfilter
och slangfilter för
avskiljning av
stoftpartiklar från
pannor och ugnar.
Den senaste
tekniken för
rökgasavsvavling är
NID-systemet som nu
installeras vid flera
anläggningar runt om i
världen.
Huvuddelen av våra
350 medarbetarna finns
i Växjö. Ett 30-tal
medarbetare finns vid
avdelningen i Enköping som säljer mindre anläggningar
och produkter.
ABB Environmental Systems AB
351 87 VÄXJÖ
Tel 0470 - 875 00
Fax 0470 - 875 44

ABB Environmental Systems AB
Industriell Luftteknik
Box 932
745 35 ENKÖPING
Tel 0171 - 224 00
Fax 0171 - 332 32

Vi utför automationen av biobränslepannan, Panna 5, och den överordnade
styrningen av hela kraftvärmeverket i
Västerås.
Det överordnade systemet innehåller en
avancerad beräkningsdator med såväl
prestanda- som planeringsberäkningar
samt historisk lagring av information.
Operatörerna kan i samma miljö styra
Panna 5 och de övriga blocken inom
verket samt fjärrstyra ett antal
vattenkraftstationer.

ABB Automation Systems AB
721 67 Västerås, 021-34 00 00, www.abb.se/asy
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Katalysator
Finns också en
katalysator. Före
bakre draget får
rökgasen göra ett s
och lämna från sig
tunga
partiklar
innan den går in i
katalysatorn som en
extra säkerhetsåtgärd.
Det är en ångkeramisk katalysator typ
honeycomb som skall
ta bort NOx och ammoniak. Kallas för
SLIP
katalysator.
Man sprutar också in
amoniak i själva cyklonen vilket hjälper till att
balansera NOx-halten
Bränslesystemet
På plan 27 hittar vi överdelen av tre bränslesilor,
två stycken för bio och en
för kol. De rymmer ungefär 100 kubikmeter vardera och klarar en timmes
förbrukniing.
De har roterande skruvar
i botten som skruvar in mot
centrum. Bränslet matas in
med en 225 meter lång
bandtransportör från den

stora utomhussilon. Ett antal
transportörer för bränslet vidare in i pannan.
Bränslemottagnings
området

Skanska som håller på med
betongarbetena har gjutit
markficka gjort förgångarna,
nu avslutar man fundamentet
för den stora lagrings silon på
5000 kubikmeter.
Bakom den placeras sållhuset. Där rensas bränslet från
eventuell sten och skrot. Från
silon går sedan den stora
bandtransporöten upp till
pannhuset.
- Det är BMH Wood som
står för mekaniken, vi själva
står för elinstalation i den här
delen av projektet, säger jan
Westin.
Utomhuslagret skall klara
40.000 kubikmeter i form av
flis. Det är 1,5 hektar stort
- Vi kan blanda på bränslegården. Vi kan även dosera i
inmatningsfickorna.
Askan skall med tiden tillbaka till skogen, vi är dock
ännu inte klara med dessa lösningar. Tills vidare blir det
därför deponi, avslutar Jan
Westin.

Styrsystemet

Kraftvärmeverket i Västerås har gjort en stor satsning på upprustning styrsystemen för de olika anläggningsdelarna. Dessa har byggts under en lång
tidsperiod och har styrsystem av olika teknik och fabrikat. Nu införas ett
enhetligt överordnat styrsystem.
Första fasen i detta projekt innehåller en avancerad beräkningsdator med
såväl prestanda- som planeringsberäkningar samt historisk lagring av information.
Dessutom har man integrerat fjärrstyrningen av ett antal vattenkraftstationer som styrs från kraftvärmeverket. Den aktuella biobränslepannan ska
också integreras i detta överordnade system.
I en andra etapp ska övriga block inom verket integreras i systemet så att operatörerna kan styra samtliga enheter från samma operatörsplats. Styrsystemet utformas av ABB Automation. Underkonsult är Isbit.
Nr 2 2000

Pulpeten för panna fem. Här byggs nu
bilderna för systemet.
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