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Bakgrund 

Problem 

Nygaards Handelsträdgård ligger i utkanten av 
Halmstad tätort. 

Tidigare eldades med kol och olja. skorstenshöjden för 
oljepannorna är Sm och för kolpannan 20m. 

Kontakter om övergången till naturgas har förts flera 
år och är nu genomförd. En helt nr. gaspanna, 
panncentral och skorsten har uppförts. 

Intill panncentralen höjer sig marken med en 
sluttning där villabebyggelse finns. De boende hade 
tidigare anmärkt på att rökgaserna från kol och 
oljeeldningen störde dem ibland. Med övergång till 
naturgas skulle detta kunna upphöra. 

De hälsostörande förbränningsprodukterna från en 
gasanläggning består av kväveoxider. Kväveoxid
utsläppen eäverkas av anläggningsutrustnin~en. Ju 
lägre utslappsnivån är av kväveoxider ju lagre 
skorstenhöjd behövs givet att tillåtet 
markkoncentrationsbidrag inte överskrids .. 

För att pröva innebörden av en lågNOx-anläggning 
beslutade Sydgas/Sfdkraft att lämna bidrag till 
merkostnaden för lagNOx-utrustningen. 
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Syfte. 
För att kunna utvärdera lågNOx-brännaren har 
Sydkraft/Sydgas tillsammans Pegasus AB (som levererat 
brännarutrustninien) att genomföra mätningar på 
avgasernas innehall. 

UP,pdraget att genomföra och utvärdera mätningarna 
lämnades till K W Energi. Till hjälp för mätningarna 
har anlitats avd TVS hos Sydkraft. 

Beskrivning av anläggningen 

Bi l d 

Anläggningen har utformats enligt ''en~annemodellen" 
vilket innebär att endast en panna star för hela 
effektbehovet. För att höga årsverkningsgrader ska 
erhållas för en sådan anläggning krävs att brännaren 
har ett stort reglerområde och att pannan är 
välisolerad. 

För trädgårdsmästerier har enpannemodellen dessutom 
fördelen att snabbt anpassa si~ till det aktuella 
effektbehovet. Effektbehovet fOrändras mycket snabbt 
för trädgårdsmästerier t ex då ett starkt solsken 
förbytts mot ett molningt väder. 

För att erhålla hög årsverkningsgrad valdes en 
pannanläggning med låga avgastemperaturer vid fullast. 

Brännaren valdes med stort reglerområde som dels ger 
höna årsverkningsgrader samt mjukare drift eftersom 
brannaren, med undantag under sommarperioden, alltid 
brinner. 

LågNOx-brännaren i detta fall är utformad så att en 
standardbrännare kompletteras med ett system för 
rökgas/avgasåterföring. 

1 
Weishaupts ARF-system 
med rökgasåterföring ' 

Lr 

DATA. 

Värmepanna: 

Brännaren: 

\ 
.1/ 
~ 

D 

CTC OSBY modell GP7 
Effekt 7 000 kW 
Tillverknår 1988 

Weishaupt typ G70/2 
1000-10900 kW 

-
; 

Reglerområde på panna 1:7,6 eller 
925 - 7087 kW 

LågNOx-utförande med ARF-system 
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De garanterade prestandavärdena 

Mätresultat 

Prov 

Utetemp 

Effekt 
Lastbenämning 

Avgasana lys: 

Avgastemp 

Fukthalt 

0:;.-halt 

De garanterade prestandavärdena var följande: 

Halt NOx 
Halt CO 
Kolväten 
luftöverskott lamda 

vid minlast max 

28 mg/MJ 
28 mg/MJ 

O ppm 

l, 3 

Mätningarna utfördes 1989-02-16. Kompletterande 
mätningar för kolväten gjordes 1989-02-28. 

Bilaga l är kurvor på mätavläsningar gjorda då 
brännaren brinner i maxlastläget, 

nr 

•c 

kW 

·c 
g/kg tg 

l 

2 

925 
min-

81 

120 

2 

2 

7087 
max-

141 

132 

3 

3 

3541 
mellanlast 

117 

124 

Motsvarar luftfaktor 
vol'7q tg 
lamda 

l ,45 
l, 07 

2,72 
1,13 

CO-halt 
-"-

NOx-halt 
-"-

ppm/tg 
mg/MJ 

ppm/fg 
mg/MJ 

30, l 
10,7 

29,9 
21 '3 

35,6 
11 '4 

42,3 
27,7 

30,4 
10,4 

36,9 
25,5 

Andel N02 i NOx T. 9,0 16' l 14,6 

Kolväten p pm o o o 

Utvärdering av garantimätningarna. 

Driftsäkerhet 

Samtliga utlovade garantivärden innehölls. 

Weishaups ARF-system innebär att några ytterligare 
rörliga komponenter har installerats till en 
standardbrännare. 

- rökgasfläkt för återcirkulering av ca 20~ av 
avgaserna. 

-Spjäll som är kopplat till brännarens luftspjäll 
och ser till att en reglerad mängd avgaser 
recirkulerar med hänsyn till brännarlasten. 

-Ventil som hindrar avgaser att recirkulera vid 
brännarstarten. 
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Om ARF systemet faller ut t ex genom att fläkten 
stoppar, fungerar brännaren vidare som en vanlig 
standardbrännare. 

Med hänsyn till att det mesta på brännaren är 
standardkomponenter och att det är få rörliga delar 
som tillkommer bedöms anläggningen ungefär lika 
driftsäker som hos en standardbrännare. 

Denna anläggning hos Nygaards är den första 
lågNOx-brännaren i Sverige för natur~as som har detta 
system. Weishaups brännare med avgasatertöring finns 
dock utomlands hos ca 50 anläsgningar. Den första 
anläggningen togs i kommersiell drift 1985. 

Miljöjämförelse med tidigare bränslen kol+olja. 

Tidigare förbrukades ca 13 000 MWh/år fördelat på 
8 700 MWh kol och 4 300 MWh E04. Med hänsyn till 
drifttiderna bedöms årsverkningsgraden för kolpannan 
till 75~ och för oljepannorna till 85k. 

Nettoenergibehovet enligt ovan blir 10 180 MWh/år. 

Arsverkningsgraden för gaspannan kan mera säkert 
fastställas till 94%. Naturgasförbrukningen blir då 
lO 830 MW/år. 

Kol + olja Naturgas 
standard 

Naturgas 
LågNOx 

Svavel 8 900 kg 4 kg• 4 kg• 

Kvävedioxid 13 000 kg l 900 kg 970 kg 

Tungmetaller 43 kg o kg o kg 

Stoft 9 000 kg o kg o kg 

*)Svavlet härrör främst från det luktämne som 
tillsättes naturgasen. 

NOx jämförelse med standardgasbrännare. 

Av tabellen framgår att en övergån~ från kol och olja 
till naturgas 3er betydande miljöforbättringar redan 
med standardbrannare. Med lågNOx-brännare ulpnår man 
ytterligare förbättringar av väsentlig stor ek på 
kväveoxidutsläppen. 

Fortsatta prov och mätningar. 

Utöver ~arantiproven gjordes mätningar på NOx-halten 
då luftoverskottet varierades. Ett startförlopp 
mättes. Resultatet av dessa mätningar med kommentarer 
kommer i en annan rapport. 
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