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0 Sammanfattning

Erfarenheter har samlats in från tolv barkpannor med installationer av selektiv
icke katalytisk reduktion (SNCR) för att minska utsläppen av kväveoxider. De
flesta pannorna är försedda med snedrost, men det ingår även två med
axonugnar och två fluidbäddpannor. I samtliga pannor finns förutom
barkeldning möjlighet att även elda olja. I flera av pannorna blandas även andra
bränslen in, i huvudsak slam från olika delar av processen, spån och träflis.

1 anläggningarna används urea med eller utan additiv utom i två fall där ammo-
niak- och ammoniumsaltlösning respektive ammoniaklösning används. De flesta
systemen är av samma typ och levererade av en leverantör. Fyra av SNCR-
installationerna anges av anläggningsägarna i huvudsak bygga på egna
konstruktioner.

SNCR-anläggningarna verkar generellt vara mycket enkelt uppbyggda. I de
flesta fall har insprutningslansarna placerats i befintliga hål i pannväggen. Vissa
tester med olika insprutningsställen har ofta föregått installationerna, men sällan
temperaturmätningar eller dylikt. I de flesta installationerna är
insprutningslansarna endast placerade på en nivå. I tre av installationerna finns
bara ett injiceringsställe, i övriga två eller i tre fall fler.

Vid flera av anläggningarna uppger man att tillgängligheten för SNCR-systemen
har varit goda. SNCR-systemet uppges i tre anläggningar ha resulterat i
tubläckor i pannan. Man har haft tubläcka vid ett tillfälle i Husum. Vid Wifsta-
Östrand uppkom en tubläcka vid uppstart med SNCR 1992. Ytterligare en läcka
under november 1996 har medfört att SNCR-anläggningen nu är tagen ur drift.
Vid Norrsundet har SNCR-anläggningen orsakat en tubläcka. Där har ureadose-
ringen även medfört korrosionsskador och senast i november igensättning av en
oljebrännare med urea, vilket har orsakat att man inte avser använda anlägg-
ningen i sin nuvarande utformning. Även vid Mörrum har SNCR-anläggningen
tagits ur drift, men där anges orsaken vara att man erhåller för höga utsläpp av
ammoniak och lustgas vid ureadosering. Bränslet orsakar driftproblem i SNCR-
systemet i flera anläggningar beroende på varierande och ofta för höga fukthalter
i bark och slam, vilket medför varierande temperaturförhållanden.

Några av anläggningarna har ingen reglering av kemikalieflödet. De flesta
övriga tycks ha ganska enkel styrning där ureaflödet ofta regleras med
varvtalsreglerad pump. Underhållet består till största delen av att rengöra och
byta dysor. I några anläggningar har pumpar och slangar för urea bytts ut.

Flera av anläggningarna anger att de har hög tillgänglighet för SNCR-systemen,
två anger i storleksordningen 90 %. Resultaten varierar mellan anläggningarna,
mycket beroende på olika pannor, bränsle och driftsätt. Emissioner med SNCR
anges till mellan 45 och 100 mg NO2/MJ tillförd energi och NOX- reduktionsgra-
derna varierar i de flesta fall mellan 30 och 40 %, den lägsta är 20 % och den
högsta 70 %.
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Installations of SNCR on bark-fired boilers - Summery

Experience has been collected from the twelve bark-fired boilers in Sweden with
selective non catalytic reduction (SNCR) installations to reduce emissions of
nitrogen oxides. Most of the boilers have slope grates, but there are also two
boilers with cyclone ovens and two fluidised bed boilers. In addition to oil there
are also possibilities to burn other fuel types in most boilers, such as sludge from
different parts of the pulp and paper mills, saw dust and wood chips.

Urea is used, with or without additive, in all installations except two where
ammonia based solutions are used. Most installations are of the same type and by
the same vendor. Four of the SNCR installations are mainly designed by the plant
owners.

The SNCR installations seems in general to be of simple design. In most
installations the injection nozzles are located in existing holes in boiler walls.
Some tests have been carried out using different locations of the injection
nozzles, but hardly ever temperature measurement. In most installations the
nozzles are only located at one level. In three of the installations only one nozzle
is used, in the other installations there are two nozzles and in three of the
installations there are even more nozzles.

The availability is reported to be good from several of the SNCR installations.
The SNCR systems are from three installations reported to have caused tube
leakages in the boiler. There has been tube leakage once in the boiler at Husum.
At Wifsta-Östrand there was one tube leakage at the start up of the SNCR
system in 1992. There was a further leakage in a tube in November 1996 causing
a close down of the SNCR system. At Norrsundet the SNCR system has also
caused a tube leakage. The urea system has also resulted in corrosion and in
November 1996 clogging of one of the oil burners. This incident has resulted in a
decision not to use the SNCR system with the present design of the system. The
SNCR system at Mörrum is also not in use any more, the reason given for this is
too high emissions of ammonia when using urea.

The fuel has also caused operational problems with the SNCR system in several
of the installations due to variations in the moisture content and often high
moisture content in bark and sludge, causing temperature variations.

In some of the installations there are no automatic control of the chemical flow.
The control of the flow of chemicals seems to be simple in most installations
where the flow is controlled by a regulated pump. The maintenance consists
mainly of cleaning and changing nozzles. In some of the installations pumps and
tubes for urea have been replaced.

The availability is presented to be high for the SNCR system at several of the
plants, in two of them about 90 %. The results in NOX reductions vary between
the installations depending on the boiler, fuel and operation. The emissions are
with SNCR in operation between 45 and 100 mg NCVMJ fuel input and the NOX

reduction rates are in most installations between 30 and 40 %, the lowest 20 %
and the highest 70 %.
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1 Inledning

I ett tidigare Värmeforskprojekt (rapport nr 560, Hjalmarsson och Hedin, 1996)
genomfördes en kartläggning av anläggningar med installationer för att minska
NOx-utsläppen. I rapporten redovisas att ett stort antal installationer med SNCR
skett på barkpannor med andra drifterfarenheter än från motsvarande
installationer inom kraft- och värmesektorn. En uppföljning av drifterfarenheter
från installationer på barkpannor har därför ansetts som intressant som jämförelse
med andra typer av installationer.

Syftet med projektet är att försöka klarställa orsaken till de sämre erfarenheterna
av SNCR-installationer på barkpannor och om möjligt ge rekommendation för
fortsatt verksamhet med SNCR-installationer på barkpannor. Dessutom avses att
ge erfarenhetsutbyte mellan installationer på barkpannor men även med
installationer på andra typer av pannor.

SNCR finns fast installerat på ett tiotal barkpannor och installationerna har skett
1992-1995. Tester med urea i SNCR-system har även genomförts på tre
anläggningar. Resultaten beträffande NOx-reduktion och driften i övrigt har gjort
att man vid dessa anläggningar ännu inte har gått vidare med tekniken.

Barkpannorna inom skogsindustrin eldas i huvudsak med bark, ofta med olja som
stöd- eller reservbränsle. Barkpannorna är speciella med avseende på utformning,
men även med avseende på driften. De producerar ånga till processen och
ångbehovet varierar mycket och panniasten ändras ofta, dvs driften varierar mer
än vad som är normalt för värme- och kraftvärmepannor.

Fem anläggningar har besökts:
• Frövifors Bruk, Frövifors Bruk AB
• Hallsta Pappersbruk, Holmen Paper AB
• Karskärsverket, Karskär Energi AB
• Skutskär, Stora Cell Industri AB
• Norrsundet, Stora Cell Industri AB

Information från övriga anläggningar med barkpannor och SNCR har erhållits
genom kontakt per telefon.
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Uppgifter har sökts i huvudsak beträffande:

• Panntyp och -utformning
• Beskrivning av bränslen
• Driftsätt av barkpannan
• Miljökrav
• SNCR

-beskrivning av installationen och metoden
-driftsätt
-resultat: NOX, NH3, N2O
-erfarenheter drift och underhåll
-kostnader, installation, drift och underhåll

De barkeldade pannorna utrustade med SNCR redovisas i Tabell 1.1, med
resultat som presenterades i förra studien. Tester med SNCR har dessutom
genomförts i bland annat två barkpannor vid Ortvikens Pappersbruk, i en vid
Värö Bruk och i en vid Mönsterås.

Tabell 1.1 Barkeldade pannor med SNCR-installationer (Hjalmarsson
och Hedin, 1996)

Table 1.1 Bark fired boilers with SNCR installations (Hjalmarsson och Hedin)

Anläggning

Frövifors Bruk

Hallsta Pappersbruk

Husums Fabriker

Karskärsverket

Mörrums Bruk

Skutskär

Skärblacka Bruk

Norrsundet

Utansjö Bruk

Wifsta Östrand

Stora Nymölla

Stora Fors

Enhet

Pl

HP3

BP9

bark-
pannan

ÄP2

BP5

bark-
pannan

BP75

P3

ÄP1

SMV2

Effekt
MWbr

110

90

70

50

39

120

123

44

30

116

114

62

Förbränning

snedrost

axonugn

snedrost

rost

rost

kablitzrost

kablitzrost

snedrost

fast rost

axonugn

bubblande
fluidbädd

cirkulerande
fluidbädd

SNCR
Reduktion

%

50

60

40

40

35

42

35

50

35

35

70

Emission
mg/MJ

65-55

60-70

50

80

100

70

70

45

90

85

45

År

1993

1993

1994

1994

1993

1995

1992

1995

1995

1992

1993

1993
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2 Anläggningsbesök

2.1 Frövifors Bruk

2.1.1 Panna och rost

Barkpannan är levererad 1980 av Burmeister & Wain. Den maximala tillförda
effekten är 110 MW. Pannan är försedd med en snedrost med delvis rörlig rost av
kablitztyp. Inmatningszonen och torkzonen är brant lutande. Den övergår sedan i
förbränningszonen, kablitzrosten, och därefter ned i askutmatningen. På grund av
den kraftiga lutningen på rostens torkdel har det tidvis varit svårt att få bädden
att ligga kvar som ett jämnt skikt vid laständringar. Bädden har en tendens att
rasa ner mot askutmatningen med därav följande dålig slutförbränning. Pannan är
utrustad med fyra oljebrännare.

Rökgaserna renas från stoft genom ett multicyklonaggregat. Barktork med
tillhörande grovstoftcykloner har rivits.

2.1.2 Drift

Pannan har som uppgift att vid sidan av sodapannan leverera ånga till fabriken.
Det är i första hand barkpannan som får ta upp alla lastvariationerna. Det är
framför allt vid start och stopp av kartongmaskinen som mycket snabba lastvaria-
tioner kan uppstå. Ett pådrag från 5 till 55 ton/h producerad ånga kan fa göras på
cirka 30 minuter med enbart bark. Vid snabbare lastökningar måste en eller flera
oljebrännare startas.

På samma sätt krävs att lasten kan reduceras mycket snabbt vid banbrott i
kartongmaskinen. Det görs genom att bark- och lufttillförseln reduceras med
därav följande dålig förbränning. På grund av dessa lastvariationer kommer även
O2-halten att vara ojämn. I skorstenen kan den variera mellan 6 och 14 % O2 på
torr gas.

Tidigare fanns en rökgasdriven barktork men den har numera tagits ur drift.
Pannan kommer i en nära framtid att byggas om till en panna med bubblande
bädd. Allt för att bättre kunna motsvara kraven på snabba lastvariationer.

Miljökraven på barkpannan gäller endast stoft och villkoret enligt gällande
koncession är 500 mg/Nm3, torr gas eller 40 kg/h. Dessa villkor innehålls utan
svårighet idag.
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2.1.3 Bränslen

Pannan körs med en kraftigt varierad bränslemix. Oljeandelen av
ångproduktionen är 40 %. De resterande 60 % fastbränsle fördelar sig på
följande sätt baserat på energiinnehåll:

• 50% bark torrhalt 30-60 %, beroende på årstid
• 20 % slam från sedimenteringen torrhalt cirka 70 %, pressat
• 15 % skogsavfall torrhalt cirka 40-50 %
• 10% spån torrhalt cirka 60 %
• 5 % diverse restprodukter torrhalt 20-80 %

2.1.4 SNCR-anläggning

SNCR-anläggningen är ett "hemmabygge" som gjorts i samarbete med IVAKEM
(numera i samarbete med Archemi). Anläggningen installerades 1993 och några
förändringar av anläggningen har inte gjorts sedan dess. Kemikalien som används
är urealösning som levereras av Archemi.

Installationen är enkel och den betar av en mottagningsstation, varifrån
urealösningen pumpas till en lagringstank om 50 m3. Från lagringstanken pumpas
urealösningen genom två rotametrar, en för varje insprutningslans. Efter rota-
metrarna går lösningen i rör till lansarna. Lansarna sitter på en sida av pannan och
de är riktade snett uppåt. Lansarna är vattenkylda. Dysutformningen är en enkel
slits som då och då måste bytas (dysa VEE JET-4002).

Placeringen av injiceringen bestämdes av redan befintliga öppningar i pannan.
Dessa öppningar var ursprungligen avsedda att vara inspektionsöppningar för en
oljebrännare. Detta har medfört att om de båda övre oljebrännarna används
kommer urealösningen att sprutas in i en högtemperaturzon nära oljeflamman
med risk för ökad NOx-bildning istället för minskad.

Temperaturen i insprutningszonen är okänd, men säkert mycket variabel. Några
tester genomfördes ej före installationen.

Matarvattenflödet styr av ureamängden till pannan. Flödet regleras med en
varvtalsreglerad pump. De två första åren gick systemet med fast inställning av
ureaflödet trots alla lastvariationerna.

Figur 2.1 visar schematiskt SNCR-systemet.

m:\460 l\470073.doc
1996-12-21



UREALÖSNING

LANSAR

-&-
BARKPANNA

ROTA- VATTENKYLNING
METRAR

Figur 2.1 SNCR-systemet för barkpannan i Frövifors

Figure 2.1 The SNCR system for the bark fired boiler at Frövifors

2.1.5 Resultat

NOx-utsläppet har reducerats från ca 200 ppm till 35-90 ppm, medel 65 ppm, vid
provkörning. För 1995 var NOx-utsläppet 90 mg NO2/MJ tillförd energi.

Dålig NOx-reduktion erhålls vid start av oljebrännare. Med enbart bark erhålls ett
förhållandevis gott resultat. Driftserfarenheterna är goda och SNCR-systemet har
en tillgänglighet som är bättre än 90 % av totala drifttiden.

Underhållet har inskränkt sig till att pumpar har bytts två gånger sedan 1993 och
lansarna byts två gånger per år. SNCR-anläggningen tycks inte ha medfört några
ökade drift- och underhållskostnader på resten av anläggningen.

2.1.6 Kostnader

Uppgifter för kostnader ges inte från bruket.

2.1.7 Mätningar

NOx-utsläppet mäts kontinuerligt med ett IR-instrument, URAS med konverter,
levererat av Hugo Tillqvist. Rökgasflödet mäts kontinuerligt med en venturi
levererad av Burmeister & Wain. Ammoniak och lustgas mäts ej kontinuerligt.
De har inte heller kontrollerats vid något tillfälle.
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10

2.1.8 Övriga kommentarer

Man anser att NOx-reduktionen möjligen skulle kunna bli bättre med en exklu-
sivare SNCR-anläggning, men det går inte att motivera den lilla vinst som går att
nå med den rätt stora investeringen som då behöver göras. Detta gäller så länge
NH3 respektive N2O ej behöver mätas.

Vidare har man noterat att det luktar ammoniak i ekonomisem vid stopp och att
flygaskan från stoftavskiljningen tidvis luktar ammoniak.
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2.2 Hallsta Pappersbruk

2.2.1 Panna

Barkpannan, HP3, installerades 1970 av dåvarande Svenska Maskinverken. Den
maximala tillförda effekten är 90 MW. Förbränningen av bark sker i två
axonugnar. Pannan är även försedd med sex oljebrännare, frontbrännare.

Figur 2.2 visar en schematisk bild över barkpannan med rökgasrening.
Rökgaserna från pannan renas först från stoft i en fallkammare där cirka 70 till
80 % av stoftet avskiljs. Rökgaserna passerar därefter en barktork och fyra
parallellkopplade cykloner. För att återvinna ytterligare energi ur rökgaserna
finns en rökgaskondenseringsanläggning. Stofthalten i rökgaserna minskar i
denna från cirka 470 till 75 mg stoft/Nm3. Rökgaskondenseringsanläggningen är
inte dimensionerad för hela rökgasflödet utan ett mindre rökgasflöde går förbi.

u.:

HP3. SCHEMATISK BILD.
TSu 92-11 -05.

1.
s.
3.
4.
5
&
7.

a9.
10,
11.
12.
I S
VH

PANNA
CYKLDNUQJAR 2ST.
FDRAV5KH.JARE.
BARKTORK
STDFTAVSKILJARE
RÖK GASKONDENS OR.
SKORSTEN
ASKUTTAG
ASKVATTEN.
TVÄTTVATTEN.
BARKINMATNTNa
SPILLOUIA.
DUE3RA>NARE.

L±J

Figur 2.2 Schematisk bild av barkpannan, HF3, Hallsta

Figure 2.2 Schematic of the bark boiler, HP 3, at Hallsta

För stoftutsläpp firms ett villkor gemensamt för barkpannan och slampannan. För
närvarande finns varken villkor för utsläpp av kväveoxider, ammoniak eller
lustgas. Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet är under
prövning av Koncessionsnämnden.
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2.2.2 Drift

Pannbelastningen är i medeltal 45 MW och varierar mellan 35 och 55 MW. O2-
halten varierar kraftigt, mellan 0 och 10 % efter pannan, vilket är typiskt för
axonugnar. Medelvärdet är cirka 5 % O2.

Pannan körs normalt med endast bark. Olja används vid stopp i barkeldningen,
slaggning och effekttoppar.

2.2.3 Bränslen

Pannan eldas till huvudsak med bark och all bark som eldas har torkats i
barktorken. Andelen olja är i genomsnitt 15 % beräknat på energiinnehållet. Olja
av typ Eo 5 används med svavelhalt under 0,4 vikts-%.

Det finns en separat slampanna med bubblande bädd där slammet i huvudsak
eldas. Det är endast när slampannans kapacitet är otillräcklig som slammet eldas i
barkpannan. Cirka 8000 ton torr substans per månad eldas i barkpannan.

• bark torrhalt 55 % efter barktork
• slam torrhalt 36 % (50 % returpapper, 25 % fiber,

10% bio, 15% kem)

2.2.4 SNCR-anläggningen

SNCR-systemet är från IVAKEM och installerades 1993. Urealösning används
som kemikalie. Installationen föregicks av några tester med injicering vid vad
man trodde var lämpliga ställen.

Figur 2.3 visar uppbyggnaden av ureasystemet. Urealösning lagras i en tank,
35 m3. Efter tanken finns ett filter, därefter en frekvensstyrd pump.
Urealedningama består av plastslangar som är löst monterade. Ureaflödet mäts
innan det går till två lansar som är placerade på en av pannväggama. Lansarna är
vattenkylda. Ureatanken förser förutom barkpannan även olje- och slampannan
med urea i parallella system. SNCR-systemet för slampannan är dock inte i drift
beroende på att förutsättningarna, främst temperatur vid injiceringsställena inte är
de rätta.

Ureadoseringen styrs av pannbelastningen och den kompenseras även för
utgående NOx-halt och O2-halten. Dessutom är finns det begränsningar i
ureaflödet till pannan, både beträffande största och lägsta flöde.

Tester med mer finfördelade droppar har genomförts utan att medföra bättre
NOx-reduktion.
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Figur 2.3 Ureasystemet for HP3, Hallsta

Figure 2.3 The system for urea, HP 3 Hallsta

2.2.5 Resultat

NOx-halterna utan ureadoseringen varierar mellan cirka 120 och 180 mg NO2/MJ
tillfört bränsle. Med ureadosering minskas NOx-utsläppen med cirka 60 %. För
1995 angavs i NOx-deklarationen att utsläppet av NOX från barkpannan var 69
mg NO2/MJ tillförd energi. Den tillförda energin var 328 GWh varav oljeandelen
var cirka 15 %.

I samband med ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet utfördes
under 1995 mätning av NH3 och N2O. Ammoniakutsläppet mättes efter
rökgaskondenseringsanläggningen och var under 5 ppm vid låg ureadosering och
vid normal ureadosering, cirka 60 l/h, mellan 5 och 10 ppm. Lustgashalten
varierade kraftigt, mellan 0 och 25 ppm.

Ureaförbrukningen är vanligen cirka 60-70 l/h. Stökiometrin är uppskattningsvis
1,5-2.

Figur 2.4 visar typiska driftdata från processdatorn.
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Figure 2.4 Process overview from the process computor

2.2.6 Kostnader

Hallsta bekostade själva viss del av utrustningen, främst kablage, flödesmätare,
elektronik, frekvensstyrning av pumpar. Kostnaden för detta var cirka 350 000 kr
för alla tre pannorna.

Utrustningen som levererades av IVAKEM bestod i stort sett av tank, pumpar,
slangar och lansar med dysor. Detta stod leverantören för. I stället sattes ett
något högre pris på kemikalien från leverantören som skulle göra att utrustningen
betalades av på cirka 5 år. Då IVAKEM gick i konkurs köptes återstående delen
för 75 000 kr.

Totalt anges investeringskostnaderna för samtliga pannor till cirka 500 000 kr.

Totala driftkostnader har inte följts upp i detalj. I princip anges
kemikaliekostnaderna som driftkostnader. Nu används Liminox 108, som man
betalar cirka 1450 kr/ton för.

2.2.7 Mätning

NOx-utsläppen mäts kontinuerligt med ett insitu-instrument, det vill säga gasen
analyseras direkt i rökgaskanalen och resultatet erhålls på fuktig gas.
Instrumentet är från Lear Siegler, SM8100. Dessutom mäts rökgasflödet
kontinuerligt genom en massflödesmätare från Kurz. På bruket har man tagit
fram ett eget system för att beräkna emissioner.
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2.2.8 Kommentarer

Det har inte varit några problem med korrosion i barkpannan. I oljepannan var
det problem för cirka 3 år sedan beroende på felriktad lans, urean rann tillbaka på
tubväggen. Sedan har dess har det inte varit några problem.

Tillgängligheten för SNCR på barkpannan har varit god. Under de senaste tre
månaderna har tillgängligheten varit cirka 90 %.

De ursprungliga ureapumpama är bytta och plastslangarna är bytta en gång. I
underhållsrutinerna ingår att plocka ur och rengöra munstyckena med jämna
mellanrum.

Man anser det är viktigt att mäta rätt med korta svarstider och att styra så
noggrant som möjligt. Därför har man valt insitu-instrument för att bestämma
NOx-halten, att kontinuerligt mäta rökgasflödet och att ha frekvensstyrning på
ureapumparna.

Rökgasflödesmätaren fungerar nu bra efter lite problem i början, men man har
själva fått ta fram rutiner för kalibrering av instrumentet. Det kalibreras varannan
vecka med pitotrörsmätningar.
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2.3 Karskärsverket

Karskärsverket ägs av Karskär Energi AB. Karskärsverket leverera el till
delägarna Sydkraft AB, Korsnäs AB och Gullspångs Kraft AB, ånga till Korsnäs
och fjärrvärme till Gävle Energi AB. I verket ingår en

2.3.1 Panna och rost

Pannan är försedd med en rörlig snedrost som torkzon och en rörlig
förbränningsrost av kablitztyp. Pannan byggdes 1971 av Burmeister & Wain och
har en maximal tillförd effekt på 50-60 MW. Pannan är unik, den består av två
separata eldstäder helt skilda på rökgassidan. Ängsystemet är gemensamt för de
två pannorna. Den andra delen är oljeeldad med en maximal tillförd effekt av
cirka 550 MW. Pannan är en tornpanna (10 x 10 x 45 m).

Det finns sex fasta temperaturgivare i eldstaden för barkpannan. Barkpannan
uraskas manuellt flera gånger per skift.

För cirka 3 år sedan byggdes systemet om så bark- och oljepannan kan köras helt
separat. 1989 installerades en ekonomier på rökgaserna efter pannan. Man har
successivt gjort åtgärder för att förbättra förbränningsstyrningen. Tornpannor ger
generellt höga stofthalter. För rökgasrening används först en grovcyklon med
askåterföring till pannan och ett elfilter.

Figur 2.5 visar barkpannan och oljepannan med kringutrustning.

1 Barkpanna
2 Oljepanna
3 Barkficka
4 Grovcyklon
5 Elfilter

Figur 2.5 Barkpannan och oljepannan vid Karskärsverket

Figure 2.5 The bark fired boiler and the oil fired boiler at Karskärsverket
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I samband med kapacitetsökning på barkpannan 1989 erhölls strängare krav for
stoftutsläpp, 35 mg/Nm3, vilket medförde att ett elfilter installerades. För
barkpannan tillkom då även villkorsvärde för NOx-utsläpp på 100 mg NO2/MJ
tillförd energi. För ureasystemet har man fatt gränsvärde avseende ammoniak och
N2O för oljepannan, 5 ppm NH3 respektive 5 mg N2O/MJ tillförd energi. För
barkeldningen är det värden som man bör eftersträva att innehålla.

2.3.2 Drift

Driftförhållanden för barkpannan är relativt ovanliga för att vara en barkpanna.
Panna körs i princip på full last året runt med cirka 8400-8500 fullasttimmar per
år och jämn (Vhalt, mellan 4 och 5 %.

2.3.3 Bränslen

Bark är enda bränslet och man har haft problem med varierande torrhalter i
barken. Den barkpress som nu används fungerar inte tillfredsställande. Pannan är
dimensionerad för bark med minst 40 % torrhalt, men man kan använda ner till
38 %. Torrhalten har i genomsnitt varit 37 %, men varierar mycket mellan 33 och
40 %. En ny barkpress installeras och från februari 1997 förväntas barken kunna
hålla 40-45 % torrhalt. Bränsleprov tas ut 2 gånger per skift.

2.3.4 SNCR-anläggningen

SNCR installerades på barkpannan under 1994 av dåvarande IVAKEM.
Anläggningen består av en tank på cirka 50 m3. Tanken är specialkonstruerad i
princip en gummitank som hänger med "hängslen" i ett före detta hisschakt. Före
pumparna finns ett filter. Pumparna är varvtalsstyrda och flödet från pumparna
mäts. För barkpannan går urean till en samlingslåda där det finns möjlighet till
utspädning med vatten. Det finns två lansar med dysor. Dysorna kyls med vatten
och det finns även möjlighet till renspolning.

Lansarna är cirka 2 m för barkpannan och 3 m för oljepannan. Man har även
testat längre lansar utan att erhålla bättre resultat. Resultatet har blivit bättre efter
det att vattendosering infördes.

Sedan dess har man själva gjort förändringar såsom ersatt slangar med fasta
rostfria rör, kompletterar med samlingslåda och bytt lansar. Man har sedan själva
kompletterat med SNCR på oljepannan.

Man har provat olika indysningsställen i sekundärluftdysor och hål för synglas till
exempel. Nu är lansarna placerade i två befintliga hål, ett på var sida om pannan.
Olika kemikalier har använts. Nu används Liminox, antingen 100 (ren urea) eller
108. De perioder oljepannan körs på höglast används Liminox 108.

Ureadoseringen är inställt på ett konstant flöde, 70 1 urealösning/h. Stökiometrin
är uppskattningsvis i storleksordningen 2.
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Figur 2.6 visar en principbild av SNCR-systemet.
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Figur 2.6 Ureasystemet for barkpannan vid Karskärsverket

Figure 2.6 The system for urea for the bark fired boiler at Karskärsverket

2.3.5 Resultat

NOx-halten utan urea är cirka 100 mg NO2/MJ tillfört bränsle, varierar främst
beroende på fukthalt i barken mellan 80-130 mg/MJ. Reduktion med SNCR är
cirka 30-35 %.

Fukthalten i barken gör att temperaturen i eldstaden blir för låg, under 850 °C.
Ureadoseringen var inte i drift under hela förra vintern beroende på för fuktig
bark. I driftinstruktionerna anges att ureainjiceringen bara tas i drift när
temperaturen i eldstaden är tillräcklig. Detta medför att SNCR-anläggningen varit
i drift cirka 50 % av barkpannans drifttid.

Vid anläggningsbesöket var ureadoseringen i drift.

Med den nya barkpressen förväntas resultaten med SNCR bli betydligt bättre och
dess drift öka avsevärt genom att eldstadstemperaturen kommer att vara högre
och mer stabil.

Under 1995 testades även andra kemikalier, cirka 33 ton Reduktan Care.

2.3.6 Kostnader

Installationen från IVAKEM kostade cirka 140 000 kr för tank, pump, filter,
dosering med pumpstyrning, flödesmätare, slangar och lansar. Dessutom har man
själva ändrat rördragning, fördelningslåda och förbättrar styrningen för cirka
60 000 kronor. Totalt motsvarar investeringen cirka 200 000 kronor.

Man har inte haft något resultatknutet avtal med IVAKEM.
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Kemikaliekostnad cirka 1200 kr per ton för urealösning och något dyrare för
additiv cirka 1300-1400 kr per ton.

2.3.7 Mätning

För att mäta emissionerna finns extraktiva instrument placerade efter
rökgasfläkten. Instrumenten är från Hartmann & Baun. Rökgasflödet beräknas
som underlag för bestämningen av utsläppen av kväveoxider.

Under 1994 utfördes mätning av urea i samband med provkörning av SNCR.
Ammoniak mäts under de årliga mätningarna.

I miljörapporten för 1995 anges utsläppen från barkpannan till 93 mg NO2/MJ
(uppmätt), 2,3 mg N2O/MJ och 26 ppm NH3 (de två senare uppskattade).
Svavelutläppet angavs till 13 mg S/MJ. Under 1995 användes 389 GWh bark.

Det relativt höga NOx-värdet under 1995 beror till största delen på att SNCR
användes endast 476 timmar av barkpannans totala drifttid på 7944 timmar. Den
korta drifttiden under 1995 beror främst på att det då var större problem med
fukthalten i barken. Under 1994 var SNCR-anläggningen i drift 4700 timmar av
totalt 8200 timmar.

2.3.8 Kommentarer

Beträffande drift och underhåll anges att det är viktigt att hålla lansen ren och att
höja standarden på anläggningen.

Anledningen till att man valde den lösningen man gjorde angavs vara att urea är
lättare att hantera än ammoniak och att startkostnaderna för att prova systemet
var låga.
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2.4 Skutskär

2.4.1 Panna och rost

Pannan är en ombyggd äldre sodapanna med ursprungligt tillverkningsår 1961.
Därefter har pannan byggts om under början av 1970-talet, men fortfarande som
sodapanna. Ombyggnad till barkpanna gjordes 1979 och den har vid barkeldning
en maximal tillförd effekt på 120 MW. Pannan är försedd med en fast torkrost
och en rörlig förbränningsrost av kablitztyp. Barkinmatningen byggdes om 1990.
Rökgasreningen består av två parallella elfilter. Ytterligare energi utvinns ur
rökgaserna genom först en ekonomier följt av en rökgaskondenseringsanlägg-
ning. I den senare erhålls även en viss rening av stoft. Figur 2.7 visar schematiskt
barkpannan med rökgasrening.

• " • •O

» • Q

Figur 2.7 Barkpannan med rökgasrening

Figure 2.7 The bark fired boiler with flue gas cleaning

2.4.2 Drift

Pannans maximala angalstringskapacitet är 150 t/h och minlasten är 30 t/h under
sommaren. Eftersom pannan är lastreglerare får den ta upp stora och snabba
lastvariationer på 30 t/h på mindre tid än 30 minuter. Syrehalten varierar mellan 8
och 12 % O2 på torr gas. Den normala rökgastemperaturen ligger på ungefär
160 °C med endast mindre variationer.

Miljökravet på barkpannan är att stofthalten får vara 250 mg/Nm3, torr gas eller
30 kg stoft/h.
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2.4.3 Bränslen

Pannan kombinationseldas vanligen med bark och olja. Ångproduktionen från
bark är ungefär 60 % och från olja 40 %. Spån kan förekomma, men då i små
och försumbara mängder. Oljans kvävehalt är 0,2 % enligt oljebolagets analys.

bark, 99, 9 %
spån, 0,1%

torrhalt 40-60 %
torrhalt 80 %

2.4.4 SNCR-anläggningen

SNCR-anläggningen är levererad av Götaverken Miljö och installationen gjordes
1995. Som reduktionsmedel används urealösning som köps färdigblandad med
diverse additiv. Kemikalieförbrukningen uppgår till 600 t/år urealösning.
Kemikalien levereras av Götaverken Miljö.

Vid insprutningsnivåerna varierar temperaturen 650-900°C, normal temperatur är
900°C. Urean kan tillföras på två nivåer. En nedre nivå med enbart en lans som i
spetsen är utformad som en dubbeldysa. Den motsvarar två lansar med var sin
dysa. Dessutom kan urean tillföras på en övre nivå där det finns tre normala
insprutningsdysor. Endast en av nivåerna används åt gången. Atomiseringen sker
enbart med trycket från ureapumpen.

Före den slutgiltiga installationen gjordes en del testkörningar av Götaverken
Miljö. Testkörningarna föregicks av kalkyler beträffande molförhållande etc.
Eftersom pannan är en gammal sodapanna medför det att förbränningsrummets
tvärsnitt är så stort att de tre dysorna inte täcker hela arean.

Ureaflödet styrs av ångflödet och det regleras med en varvtalsreglerad pump.

Figur 2.8 visar ureasystemet för barkpannan.

UREALÖSNING LANSAR

NaBMWMHMlMMMSI BARKPANNA

Figur 2.8 SNCR-systemet för barkpannan vid Skutskär

Figure 2.8 The SNCR system for the bark fired boiler at Skutskär
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2.4.5 Resultat

En reduktion av 20-25 % av NOx-halten uppnås vid normal körning. Utsläppen
minskas från 130 till 100 mg NO2/MJ tillfört bränsle. Under 1995 var
genomsnittet för NOx-utsläppet 97 mg NO2/MJ tillförd energi. Det har till
resultat att NOx-avgiften uppgick till 2,3 miljoner kronor netto för 1995.

2.4.6 Kostnader

Installationskostnaden inklusive tank ca. 0,5 MSEK
Kemikaliekostnad ca. 1 MSEK/år
Underhåll ca. 10 000 SEK/år

2.4.7 Mätning

Man anser att mätningen kunde vara bättre. Resultatet är ej helt tillfredsställande.
Den slutliga NOx-emissionen mäts efter skrubbern. Rökgasens innehåll av
ammoniak och lustgas har ökat. Några få mätningar har genomförts av Stora
Research, Falun.

2.4.8 Kommentarer

Inga mekaniska problem med övriga delar av panna, elektrofilter eller skrubber
har noterats.

Låg last med bark ger dålig NOx-reduktion medan låg last med olja ger en god
reduktion. Trots allt borde det slutliga resultatet kunna bli bättre med jämnare
och lägre O2-halt. Luftöverskottet är för stort idag. Den uppnådda erfarenheten
visar att SNCR-anläggningen fungerar bra med hög tillgänglighet. Problemen har
varit små. Ett pumpbyte har genomförts. Insprutningsmunstyckena byts när det
finns tendens till störningar i insprutningen.

En säkerhetsåtgärd är att om urealösningen tar slut eller om pumpen av någon
anledning stannar, öppnar en magnetventil och brandvatten går in i pannan via
lansarna. Ett problem har varit att skrubbervattnet har använts till barktrumman.
Eftersom vattnet har kontaminerats med ammoniak har det förorsakat bakterie
tillväxt i barkningen, tillväxten av vissa COD-förbrukande substanser har ökat.
Vattensystemet har därför ändrats till indirekt system via en värmeväxlare.

Lukt av ammoniak förekommer tidvis i den utmatade askan.
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2.5 Norrsundet

Ånga levereras till den egna anläggningen och till ett närbeläget sågverk.

2.5.1 Panna och rost

Barkpannan, BP75, byggdes 1975 av Svenska Maskinverken. Den maximala
tillförda bränsleeffekten är cirka 45 MW. Pannan är försedd med en snedrost med
fast botten. Stödeldning sker vid behov med olja. Uraskningen sker manuellt
ungefär var annan dag. Rökgaserna från panna och ekonomiser renas först i en
grovavskiljare som i princip är en fallkammare och därefter finns en multicyklon.

Figur 2.9 visar schematiskt barkpannan med rökgasrening.

MULTI-
CYKLON

RÖKGASER
"TILL
ATMOSFÄREN

ASKA

Figur 2.9 Principskiss för barkpannan med rökgasrening

Figure 2.9 The bark fired boiler with flue gas cleaning system

Man har inga villkor för NOx-emissioner specifikt från barkpannan. Villkoren för
stoftutsläpp är 250 mg/Nm3.

2.5.2 Drift

Pannan far ta upp variationerna i ångbehovet. Lasten kan varierar kraftigt över
dygnet med stora momentana svängningar i både last och (Vhalt. O2-halten
varierar mellan cirka 3 och 10 %. Under sommaren har pannan stått på grund av
ångöverskott.

m:\4601W70073.doc
1996-12-21



10,

2.5.3 Bränslen

Huvudbränslet är bark som torkas i en barktork vintertid. Torrhalten är cirka
40 %. Cirka 20-30 % av energimängden på årsbas är olja, Eo 5 med 0,3 % S och
0,2 % N. Dessutom eldas spån, andelen var 1995 20 % av nyttig energi.

2.5.4 SNCR-anläggningen

SNCR-anläggningen är byggd på egen hand och den togs i drift under 1995.
Urea i fast form köps i storsäck, 600 kg. Urean hälls i en blandningstank på cirka
6 m3 och blandas till en 35 %-ig lösning genom att tillsätta sknibbervatten från
sodapannan. Urean pumpas sedan vidare till en dygntank på cirka 1 m3. En
kolvpump pumpar urean vidare till pannan via en insprutningslans. Tankar och
rörledningar är i rostfritt material. Lansen är cirka 1 m och vattenkyld. Dysan
sprider urealösningen i horisontalplan. Lansen är placerad på motsatt sida
oljebrännarna, cirka 2 m över nivån för brännarna.

Man har bockat undan tuber för att få in lansen.

Figur 2.10 visar schematiskt ureasystemet.

VATTEN

UREA

BARKPANNA

VATTENKYLNING

Figur 2.10 SNCR-systemet för Norrsundets barkpanna

Figure 2.10 The SNCR system for the bark fired boiler at Norrsundet

Slaglängden på kolvpumpen används som indikering på ureaflödet. Det finns
ingen styrning av ureaflödet. Ett fast värde sätts på flödet det vill säga
slaglängden på kolvpumpen. Flödet är alltså oberoende av pannlast och bränsle.

Ureaflödet har varit fast inställt på 10 kg urea/h, angett som torr urea.
Stökiometrin uppskattas att variera mellan 1 och 1,5. Ureaförbrukningen 1995
var 40 ton vilket motsvara utslaget på hela barkpannans drifttid cirka 4 kg urea/h.

Enligt driftinstruktionerna ska urea doseringen endast köras när panniasten
överskrider en viss gräns.
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Innan SNCR-installationen genomfördes ett antal försök med en lans, bland annat
med olika insprutningsställen, dysor och atomiseringsmedium.

Man har inte reagerat över ammoniaklukt i askan.

2.5.5 Resultat

NOx-emissionerna är cirka 120-150 mg NO2/MJ utan ureatillsatts. Med urea
erhålls 80 mg NO2/MJ, vid goda driftförhållanden. Medelvärdet för 1995 var 97
mg NO2/MJ.

Man har inte gjort några mer noggranna uppföljningar av hur resultatet för NOX-
reduktion varierar beroende på variationer i driftförutsättningar såsom torrhalt i
barken, andel olja osv.

2.5.6 Kostnader

Man har inte gjort någon kostnadsuppföljning för installationen av SNCR.
Driftkostnaderna består till stor del av inköpt urea. Dysor byts med visst intervall.
Därtill kommer kostnader för stopp orsakat av SNCR-anläggningen och
underhåll i form av åtgärdande av korrosionsskador och tubläckor. De totala
kostnaderna för NOx-reduktionen har inte beräknats.

2.5.7 Mätning

Kontinuerligt mäts utsläppen av NOX och SO2. Kväveoxidutsläppen beräknas
utifrån ett beräknat rökgasflöde. NOx-halten mäts med en extraktiv mätare som
mäter på torr gas, en UV-mätare från Hartmann & Braun (Unor).

Vid ett tillfälle har man genomfört mätningar för att kontrollera utsläppen av
lustgas och ammoniak. Mätningarna genomfördes, före sommaren 1995.
Testerna genomfördes dels med enbart barkeldning, dels med kombination olja
och bark, 50 % vardera baserat på energiinnehåll.

Lustgasemissionerna var 5-10 ppm vid 10 % CO2 torr gas och påverkades inte
nämnvärt av ureatillsats. Ammoniakhalten var i storleksordningen 10 ppm vid
10 % CO2 torr gas utan urea. Vid oljeeldning och cirka 60 % NOx-reduktion
kunde ingen ökning av ammoniakutsläppen observeras. För ren barkeldning
ökade ammoniakemissionerna kraftigt då urea doseras till eldstaden samtidigt
som NOx-reduktion var betydligt sämre jämfört med vid oljeeldning. Det som kan
noteras är att temperaturen i eldstaden var lägre vid ren barkeldning jämfört med
kombinationseldning av olja och bark.

m:V4601\470073.doc
1996-12-21



26

2.5.8 Kommentarer

Urean har sedimenterat i tanken vid något tillfälle.

Driften med urea stoppades 1996-11-07 tillsvidare beroende på att urea hade
sprutat med en stråle tvärsöver panna och satt igen en oljebrännare genom att en
stor hög med salt hade bildats. Man tror att problemet har orsakats av att det har
varit igensättning av munstycket.

Man har haft ett antal korrosionsskador runt lansen och anger som trolig orsak
att urea runnit eller sprutat bakåt. Tubläckor beroende på ureainsprutningen har
förekommit en gång.

Man tror att de totala kostnaderna för att minska NOx-utsläppen har överstigit
vinsten i form av minskad NOx-avgift. Vidare anger man att vid tidpunkten för
installationen kände man vid anläggningen inte till riskerna med SNCR och urea.
Det negativa konsekvenser som uppstår när indysningen av urea inte fungerar
som den skall är korrosion och tubläckor. Därför har man tagit ureaindysningen
ur drift. Troligtvis kommer man göra förändringar av SNCR-systemet innan man
fortätter att köra med det.
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3 Övriga anläggningar

3.1 Mörrums Bruk

3.1.1 Panna och drift

Pannan, ÅP2, från 1970 är försedd med en snedrost för barkeldning. Pannan kan
även eldas med olja. Med bara bark kan pannan leverera högst 30 ton ånga och
med både bark och olja kan 60 ton ånga eller 40 MW värme levereras. Bark
svarar för två tredjedelar av tillförd energi till pannan medan olja svarar för en
tredjedel. Barkens torrhalt varierar mellan 40 och 60 %.

Lastvariationerna är stora, både över dygnet och över året. O2-halten efter
pannan ligger relativt lågt, cirka 4 % torr gas, men varierar mellan 2 och 8 %.
Den låga O2-halten beror på att de strävar efter att hålla NOx-emissionerna så
låga som möjligt.

Det totala NOx-utsläppet för de två ångpannorna, sodapannan och mesaugnen
inte får övergå 1,5 kg NO2 per ton producerad massa. För barkpannan är
villkoret för stoftutsläpp 150 mg/Nm3.

3.1.2 SNCR-anläggning

1993 installerades SNCR med urealösning som reduktionsmedel. SNCR-
anläggningen var en egen konstruktion, som inte är i drift idag. Urea sprutades in
i eldstaden med två lansar, placerade enligt Figur 3.1. Mängden urea som
sprutades in styrdes manuellt. Urean köptes ifrån Archemie och Hydro.

Lans

Front Lans

Figur 3.1 Dysplacering i barkpannan, Mörrums Bruk

Figure 3.1 Location of nozzles in the barkboiler, Mörrums Bruk

En av anledningarna till att SNCR-anläggningen inte är i drift idag är att de
befarar att urealösningen kan orsaka korrosion på tuberna om en dysa av någon
anledning sprutar åt fel håll. De hade också mycket höga utsläpp av NH3, upp till
cirka 100 ppm vid drift med både bark och olja. NOx-reduktionen vid det
driftfallet var omkring 70 %. Utsläppen av N2O låg mellan 0,5 och 1,5 ppm
oavsett driftfall. De ansåg att de höga emissionerna av NH3 gav upphov till större
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miljöpåverkan än den NOX som reducerades, vilket också motiverade dem att inte
köra SNCR-systemet.

3.1.3 Försök med NH3-insprutning

Ett antal kortare försök har körts med NH3-insprutning under november 1996.
Försöken var så korta att inga slutsatser kan dras. Vid vissa driftfall har en 70 %-
ig NOx-reduktion uppnåtts, från 160 ppm till 40 ppm. NH3-halten i rökgasen var
då mellan 8 och 15 ppm, vilket är betydligt lägre än de NHb-emissioner som
erhölls med ureainsprutning.

3.2 Husums Fabriker

3.2.1 Panna och rost

I Husums Fabriker finns en fastbränsleeldad snedrostpanna, BP9, som eldas med
bark och spån. Det finns möjlighet att elda olja, men det görs ytterst sällan
eftersom den extra ånga som kan behövas produceras med andra pannor.
Barkpannan levererades 1975 av Svenska Maskinverken och har en effekt på 60
MW.

3.2.2 Drift

Pannan körs så mycket som möjligt under hela dygnet. Medelproduktionen ånga
är 75 ton per timma, med en variation på mellan 55 och 95 ton per timma
beroende på bränslekvaliteten. (Vhalten efter pannan är generellt cirka 2 %, mätt
på våt gas i pannan.

Det miljökrav som idag finns för pannenheten gäller utsläpp av stoft, vilket inte
får överstiga 150 mg/Nm3. Vid periodiska mätningar har stoftemissionerna varit
mellan 5 och 10 mg/Nm3, vilket är långt under gränsvärdet.

3.2.3 Bränslen

Totalt eldas 30 ton bränsle per timma. Bränslet består uppskattningsvis av 80-
90 % av bark och 10-20 % spån. Andelen spån kan inte styras, men det är
önskvärt att den är så låg som möjligt eftersom pannan går sämre ju mer spån de
eldar. Torrhalten i bränsleblandningen uppgår till 45-50 %.

3.2.4 SNCR-anläggning

Ett enkelt SNCR-system installerades på barkpannan 1994 av IVAKEM,
IVANOX 9091. Som reduktionsmedel används 30 %-ig urealösning. En pump
pumpar färdigblandad urealösning till en lans placerad ovanför näsan över
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torkzonen. Det används inte något sönderdelningsmedium för urealösningen.
Försök har gjorts med olika typer av dysor för att bestämma hur dysan ska vara
utformad för att reduktionsmedlet ska sönderdelas och spridas på bästa sätt. De
anser inte att dysan de använder är vetenskapligt utformad.

Lansens placering är inte bestämd av försök, utan är placerad i ett befintligt hål i
pannväggen. Temperaturen vid insprutningsstället är inte uppmätt. Den antas
vara för hög eftersom de inte får förväntad effekt av ureainsprutningen.
Stökiometrin är 1,5 ammingrupper per NO i pannan. Mängden urealösning styrs
av panniasten.

Tillgängligheten på SNCR-anläggningen har varit mycket god. De hade en
tubläcka som orsakades av att dysan var felriktad precis då anläggningen hade
tagits i drift.

Installationskostnaden för SNCR-anläggningen uppgick till 225 000 kronor.
Underhållskostnaderna är små, och består av kostnader för byte av dysa och
slitdelar i pumpen. Kostnader för den årliga ureaförbrukningen, 300 ton 30 %-ig
urealösning, uppgår till cirka 400 000 kronor per år.

3.2.5 Resultat

NOx-emissionema mäts kontinuerligt efter elfiltret med kemiluminiscensmätare.
Emissionerna är 85 mg NO2/MJ tillförd energi utan SNCR. Ureainsprutningen
reducerar NOx-halten med cirka 40 %, årsmedelvärdet är 50 mg NO2/MJ tillförd
energi. Vid ökad last ökar NOx-halten, men om detta beror på att NOx-bildningen
ökar eller om temperaturen blir så hög att urean brinner upp är okänt.

NH3 och N2O har mätts vid ett par tillfallen med FTIR-instrument. N2O-
emissionerna är mycket låga. Det finns däremot betydande halter NH3 i
rökgaserna. Hur stor andel av NH3-emissionerna som beror på SNCR-
anläggningen är inte klarlagt, eftersom det förekommer NH3 i rökgaserna vid
barkeldning även utan SNCR.

3.3 Skärblacka Bruk

3.3.1 Panna och rost

Den bark- och oljeeldade pannan på Skärblacka Bruk levererades 1962 av JMV
som sodapanna. Pannan byggdes om 1979 till en fastbränsleeldad pannan med
kablitzrost. Den producerade effekten då både bark och olja eldas uppgår till 110
MW. Om enbart bark eldas uppgår effekten till 60 MW och om enbart olja eldas
uppgår effekten till 80-90 MW. Ny rost installerades 1991 och medförde att
NOjc-utsläppen minskade med cirka 30 %. För att utvinna svaveldioxid och energi
ur rökgaserna tvättas gaserna med natriumlut i en venturiskrubber efter
stoftavskiljaren.
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3.3.2 Drift

Barkeldningen är alltid baslast i pannan. Snabba variationer i lastbehovet regleras
med olja. O2-halten varierar mellan 8 och 12 % efter pannan. På grund av hög
och ojämn fukthalt i bränslet varierar (Vhalten mycket. De anser att C>2-halten
ligger för högt, och skulle vilja ha den lägre och jämnare för att på så sätt nå
lägre NOx-emissioner.

Det finns miljökrav på stoft från pannenheten idag. En koncessionsansökan är
inlämnad och de kommer sannolikt att få utökade miljökrav, bland annat för NOX,
från mitten av 1997.

3.3.3 Bränslen

Ett medelvärde på bränslefördelningen under året är 2/3 bark och 1/3 olja.
Barken har en medeltorrhalt på 55 % och innehåller en hel del kväve. Oljan har
mycket låg kvävehalt, men de gamla oljebrännarna ger tämligen höga NOX-
värden vilket påtagligt påverkar NOx-utsläppen från pannan.

3.3.4 SNCR-anläggning

De har utvecklat ett eget system för NOx-reduktion, vilket togs drift 1992. Som
reduktionsmedel används en blandning av 25 %-ig ammoniaklösning och 16 %-ig
ammoniumsaltlösning. Om ammoniakhalten i saltlösningen räknas om till NH3 så
motsvaras det av en 4 %-ig NH3-lösning.

SNCR-installationen är enkel. En doseringspump pumpar reduktionsmedlet till
två lansar som sprutar in det i pannan. Insprutningsställena är under överhettaren
på motsatta sidor av eldstaden, med temperaturer kring 900°C. Tryckluft i
kombination med membranpump sköter insprutning av reduktionsmedlet.
Mängden reduktionsmedel som sprutas in regleras manuellt och är i stort sett
konstant.

Installationskostnaden för anläggningen uppgick till 250 000 kronor.
Underhållskostnader för anläggningen är kring 150 000 kronor per år, och då
ingår kostnader för reservdelar och arbete. Driftskostnader består till största
delen av kostnader för reduktionsmedel. Under 1995 användes 428 ton
ammoniaklösning och 2644 ton ammoniaksaltlösning.

Anläggningen ska byggas om under 1997 för att mängden reduktionsmedel som
sprutas in i pannan ska kunna styras av NOx-halten i rökgaserna. Installationen
beräknas kosta 500 000 kronor.

3.3.5 Resultat

NOx-halten mäts kontinuerligt med ett IR-instrument både efter elfiltret och efter
skrubbern. NOx-halten är utan SNCR 120 mg NO2/MJ tillförd energi och med

m:\4601\470073.doc
1996-12-21



J1

SNCR 70-80 mg NO2/MJ tillförd energi, vilket innebär att SNCR-anläggningen
reducerar NOx-emissionerna med knappt 40 %. Ökad CO-halt ger minskade
NOx-utsläpp. Normalt ligger CO-halten på 100-300 ppm, men om den går upp
till 1000 ppm minskar NOx-emissionerna till 30-40 mg NO2/MJ tillförd energi om
SNCR-anläggningen är i drift. En så hög CO-halt medför att det bildas
kolpartiklar i skrubbervätskan, vilket inte är acceptabelt eftersom
skrubbervätskan används som kokvätska.

NH3 och N2O mäts i fuktig gas två gånger per år både före och efter skrubbern.
Vid den sist genomförda mätningen var NH3-halten 26 ppm före skrubbern och 7
ppm efter skrubbern. En stor del av ammoniaken i rökgasen tvättas ut i skrubbern
och hamnar i skrubbervätskan. N2O-halten som uppmättes vid den senaste
mätningen uppgick till 2 ppm före skrubbern och 1 ppm efter skrubbern.
Skillnaden kan bero på mätfel, och betyder inte att någon N2O tvättas ut i
skrubbern.

3.4 Utansjö Bruk

3.4.1 Panna och rost

Den fastbränsleeldade pannan i Utansjö Bruk levererades 1972 av Generator.
Den har fast rost. Den maximala tillförda effekten är cirka 30 MW.

3.4.2 Drift och bränslen

Pannan eldas idag med bark och sedimentslam. De har problem med att hålla
jämn last på grund av att mängden slam i bränsleblandningen varierar vilket
medför att bränslekvaliteten är mycket ojämnt. Bränslet är också mycket fuktigt.
Torrhalten för slammet är 20-25 % och barken 40-45 %.

Även 02-halten varierar mycket, mellan 9 och 14 %. Ju mer fuktigt slam som
eldas, desto mer luft går det åt för torkning, vilket i sin tur medför ökade NOX-
emissioner. De mäter inga temperaturer i pannan.

3.4.3 SNCR-anläggning

SNCR-anläggningen installerades 1995 av Götaverken Miljö. Systemet kallas
IVANOX och urealösning med additiv används som reduktionsmedel. Det är en
enkel installation, med en doseringspump som pumpar urealösning till en lans
som är placerad vid en "förstrypning" i pannan. Insprutningslansen sitter i en
inspektionslucka, då de inte ville bocka undan tuber och göra nytt hål för lansen.
De funderar på att flytta doseringspunkten, då den inte har visat sig vara optimal.

Innan installationen av anläggningen kördes ett antal försök med olika
insprutningsställen och olika additiv tillsatta till urean.
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Tillgängligheten på anläggningen anges vara god. Installationskostnaden för
SNCR-anläggningen uppgick till 240 000 kronor. Underhållskostnaden
uppskattas till 25 000 kronor per år, vilket inkluderar både reservdelar och
arbetskostnad. Förbrukningen av urealösning är cirka 180 m3 per år.

3.4.4 Resultat

De har svårt att få SNCR-anläggningen att gå bra då bränslet är så ojämnt. NOX-
emissionerna mäts kontinuerligt och har ökat i och med den ändrade
bränslefraktionen när sedimentslam började blandas in. Årsmedelvärdet för NOX-
emissionerna beräknas för 1996 att uppgå till cirka 120 mg NO2/MJ tillförd
energi, vilket kan jämföras med årsmedelvärdet på 72 mg NO2/MJ tillförd energi
från 1994 då de inte eldade med sedimentslam. Ett dygnsmedelvärde på NOX-
halten i mitten av november 1996 då SNCR-anläggningen var i drift var 90 mg
NO2/MJ och hade då under dygnet varierat mellan 51 och 142 mg NO2/MJ
tillförd energi. Om SNCR-anläggningen inte hade varit i drift antogs NCvhalten
ha uppgått till 200 mg NO2/MJ tillförd energi.

3.5 Wifsta-Östrand

3.5.1 Pannor, bränsle och drift

Wifsta-Östrand har två axonugnar som eldas med bark. Ugnarna levererades
1972 av Svenska Maskinverken. Pannan är delad i två delar, en fastbränsledel
och en oljedel. Pannan är en topplastpanna, vilket innebär att ångproduktionen
varierar mellan 10 och 100 ton per timma och att temperaturen i pannan varierar
stort.

3.5.2 SNCR-anläggning

I fastbränsledelen av pannan installerades 1992 en SNCR-anläggning av
IVAKEM, med urea i vattenlösning. SNCR-anläggningen bestod av 5 lansar,
placerade på olika nivåer, tre på en sida av pannan och två på motsatta väggen.
Två lansar var i drift samtidigt, valet styrdes av temperaturen och luftflödet i
ugnshalsen. Ureaflödet var konstant, 120 liter per timma 35 %-ig urea, eftersom
barkeldningen nästan alltid körs på fullast.

NOx-utsläppen har redovisats minska från cirka 140 mg NO2/MJ tillfört bränsle
med 30 % ner till 90 mg NO2/MJ tillfört bränsle. Utsläppen av ammoniak och
urea har inte mätts.

Precis efter installationen uppkom en tubläcka på grund att urealösningen spreds
dåligt i pannan. Det åtgärdades, och anläggningen kördes fram till november
1996. Då rörde sig en av urealansarna på grund av temperaturvariationerna i
pannan, och urea sprutade på mellanväggen mellan eldstäderna. Ett hål stort som
ett halvt A4-ark bildades i mellanväggen, och 70 ton vatten hamnade på botten
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av pannan. Om detta hade hänt en timma senare så hade det orsakat stora
personskador eftersom slaggning av en barkugn skulle ha gjorts.

Idag sprutas inget NOx-reducerande medel in i pannan. De fiinderar på att utreda
möjligheten att använda NH3 som reduktionsmedel, främst om det anses ha
mindre benägenhet att orsaka skador på materialet i pannan.

3.6 Stora Nymölla

3.6.1 Panna och bränslen

I Stora Nymölla eldas fastbränsle i en till BFB-panna, ombyggd från axonugn.
Pannan som byggdes och togs i drift 1972, byggdes om till BFB-panna 1995. Då
pannan eldas med fastbränsle och olja eller gasol kan den vid maxlast avge 110
MW termisk effekt, medan den med enbart barkeldning kan leverera 70 MW
termisk effekt.

Det finns ett miljökrav på stoftutsläpp för pannenheten. Vid enbart
fastbränsleeldning får stofthalten inte överstiga 50 mg/Nm3 torr gas 10 % CO2
och för fastbränsleeldning kombinerat med olje- eller gasoleldning gäller 100
mg/Nm3 torr gas 10 % CO2.

3.6.2 Bränslen och drift

Pannan eldas med fastbränsle och olja eller gasol. Fastbränsle omfattar bark, slam
(bio och fysikaliskt), rejekt och kvist. De eldar oftast lika mycket fastbränsle, och
försöker även så långt det är möjligt att ta lastvariationerna med fastbränslet. Då
det inte är möjligt används olja eller gasol. En grov uppskattning av fördelningen
är 80 % fastbränsle och 20 % olja eller gasol. Lastbehovet brukar variera i
tvåtimmarscykler. O2-halten i pannan, mätt i bakre delen av pannan är mellan 3
och 6 %.
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3.6.3 SNCR-anläggning

SNCR-anläggningen är byggd i samråd med Archemie och togs i drift 1993. Som
reduktionsmedel används urea med ett additiv, vilket köps in ifrån leverantören.
Anläggningen består av tre permanenta lansar och sex provisoriska, placerade på
två olika nivåer enligt Figur 3.2. Temperaturen i de två nivåerna är 500-700°C
respektive 700-1000°C.

Placerad i mitten
av eldstaden vid
tertiärluftsportama

Överdelen av eldstaden framfor
överhettaren

Figur 3.2 Placering av lansar i barkpannan, Stora Nymölla

Figure 3.2 Location of nozzles in the bark boiler, Stora Nymölla

Urean tryckatomiseras via vattenkylda lansar i eldstaden. De portar som används
valdes främst för att det fanns lämpliga hål på de platserna. Stökiometrin är 1-
1,5. De har haft mycket god tillgänglighet på SNCR-anläggningen och den har
inte medfört något ökat underhåll på andra anläggningsdelar.

Investeringskostnaden för SNCR på barkpannan var omkring 750 000 kronor.
Kostnaden för underhåll uppgår till omkring 50 000 kronor per år inklusive
arbetskostnader och reduktionsmedelskostnaden är omkring 1,3 Mkr per år.

3.6.4 Resultat

NOx-reduktionsgraden med ureainsprutning har varit 40 %, ner till cirka 70 mg
NO2/MJ nyttiggjord energi. NH3- och N2O-emissionerna är under 5 ppm, då de
har mätts efter venturiskrubbern. Det har inte gjorts några mätningar av NH3 före
skrubbern. Det är lättare att nå höga NOx-reduktionsgrader ju högre last det är
på pannan.
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3.7 Stora Fors AB

3.7.1 Panna och drift

Pannan i Stora Fors är en CFB-panna levererad av Ahlström 1985, med en
maximal tillförd effekt av 56 MW. Pannan är en baslastpanna, och den körs på
fullast så gott som året runt. C^-halten i pannan ligger stabilt kring 3,5 % fuktig
gas, eftersom de har 02-styrning.

De har ett bubbelvillkor för hela anläggningen på NOX- och SCVemissioner, vilka
inte får övergå 120 respektive 145 ton per år. Pannenheten har ett krav på att
stoftutsläppen inte får överstiga 35 mg/Nm3.

3.7.2 Bränsle

Pannan eldas med biobränslen och kol. De försöker att maximera andelen
biobränslen, hälften är bark och hälften är flis. Fördelningen var 1995 91 %
biobränslen och 9 % kol. Medelvärdet på torrhalten i biobränslet är 55-60 %.

3.7.3 SNCR-anläggning

SNCR-anläggningen levererades ABC&I och togs i drift 1993. Den har NH3 som
reduktionsmedel. Systemet består av en ammoniaktank, en pump, och 12 dysor.
Två av dysorna är placerade i taket på eldstaden, fyra mellan eldstaden och
cyklonen och sex efter cyklonen. Ammoniakflödet styrs i huvudsak av
panniasten, men temperaturen styr även injiceringen. Ammoniak sprutas in i
temperaturintervallet 850-920 °C. Som sönderdelningsmedium används tryckluft.

Kostnaden för installationen uppgick till 4,5 miljoner kronor, i vilken det även
ingick utredningskostnader. Drift- och underhållskostnaderna för anläggningen
uppgår till omkring 1,2 miljoner kronor per år, varav den största kostnaden är för
reduktionsmedel. Kostnaden för underhåll innefattar enstaka lansar och dylikt.
Lansarna slits på grund av blästring från sanden i pannan. För att undvika det
problemet utreds möjligheterna med keramiska barriärer. Driften av SNCR-
anläggningen antas ha ökat korrosionen i elfiltret, i vilket de inom kort ska byta
väggar.

3.7.4 Resultat

Med SNCR-anläggningen erhålls en NOx-reduktion på 70 %, till 45 mg/MJ.
NH3-halten i rökgaserna är som medelvärde 15 ppm, med toppar upp till 40 ppm.
Vid drift utan SNCR är NH3-emissionerna 8 ppm, varför de relativt höga NH3-
emissionerna inte enbart beror på amrnoniakinsprutning. N2O-emissionerna är
omkring 15 ppm, vara en viss del beror på att förbränningen sker i en CFB-
panna.
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Jämförelse med övriga anläggningar

4.1 Generellt

Den första SNCR-installationen gjordes 1988. Från 1991 har antalet
installationer ökat kraftigt.
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 199S
Ar

Figur 4.1 Antal enheter med SNCR-installationer i Sverige

Figure 4.1 Number of units with SNCR in Sweden

Tabell 4.1 visar kemikalier som används i SNCR-anläggningarna. 18
installationer av SNCR finns inom industrin och motsvarar en installerad effekt av
1470
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Tabell 4.1 Kemikalier i SNCR-anläggn ingår, 1995

Table 4.1 Chemicals used in SNCR plants, 1995

Antal installationer

Installerad effekt, MW*

SNCR
Urea

37

3461

Ammoniak

25

1914
J varav tre installationer är i kombination med SNCR

Ytterliga installationer med SNCR har tagits i drift under 1996. SNCR har
installerats på de flesta typer av anläggningar och de flesta bränslen. Ett stort
antal SNCR-installationerna finns på avfallseldade anläggningar, följt av olika
typer av fluidiserade bäddar. Tabell 4.2 visar fördelningen mellan de olika
grupperna av bränsle och förbränningsteknik för SNCR-installationer.

Tabell 4.2 SNCR-installationer på olika typer av anläggningar, 1995,
(Hjalmarsson och Hedin, 1996)

Table 4.2 SNCR installations of different types of plants, 1995

Pulver eldade pannor
Pannor med rost
-avfall
-bark
-övrigt
BFB
CFB
PFBC
Oljeeldade pannor
Gaseldade pannor
Soda pannor

TOTALT

Antal installationer
SNCR

3

16
10
8
4
9
2
8
1
1

62

Med SNCR anges emissionerna minskas med 20-70 % som medelvärden,
vanligen cirka 50 %.

Installationskostnader för SNCR har redovisats från cirka 25 anläggningar,
troligtvis finns dock i flera fall avtal om ytterligare ersättning till leverantörer
beroende på resultat varför installationskostnader i flera fall verkar mycket låga.
De redovisade kostnaderna varierar mellan cirka 5 till 215 kr/kWbr. De högre
kostnaderna är för avfallseldade pannor. För övriga installationer är kostnaden
oftast mellan 5 och 25 kr/kWh-.

Flera olika leverantörer har installerat SNCR-utrustningar.
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4.2 Drifterfarenheter

Uppföljningar av resultat och erfarenheter från sju SNCR-installationer inom
energisektorn finns redovisade i Värmeforskrapport nummer 514. Där anges att
problem med SNCR-system inte har orsakat några längre stopp av injiceringen
eller medfört störningar i anläggningarnas drift. Igensättning av dysor är ett av de
vanligaste felet och verkar oundvikligt med urea. Igensättningarna ökar kraven
på övervakning och rensningsåtgärder. Risk finns även att de medför försämrad
reduktion, ökning av andra emissioner (ammoniak) och för korrosion i pannan.
Samtliga anläggningar i utvärderingen som använder urea har haft problem med
korrosion vid insprutningsställena på grund av att urealösning har droppat längs
pannväggen. Genom förlängning av lansar och murning eller skyddsplåt runt har
problemet minskat.

De anläggningar av de utvärderade inom energisektorn som använder urea har
gjort följande åtgärder: insprutningsställena har skyddats med stampmassa eller
skyddsplåt, lansarna har modifierats, filter i urealedningarna har bytts och
uppvärmningen av ureatanken har förbättrats. Man har haft beläggning på lans
och igensättning i dysor.

I de anläggningar med SNCR inom energibranschen som utvärderades erhölls
mellan 30 och 85 % NOx-reduktion i utförda tester. De bästa reduktionsgraderna
har delvis skett på bekostnad av högre ammoniakemissioner. Generellt fanns låga
halter ammoniak (1-5 mg NH3/MJ) i rökgaserna även utan kemikaliedosering.
Vid SNCR ökade halterna betydligt.
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5 Slutsatser och summering

Erfarenheter har samlats in från de tolv barkpannor som under 1995 hade
installerat selektiv icke katalytisk reduktion (SNCR) för att minska utsläppen av
kväveoxider. Pannorna varierar i storlek mellan 30 och 120 MW tillförd effekt.
Pannorna är relativt gamla, de flesta är byggda på 70-talet och någon av dem är
ombyggd från sodapanna till barkpanna. De flesta pannorna är försedda med
snedrost, men det ingår även två med axonugnar och två fluidbäddpannor. I
samtliga pannor finns förutom barkeldning möjlighet att även elda olja. I flera av
pannorna blandas även andra bränslen in, i huvudsak slam från olika delar av
processen och spån.

Förbränningstekniska åtgärder har inte vidtagits i dessa pannor för att minska
NOx-utsläppen. I en av pannorna har man bytt rost, vilket har resulterat i minskad
NOx-bildning.

Det finns endast specifikt villkor för kväveoxidutsläpp från en av barkpannorna.
För några anläggningar finns dock villkor för NOx-utsläpp från flera pannor
gemensamt eller totalt från fabriken relaterat till massa- eller
pappersproduktionen. Ingen av anläggningarna har krav på utsläpp av urea eller
ammoniak. Orsaken till att man installerat SNCR på barkpannor är i samtliga fall
NOx-avgiftssystemet.

I samtliga anläggningar används urea med eller utan additiv, utom i två där
ammoniakbaserade lösningar används. De flesta systemen är av samma typ och
levererade av en leverantör, tidigare IVAKEM, som nu har gått i konkurs. Ett
system är levererat av ABC&I och två av Götaverken Miljö. Fyra av SNCR-
installationeraa anges av anläggningsägarna i huvudsak bygga på egna
konstruktioner. SNCR har installerats på barkpannor mellan 1992 och 1995.

SNCR-anläggningarna verkar generellt vara mycket enkelt uppbyggda. I de flesta
fall har insprutningslansarna placerats i befintliga hål i pannväggen. Vissa tester
med olika insprutningsställen har ofta föregått installationerna, men sällan
temperaturmätningar eller dylikt. I de flesta installationerna är
insprutningslansarna endast placerade på en nivå. I tre av installationerna finns
bara ett injiceringsställe, i övriga två eller i tre fall flera injiceringsställen.

För några av barkpannorna finns ingen reglering av kemikalieflödet till pannan
trots att pannlast, Cvhalt och NOx-bildning ofta varierar kraftigt och snabbt. För
de flesta övriga verkar det finnas tämligen enkel reglering. Hallsta har dock satsat
ordentligt på att både mäta och styra noga. Ureaflödet regleras med
varvtalsreglerad pump med frekvensstyrning. Flödet styrs där i huvudsak av
panniasten, men även av utgående kväveoxidhalt och 02-halt efter pannan.

Vid flera av anläggningarna uppger man att tillgängligheten för SNCR-
anläggningarna har varit god. SNCR-anläggningen uppges för tre barkpannor ha
resulterat i tubläckor i pannan. SNCR-systemet har orsakat tubläcka vid ett
tillfälle i Husum. Vid Wifsta-Östrand uppkom en tubläcka vid uppstart med
SNCR 1992. Ytterligare en skada i Wifsta-Östrand under november 1996, som
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förutom tubläckage orsakade hål i pannväggen, har medfört att SNCR-
anläggningen nu är tagen ur drift. Vid Norrsundet har SNCR-anläggningen
orsakat en tubläcka. Där har ureadoseringen även medfört korrosionsskador och
senast i november igensättning av en oljebrännare med urea, vilket har orsakat att
man inte avser använda SNCR-anläggningen i sitt nuvarande utformning. Vid
Mörrum har SNCR-anläggningen även tagits ur drift, men där anges orsaken vara
att man erhåller för höga utsläpp av ammoniak och lustgas vid ureadosering.

I Fors befarar man att SNCR-systemet har orsakat korrosion i elfilter, väggarna i
elfiltet avses bytas ut nästa år. Exempel på andra effekter är att SNCR har
medfört ökat utsläpp av COD genom att skrubbervattnet har haft förhöjt innehåll
av ammoniak.

Bränslet orsakar driftproblem i flera anläggningar beroende på varierande och
ofta för höga fukthalter, i bark och slam. Om inte barken torkas på något sätt kan
dess torrhalt variera kraftigt. Speciellt kan fukthalterna i bark under vintertid bli
mycket höga. Temperaturerna vid injiceringspunkterna blir då inte optimala och
NOx-reduktionen blir dålig. Problemet verkar ha varit störst vid Karskärsverket
där drifttiden av SNCR var mindre än 10 % av barkpannans drifttid beroende på
problem med för fuktig bark eftersom barktorken inte var drift. Vid Utansjö
orsakar inblandning av slam problem med driften av SNCR-anläggningen.

Vid samtliga anläggningar mäts NOx-utsläppen kontinuerligt. Kontinuerlig
mätning sker inte vid någon av anläggningarna av N2O och NH3. Få mätningar
har generellt utförts av NH3 och N2O och man verkar ha relativt dålig
uppfattning om riskerna för stora utsläpp av dessa vid dålig styrning av SNCR-
anläggningen. Vid flera av anläggningarna har aldrig NH3 eller N2O mätts. Vid
några anläggningar anges att ammoniakbildningen är hög från förbränningen utan
SNCR i drift, vilket kan vara möjligt vid fuktigt bränsle och låga
förbränningstemperaturer. Enstaka mätningar anger cirka 5-10 ppm från
förbränning.

Underhållet av SNCR-systemet består till största delen av att rengöra och byta
dysor. I några anläggningar har pumpar och slangar för urea bytts ut. I
Norrsundet hade man låst fast lansen dels hur långt den går in i pannan, dels
riktningen på dysan för att undvika felriktning av injiceringen.
Resultatförbättrande åtgärd anges vid Karskär ha varit en ombyggnad där man
gjorde det möjligt att späda ut urealösningen före injiceringen i pannan. På flera
anläggningar har lansarna monterats med lutning, så att dysorna är riktade något
neråt för att undvika att urea rinner tillbaka på pannväggen.

I flera fall anger man att man vid anläggningarna inte har varit medvetna om vilka
risker som finns för problem i form av korrosion och tubläckage, när man
installerade SNCR.

Generellt är styrning och uppföljning enkel. Att anläggningarna är enkla kan
delvis bero på annan filosofi inom industrin jämfört med värme- och
kraftbranschen. SNCR-systemen verkar ha relativt låg prioritet på flera av
anläggningarna. Barkpannan ingår organisatoriskt ofta som en del i
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mediaförsörjningen vid bruket, där produktion av massa och papper är
huvudsaken.

Man verkar inte ha tagit så stor del av erfarenheter från andra anläggningar,
något lite från pannor på andra massa- och pappersbruk, men inget från
fjärrvärme- och energibranschen.

Flera av anläggningarna anger att de har hög tillgänglighet, två anger i
storleksordningen 90 %. Resultaten for NOx-reduktion varierar mellan
anläggningarna, mycket beroende på olika pannor, bränsle och driftsätt.
Stökiometrien i de anläggningar där den uppgivits eller uppskattats varierar
mellan 1 och 2. Emissioner med SNCR anges till mellan 45 och 100 mg NO2/MJ
tillförd energi och reduktionsgraderna varierar i de flesta fall mellan 30 och 40 %,
den lägsta är 20 % och den högsta 70 %.

Förslag till rekommendationer, där så är möjligt:

• Förbättra mätning, styrning och uppföljning.

• Följa upp resultatet av SNCR, dosering av kemikalie, last, C^-halt efter panna,
temperatur i eldstaden (eller så nära injiceringsställena som möjligt), NOX-
utsläpp osv .

• Miljömässigt negativa konsekvenser av SNCR i form av utsläpp av ammoniak
(till luft, vatten och restprodukt), urea och kolmonoxid måste följas upp
bättre.

• Kontrollera om platserna för injicering är optimala.

• Se till att lansarna sitter som avsett beträffande bland annat vinkel och längd in
i pannan.

• Tillvarata erfarenheter från SNCR-installationer på andra barkpannor och
övriga typer av pannor.

• Ha rutiner för regelbunden kontroll av dysorna så de inte är igensatta.
Undvika igensättning av dysor genom erforderliga åtgärder.

• Ha fungerande filter för urean.
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