
Bestämning av värmevärdet med bomb-
kalorimeter

Värmevärdet är en av de viktigaste egenskaperna för ett bränsle. Alla 
biomassor har i stort sett samma värmevärde men föroreningar och fukt 
sänker detta värmevärde. Låga värmevärden för bränslen kan förorsaka 
lönsamhetsproblem för kraftverk. På

 
grund av fukten förbränns bränslet 

dåligt och från föroreningarna bildas mycket aska, något som kan förorsaka 
problem i pannan.

Med en bombkalorimeter bestäms värmevärden för bränslen. Värmevärdet,  
Q, är den energi som frigörs vid fullständig förbränning av ett bränsle. Ju 
högre värmevärde ett bränsle har desto mera energi produceras från en 
mindre mängd. Värmevärdet kommer således också

 
att bestämma den 

volym som behövs för lagring av bränsle, en faktor som måste beaktas när 
man bygger nya kraftverk. Värmevärden anges antingen som ett högre, 
kalorimetriskt eller som ett lägre, effektivt värmevärde. Vid kalorimetriska 
värmevärden antas att allt vatten som bildas vid förbränningen är i flytande 
form vid mätningens slut, vid det kalorimetriska värdet antas att allt vatten 
som bildats  har förgasats. Värmevärden anges oftast i enheten MJ/kg. 

Qgr,d

 

= kalorimetriskt värmevärde för torr substans [MJ/kg]
Qgr,ad = provets kalorimetriska värmevärde vid angiven fukthalt [MJ/kg]
Mad

 

= fukthalt vid analysen [%] 

Formel för beräkning av kalorimetriskt värmevärde*:
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Qnet,d

 

= effektivt värmevärde för torr substans [MJ/kg]
Qgr,d = kalorimetriskt värmevärde för torr substans [MJ/kg]
0,02441 [MJ/kg] = korrigeringsfaktor på

 
grund av vattnets 

förångningsvärme (+ 25°C)
M = den vattenmängd som bildas när vätet i ett torrt prov  förbränns

Formel för beräkning av effektivt värmevärde för ett prov i 
ankomsttillstånd*:
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Qnet,ar

 

= effektivt värmevärde för  ett prov i ankomsttillstånd [MJ/kg]
Qnet,d

 

= effektivt värmevärde, torrsubstans [MJ/kg]
Mar

 

= totalfukthalt för motsvarande prov  i ankomsttillstånd [%] 
relaterat till massan på

 
fuktigt prov

0,02441 [MJ/kg] = korrigeringsfaktor på
 

grund av vattnets 
förångningsvärme (+ 25°C)

*Källa: Alakangas, E., Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia, VTT Tiedotteita   
2045, Espoo, 2000
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Bombkalorimeter
 

Tablettpressningsanläggningen vid 
kemiska institutionen , Uleåborgs universitet

Tabell  1. Typiska värmevärden för biomassor (Källa: Alakangas, E., Suomessa käytettävien 
polttoaineiden ominaisuuksia, VTT Tiedotteita 2045, Espoo, 2000)

Typiska värmevärden för några biomassor
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Funktionsprincipen för en bombkalorimeter

Biomassa Effektivt värmevärde vid 
ankomst [MJ/kg]

Effektivt värmevärde i 
torrsubstans [MJ/kg]

Flis 7,0 –
 

11,0 18,5 –
 

20,0

Torv 9,5 –
 

11,8 20,0 –
 

23,0

Träpellets 14,0 –
 

17,5 19,0 –
 

20,0

Biodiesel 
(RME)

Kalorimetriskt värmevärde: 38,5 -

Vid kemiska institutionen, Uleåborgs universitet används bombkalorimeter 
inom såväl forskning som undervisning. Med kalorimetern mäts främst

 
 

värmevärden för olika biomassor. Eftersom pulverformiga prov måste
 

 
pressas till tabletter var kemiska institutionen tvungen att anskaffa en

 
 

tablettpress. Tablettpressar finns kommersiellt tillgängliga men vi beslöt att 
själva tillverka apparaten.

Bombkalorimetriska mätningar vid kemiska institutionen, 
Uleåborgs universitet

Med en bombkalorimeter mäts den värmemängd som frigörs då
 

ett prov 
förbränns i syreatmosfär i ett slutet kärl omgivet av vatten. I en 
bombkalorimeter sker reaktionen vid konstant volym varför förändringen i 
inre energi ΔU är samma som den frigjorda värmemängden QV

 

. 
Förändringen i temperatur är proportionell mot den värme som reaktionen 
frigör eller binder. Som en följd av förbränningen sker en överföring av 
värmeenergi till det omgivande vattnet där det sker en temperaturökning, 
denna ökning mäts av apparaturen. 

Entalpiförändringen ΔH kan beräknas utgående från förändringen i inre 
energi med hjälp av formeln ΔH = ΔU + Δ(pV). Om utgångsämnena är 
fasta eller flytande blir, vid låga tryck, Δ(pV) << ΔH ja ΔU, varför ΔH ≈ ΔU. 
Om det ingår gasformiga ämnen i reaktionen bör termen ΔngRT (= Δ(pV)) 
beaktas vid beräkningen av entalpiförändringar. Om värdet på

 
ΔH är 

positivt, binder reaktionen värme, den är endoterm, om ΔH är negativt 
frigörs värme vid reaktionen, reaktionen är exoterm

På
 

grund av det höga tryck som råder i en bombkalorimeter kan ett
 

 
pulverformigt, torrt ämne antändas explosionsartat och skada kalorimetern. 
Av den här orsaken bör alltid pulverformiga prov pressas till tabletter.
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