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Slaktavfall och kadaver
förbättrar förbränningsmiljön 

vid avfallsförbränning 
i BFB-pannor 

– ett Waste Refinery projekt

Kadaver och visst slakteriavfall är klassat 
med smittorisk sedan utbrottet av ”galna 
ko-sjukan” på 1990-talet. Detta betyder 
att det måste behandlas termiskt t.ex. 
brännas. I början av 2000-talet togs det 
därför fram en metod i Sverige för att be-
arbeta de animaliska restprodukterna till 
ett biobränsle för energiproduktion. Men 
vilka krav ställer det på pannorna?

Animaliska restprodukter innehåller inga 
höga halter av tungmetaller eller andra mil-
jöfarliga ämnen och lämpar sig väldigt bra 
för till exempel biogasproduktion. Det är 
dock inte tillåtet att producera biogas av allt 
animaliskt avfall eftersom delar av de ani-
maliska restprodukterna är klassade med 
”smittorisk” (klass 1 enligt ABP, Jordbruks-

verket) på grund av BSE (Bovine spongifor-
me encephalopathy eller galna ko-sjukan). I 
första hand handlar det då om hela djurkrop-
par och vissa typer av slaktavfall som hjärna 
och ryggmärg. Detta animaliska avfall måste 
behandlas termiskt. Samtidigt innehåller det 
mycket energi och kan därför användas som 
bränsle för värmeproduktion. 

Istället för att bereda de animaliska rest-
produkterna till torrt kött- och benmjöl 
(MBM) som är det traditionella sättet, så 
togs det i början på 2000-talet fram en be-
tydligt enklare beredningsprocess. Det var 
företagen Konvex och S.E.P. som kom på 
idén att helt enkelt bara krossa och bereda 
restprodukterna till ett pumpbart biobränsle, 
kallat Biomal, som sedan kunde förbrännas i 
energiproduktionsanläggningar.

Biomal har använts som tillsatsbränsle i 
flera svenska anläggningar de senaste 10 
åren med gott resultat. Inga större problem 
har rapporterats och i några fall har man no-
terat förbättrade miljödata med bl.a. sänkta 
NOx-utsläpp. 

Den höga fukthalten gör att det är lämp-
ligt att samförbränna detta animaliska avfall 
med ett torrare bränsle och då är sorterat 
hushålls- och verksamhetsavfall ett bra al-
ternativ. 

Projektet
Syftet med detta projekt var att utvärdera 

mer i detalj hur driftbetingelserna och för-
bränningskemin förändras i Bubblande Flui-
diserade Bädd (BFB)-pannor vid inbland-
ning av 20 vikt-% animaliskt avfall till det 
ordinarie avfallsbränslet. Frågeställningen 
var bland annat:
• Hur påverkar den nya kemiska samman-
sättningen av råvaror beläggningsbildning, 
askflöden, askkvalitet, bädd-agglomerering 
och emissioner?
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• Är det möjligt att med den ökade fukthal-
ten, som inblandning av Biomal innebär, 
köra pannan med en sänkt bäddtemperatur 
på ca 750 °C?

Projektet baseras på försök som genom-
fördes på Borås Energi och Miljös två 20 
MWt BFB- avfallspannor i Borås. Pan-
norna är designade för en bränslemix av 80 
% sorterat industriavfall och 20 % sorterat 
hushållsavfall. Denna mix består till största 
delen av papper, plast och trä. Med inbland-
ningen av animaliskt avfall förändras den 
kemiska sammansättningen i bränslemixen 
och t.ex. fukthalten och koncentrationen 
fosfor, kalcium och kväve ökar.

Fosfors förbränningskemi är dåligt ut-
forskad, dels för att den är komplex och 
dels för att traditionella bränslen som kol, 
olja och träbränslen generellt inte innehåller 
några högre halter fosfor. Det bränsle som 
studerats mest är MBM men det har gjorts 
mycket lite forskning på hur kemin påver-
kar miljön vid samförbränning av mindre 
processat animaliskt material som Biomal. 
Erfarenheter av fosforrika bränslen har visat 
både positiva och negativa effekter på t.ex. 
beläggningstillväxt.

Inom projektet utvärderades bl.a. på-
verkan på emissioner, agglomererings-
tendenser, temperatur i pannan, ask-
sammansättning, beläggningskemi och 
beläggningstillväxt. Fasta prover av botten-, 
vändschakt-, cyklon- och filteraska samt 
retursand och bränslen analyserades utöver 
elementaranalyser också med SEM-EDX, 
XRD, kemisk fraktionering, agglomere-
ringstest, siktning och laktest L/S 2 och 10.

Resultat
Resultaten visade följande positiva effekter 
med inblandning av animaliskt avfall:
• Bäddtemperaturen sjönk

Animaliskt avfall.

• Risken för bädd-agglomerering mins-
kade

• Emissionen av NOx minskade
• Beläggningstillväxten minskade
• Inga reaktioner mellan fosfor och an-

dra element än kalcium kunde påvisas, 
vilket tyder på att kalciumfosfaten i det 
animaliska avfallet från benmaterial är 
stabilt under förbränningen

• Behovet av kalk, sand och ammoniak 
minskade

• Botten- och filteraskflödet minskade
• Behov av sprängsotning minskade

Projektet har gett både pannägare, drift-
ansvariga och pannkonstruktörer viktig in-
formation om hur animaliskt avfall påverkar 
driftbetingelser och förbränningskemi och 
visat att Biomal är ett bra tilläggsbränsle 
till andra bio- eller avfallsbränslen. Den är 
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också energieffektiv p.g.a. det låga energi-
behovet vid framställningen jämfört med 
det enda alternativet som finns i dag, MBM. 
Andra fördelar med samförbränning med 
animaliskt bränsle är NOx-reduktionen som 
efter försöken har varit så god att NOx-emis-
sionerna från anläggningen varit rekordlåga 
och ammoniaktillsatsen helt stoppats.

Deltagare i projektgruppen: Högskolan i 
Borås, Borås Energi och Miljö AB, Metso 
Power AB, WSP Process Consulting (f.d. 
S.E.P.), E.ON Värme Sverige, SP Sveriges 
tekniska forskningsinstitut. Övriga finansiä-
rer i projektet: Dalkia.

Kontaktperson: Anita Pettersson 070-736 31 82 
anita.pettersson@hb.se
Webplats: www.wasterefinery.se

Beläggningsringar,  A: Utan Biomal, B: Med Biomal.

MBM: Kött- och benmjöl (Meat and Bone Meal) består 
av slaktrester som finmalts och torkats.  
SEM-EDX: Skanning-elektronmikroskop med röntgende-
tektor för elementanalys. 
XRD: Röntgendiffraktion för analys av kristallina mate-
rial.


