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Sammanfattning 

En stor del av den energi som används till uppvärmning, elproduktion eller fjärrvärme 

kommer från förbränning. En del av bränslet är avfall, såsom t.ex. sopor, plaster medan en 

ansenlig del är biomassa. Vid förbränning bildas primärt koldioxid, vatten och andra gaser 

men obrännbara ämnen bildar partiklar som kallas aska, och delas in i två huvudkategorier, 

botten- och flygaska. Bottenaskan ansamlas i botten av brännkammaren, medan de partiklar 

som dras med av rökgaserna kallas flygaska. Aska som fastnar på värmeöverförande ytor 

minskar värmeöverföringen och därmed verkningsgraden hos anläggningen (Niklasson & 

Davidsson 2009).   

För att påverka askans komposition och egenskaper kan bränsleadditiv tillsättas bränslet. 

Anledningarna är både miljömässiga och ekonomiska. Vid förbränning av avfall innehåller 

bränslet ofta klor (Cl) samt alkalimetaller (litium (L), natrium (Na) och kalium (K)), vilka 

tillsammans bildar kraftigt korrosiva klorider, som bidrar till korrosion och beläggningar som 

hindrar värmeöverföring, och minskar verkningsgraden. Särskilt problematiskt i samband 

med korrosion är föreningarna KCl (kaliumklorid) och natriumklorid (NaCl) vid höga 

temperaturer (Davidsson 2011). Tillsatser av additiv kan även reducera risken för 

agglomeration, att askpartiklar i bädden fastnar/klibbar i varandra och bildar större partiklar 

och binder fast i sanden. Detta skapar stora problem i fluidbäddar då fluidiseringen minskar, 

vilket försämrar omblandningen och förbränningen.     

För att undersöka om halterna av klor, små partiklar med en aerodynamisk diameter på under 

10 μm, samt mängden hårt sittande beläggningar kan reduceras utfördes försök med två svåra 

bränslen. Ett var returvirke från husrivningar (RT-flis), innehållande plast-, färg-, tapetrester 

mm. Det andra var hushållsavfall framställt på syntetisk väg (SA). Bränslena provades rent, 

samt med tillsats av svavel respektive kaolin.   

Resultatet från denna studie visar att tillsatser i bränslet av additiven svavel och kaolin klart 

sänker halten av partiklar med en aerodynamisk diameter på under 10 μm. Detta minskar 

vidhäftigheten/klibbigheten, förmågan att fästa på ytor, hos smältor och beläggningar. 

Klorhalten i beläggningar och askor sjönk markant, särskilt för klorhalten i beläggningar från 

RT-flis. Sänkt klorhalt innebär reducering i korrosionshastigheten och vidhäftigheten. Även 

beläggningarna som satt hårt fast minskade med additiv, medan de löst sittande ökade, vilket 

minskar behovet av tuffare och mer (för anläggningen) tärande ask- och 

beläggningsbekämpande metoder, såsom ånginsprutning under högt tryck. Alla resultaten är 

totalt sett positiva för både ekonomi och miljö med ökad verkningsgrad och mindre slitage, 

vilket innebär mindre behov av att bryta nytt material. 
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1. Inledning och bakgrund 

En stor del av den energi som används till uppvärmning, elproduktion eller fjärrvärme kommer 

från förbränning. En del av bränslet är avfall, såsom t.ex. sopor, plaster medan en ansenlig del är 

biomassa, såsom trä, grot (grenar, rötter och toppar) mm. Båda bränslegrupperna har fördelar och 

utmaningar. Allt biologiskt material består av kol och väte men innehåller fler grundämnen och 

föreningar i större eller mindre mängd. Vid förbränning av biomassa bildas primärt koldioxid och 

vatten.  

C + O2 → CO2 + 393,5 kJ/mol     (1) 

2 H + ½ O2 → H2O + 241,8 kJ/mol    (2) 

Dock kommer alkalimetaller (Na, K) och andra grundämnen i bränslet att verka i förbränningen 

och bilda andra ämnen som inte lämnar anläggningen lika smidigt som CO2, NOx och H2O. Ett 

samlingsnamn på förbränningsrester som bildar partiklar (åtminstone efter de svalnat) är aska. En 

översiktlig sammansättning för ett biobränsle visas i figur 1. 

 
Figur 1: Principbild över komposition av biomassa. Källa: Anita Petterson

1
. Tillstånd att använda bild finns. 

Aska består till största delen av obrännbara ämnen och delas in i två huvudkategorier, botten- och 

flygaska. Bottenaskan ansamlas i botten av brännkammaren, medan de partiklar som dras med av 

rökgaserna kallas flygaska. De sistnämnda som oftast består av små partiklar på under en 

mikrometer. Av dessa har vissa förångats av värmen för att sedan kondensera på någon tillgänglig 

yta när de svalnat tillräckligt (Niklasson & Davidsson 2009).  

Anledningarna till att förbränna olika material är bland annat att man inte kan materialåtervinna 

allt ännu och värmen som friges kan tillvaratas för värme- och kraftproduktion, vilket bidrar till 

                                                 
1
 Anita Petterson Adjunkt Högskolan i Borås. Tillstånd givet via epost-korrespondens.  
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bland annat utsläpp av koldioxid (CO2), NOx och försurande ämnen. Deponier av avfall (vilket var 

vanligt tidigare i Sverige) urlakas och förorenar grundvatten, rötning ger utsläpp av gasen metan 

(CH4), som är betydligt starkare växthusgas än CO2, och vårt beroende av andra bränslen till 

förbränning skulle öka, vilket inte skulle gynna miljön. Således är, än så länge, förbränning av 

avfall och biobränslen en bättre lösning än tillgängliga realiserbara alternativ ur miljömässig och 

ekonomisk synvinkel.       

Totalverkningsgraden hos ett fjärrvärmeverk med kraftproduktion blir optimal då differensen i 

levererad och returnerad effekt är största möjliga, vilket oftast infaller vintertid då 

uppvärmningsbehovet är som störst. Ofta har fjärrvärmeverk även kraftproduktion som ökar 

totalverkningsgraden för systemet, vilket kallas kraftvärmeverk. Turbinverkningsgraden blir vid 

elproduktion som mest effektiv då temperaturskillnaden mellan ånga innan turbin och 

kondenseringstemperaturen efter är så stor som möjligt.  Dock åtgår mycket energi, d.v.s. 

egenkonsumtion, att värma, förånga och överhetta ångan för kraftproduktionen. Det visar sig att 

om man använder en del av den producerade värmen, t.ex. från utgående rökgaser, till att förvärma 

inkommande vatten till kraftproduktionen och/eller förbränningsluften mm. så ökar 

totalverkningsgraden för anläggningen. Detta innebär att systemen blir stora och komplexa med 

många steg där rökgaserna avger mer och mer värme på tuber och andra ytor varvid flygaskor 

kondenserar och fastnar med fallande rökgastemperatur. Beläggningarna försvårar genom 

isolering värmeöverföringen, vilket försämrar verkningsgraden och lönsamheten (Werner & 

Fredriksen 2014) (Alvarez 2006).  

1.1 Askors egenskaper och problematik 

De ämnen som utgör den icke brännbara massan som bildar aska har vitt skilda kemiskfysikaliska 

egenskaper som påverkar askans/smältans egenskaper. En egenskap är smältpunkt, vilket gör att 

olika mixer kan ha olika andel smälta respektive fasta andelar, vilket ger smältan olika egenskaper 

avseende bl.a. vidhäftighet. Detta delas, enligt Svedin, Wallin & Ahlroth (2008), in i klasserna 

”sticky” med en smälthalt på 15 till 70 % och ”kraftig deformation” för smältor på över 70 %. 

Som namnet antyder är gruppen ”sticky” extra benägna att fastna på olika ytor och andra partiklar. 

Smältor i ”kraftig deformation” definieras som flytande och rinner av ytor medan de under 

”sticky” har fastare struktur och högre vidhäftande förmåga och därmed fastnar lättare. 

Egenskaperna som starkt påverkar smältornas benägenhet att häfta vid är temperatur, 

sammansättning, partikelstorlek, ytförhållanden samt hastigheten på rökgasen (Svedin, Wallin & 

Ahlroth 2008).  

Partikelstorlek och dess ytstorlek kan beskrivas med storheten specifik yta med enheten (m
2
/m

3
) 

vilken anger hur stor fri yta en viss mängd av ämnet har. Ju högre värde på specifika ytan, desto 

mer finkornigt är materialet.  

Vid förbränning kommer askor att kondensera/fästa på tillgängliga ytor, vilket gör att de bidrar till 

ökad värmeisolering, vilket sänker verkningsgraden på värmeöverföringen, och därmed på hela 

systemet. Temperaturen i panna, förångare, överhettare, ekonomiser/förvärmare etc. varierar 

kraftigt, varför problem med aska i systemet varierar i motsvarande grad genom systemet. Även 

vilket bränslematerial som används ger olika problematik och olika sorts aska beroende på 

innehållet i bränslet (Svedin, Wallin & Ahlroth 2008). 

Två ämnen som har väldigt stor inverkan på askornas smältpunkt är kalium och klor, såsom 

saltsyra HCl och alkaliklorider. Båda ökar kletigheten hos askans smälta. Kalium kommer med 

ökande andel att sänka smältpunkten, vilket innebär att en större andel smälta uppstår, vilket ökar 
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vidhäftningen. Klorid bidrar även det till ökad kladdighet, redan vid låg inblandning på över 1 mol 

%. (Svedin, Wallin & Ahlroth 2008) 

Askorna har två dominerande krafter som påverkar svårigheten att avlägsna dem från en yta, 

draghållfasthet, hur hårt partiklar i en större klump håller fast i varandra, samt vidhäftning, hur 

hårt de fäster vid ytan. Av dessa är draghållfastheten den större och detta innebär att det är lättare 

att avlägsna hela ”kakor” än ett moln av mindre partiklar. Om kakor emellertid faller och fastnar 

mellan rörtuber kan värmeöverföringen ytterligare försämras. Dessutom påverkas 

draghållfastheten av ythårdheten hos beläggningen, vilken beror på temperaturen. Skulle dessutom 

sintring inträda kan det bli extra svårt med avlägsnandet. Askansamlingarnas förmåga till 

vidhäftning bestäms bl.a. av partikelstorleken. Detta eftersom större partiklar har klena punkter, 

men dess draghållfasthet inte påverkas (Svedin, Wallin & Ahlroth 2008). 

 

1.2 Metoder för att avlägsna aska och beläggningar 

 

Figur 2: Grovindelning tekniker för rengörings tillämpningsområde med angivna typiska värden för vatten- 

och gastemperaturer. Källa: Niklasson & Davidsson (u.å.). Tillstånd att använda bild givet av Fredrik 

Niklasson. 

Ett antal olika metoder för att aska ur förbränningsanläggningar finns tillgängliga och deras 

tillämpning och effektivitet skiljer sig radikalt beroende på en rad faktorer såsom vilken tempratur 

de kan användas för. En grov översikt av några metoder visas i figur 2. 

Rengöring med kulor s.k. kulsotning innebär att kulor släpps in och studsar ner genom systemet 

och slår eller skakar av aska. Detta medför slitage på delar i anläggningen och askan bör vara hård 

och torr, vilket gör den spröd. Metoden används mest för områden med lägre temperaturer som 

ekonomiser och luftförvärmare. 

Ballongsprängning (sprängsotning) är en teknik där en ballong fylld med knallgas exploderar inne 

i anläggnigen och ger upphov till starka vibrationer som skakar loss svårare beläggningar, men 

även tär på och kan skada anläggningen självt, varför detta endast normalt utförs någon eller ett 

par gånger per år.  

Slagsrengöring kallas en teknik där en ”hammare” mekaniskt slår på en yta som är mekaniskt 

förbunden med området som behöver askas av. Metoden tär på och kan skada delar av 

anläggningen och bör undvikas som den vardagliga metoden att avaska. 

Rengöring med vatten och ånga är vanliga metoder för att få bort aska och beläggningar. I båda 

fallen sprutas en stråle in under högt tryck, vilket tär mycket på de värmeöverförande ytor som 

rengörs, samtidigt som det har en kylande effekt medan det utförs. Om ytorna av korrosiva 
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beläggningar försvagats i sin hållfasthet kan strålen blästra bort även anläggningsmaterial. 

Effekten hos rengöringen består av den mekaniska kraften som fluiden utövar på beläggningen. 

Luft kan sprutas in och rengöra på likande sätt som med vatten och ånga, fast med betydligt sämre 

effekt. Detta är dock betydligt skonsammare för utrustningen. 

Vatten kan även sprutas in vid lägre tryck och absorberas i torr aska. När vattnet sedan expanderar 

av värmen spräcks askan och släpper från ytan.  

Figur 3 visar skillnaden mellan rengöring med akustik och vatten/ånginsprutning. 

All information om olika tekniker för askrengöring ovan enligt (Niklasson & Davidsson u.å.) 

Figur 3: Illustrativ jämförelse rengöringsmetoder. Fritt efter: Oil Shale. Vol 22, No 4 Special pp: 477. 

Bakgrund akustisk rengöring 

När en tillräckligt stor energi påverkar lufttrycket skapas ljud. I en förbränningsanläggning kan 

ljudenergi skapa fluktuationer i det statiska trycket hos en strömmande gas, som får gasen och 

partiklar i den att svänga/vibrera, vilket hjälper aska och andra partikellagringar att lossna och 

förflyttas från ytor förbränningsgaserna genomströmmar (Schimmoller 1999). 

Utrustning för akustisk rengöring anses enligt Schimmoller (1999) ha använts åtminstone sedan 

tidigt 1970-tal även om det funnits viss tillämpning inom baghousesystem (textilfilter), vars 

tillämpning ej framgår, redan på 1950-talet. Densamme hävdar dock att dess ursprung finns hos de 

gamla ångbåtarna som ofta hade sin mistlur (signalhorn) placerad på skorstenen. När skepparna lät 

blåsa mistluren, särskilt vid ingång i hamnar, så kunde stora moln av aska lämna skorsten och 

brännkammare, vilket orsakade siktproblem. Detta ledde till att specifik teknik för akustisk 

rengöring togs fram specifikt för enstaka skepps- och landbaserade ångmaskiner som drevs med 

brännolja. Tekniken spreds dock inte vida omkring.  

Definitionen av infra-, hörbart och ultraljud utgår från de frekvenser en genomsnittsmänniska kan 

registrera/höra. Det hörbara området sträcker sig från ungefär 20 till 20 000 Hz. Frekvenser under 

20 Hz kallas infraljud medan frekvenser över 20 000 Hz benämns ultraljud. Människan kan dock 

känna infraljud som vibrationer, vilket kan uppfattas som obehagligt. Frekvenserna kan även 

orsaka självsvängning hos systemet, vars vibrationer förstärker och ökar effekten av sotningen, 

men vibrationer hos t.ex. plåtar kan orsaka oönskat buller som påverkar människor negativt. I 

några fall har även skador uppkomna av vibrationer hos utrustning upptäckts, men detta har 

åtgärdats med bl.a. nya svetsmetoder och material (Schimmoller 1999). 

Effekterna av akustisk rengöring påverkas enligt Schimmoller (1999) speciellt av 

rökgashastigheten för applikationer där rökgasen färdas vertikalt. För horisontella kanaler kan 
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gravitationen självt förmå sotpartiklar att falla och ansamlas i uppsamlingsbehållare, men i 

vertikala system med strömningshastigheter under 1,8 m/s kan akustisk rengöring åstadkomma att 

sot lossnar, men inte förs i väg, utan faller tillbaka och på nytt belägger ytan. 

Infraljudtekniken kan framför allt bidra till att hålla en yta ren snarare än att rena den. Detta får till 

följd att ytorna vid installation av infraljudutrustning bör vara så rena som möjligt. Därför måste 

akustisk rengöring utföras med täta intervall så att inte alltför kraftig askbeläggning uppstår. 

Dessutom kan man sällan eller aldrig klara sig med enbart infraakustisk rengöring, utan måste 

fortsatt komplettera med andra metoder som ånga och vatten, men användningen av dessa kan 

kraftigt reduceras. Rya-verket i Borås installerade 2011 två infraljudsotare i två pannor med 

förhoppning att kunna minska sin ångsotning med 90 %. En utvärdering sommaren 2013 visade 

dock att man endast nådde en ångsotningsreduktion på 40 respektive 54 procent, men att den 

årliga vinsten av investeringen ändå blev drygt 350 000 kr (Anoshepour 2013).  

Jämfört med ång-och vattenrengöring har den akustiska fördelen att vibrationerna skapar kraftigt 

turbulens i rökgaserna, vilket fortplantas i hela systemet, även in mellan trånga rörgångar och 

bakom olika detaljer, figur 3. Många andra metoder där någon fluid sprutas in kräver att fluiden 

direkt träffar påväxten för att fungera. Det skall dock nämnas att ytor som kan sotas med ånga etc. 

ofta blir väl rengjorda då metoderna är effektiva. Nackdelen är att de sliter hårt på materialen i 

systemet och förorsakar stora kostnader och reparationsarbete. Metoderna nöter på anläggningen 

mekaniskt, orsakar erosion och ibland sprickbildning. Med rätt design och utformning kan de 

eventuella vibrationsproblem akustisk rengöring ger upphov till undvikas, vilket ökar systemets 

livslängd och håller nere reparationskostnader (Schimmoller 1999).  

2. Metod och material  

Val av bränsle  

För att skapa en möjlighet att se effekter akustisk rengöringen har två ur ask- och 

korrosionshänseende besvärligare bränslen utvalts. Dessa är RT-flis (returträ) och syntetiskt avfall 

(avfall framställt i laboratorium). De är kända för att kunna ge svåra korrosiva gaser och askor, 

vilka tär på anläggningar och medför behov av täta rengöringsintervall. Dessutom ger de ansenliga 

mängder aska, vilket antas göra det lätt att se resultat av rengöringseffekten. Genom att addera 

olika substanser till bränslet och även jämföra hur metoden fungerar med dessa kan man se om 

man ytterligare kan anpassa bränsle och akustisk rengöring för bästa effekt.  

Pellets tillverkades av RT-flis respektive syntetiskt avfall. RT-flis står för returträ och består av 

rivningsvirke, vilket innebär att kompositionen kan variera kraftigt beroende på vilket material 

respektive rivningshus råkar vara byggt av. Man finner även glas, metall, tyg, färgrester mm. i 

materialet. Sopavfall består till stor del av matavfall, pappersrester och plaster. För att likna denna 

komposition har på syntetisk väg ett avfallsbränsle tagits fram i laboratoriet. Detta kallas i rapport 

även kallat SA (syntetiskt avfallsbränsle), och består av vanligt förkommande ämnen i sopor, 

blandade i en jämn komposition. Verkligt avfall har en ojämn komposition vilket skapar svårighet 

att optimera förbränningsförhållandena. Källor till klor och natrium i sopavfall är bl.a. plast och 

matrester innehållande salt. 

 

 

Additiv 
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För att mäta effekter av olika bränsleadditiv tillverkades pelletsmassa av både RT-flis och SA, i 

vilka sedan tillsatser gjordes av svavel, kaolin och slam. Detta gav en bränslematris enligt tabell 1. 

Varje bränsle skulle testas likvärdigt i två omgångar, en utan respektive en med akustisk 

rengöring, tabell 2. 

Tabell 1: Bränslematris, visar försökskombinationer av bränsle och additiv  

Additiv:  Ref Svavel Kaolin Slam 

Bränsle: RT RT-REF RT + S RT +KA RT + SLAM 

 SA SA-REF SA + S SA + KA SA + SLAM 
 

Tabell 2: Försöksmatris, visar vilka försök som skall utföras 

RT-REF         UL SA-REF         UL 

RT-REF         ML SA-REF         ML 

RT + S            UL SA + S            UL 

RT + S            ML SA + S            ML 

RT +KA         UL SA + KA        UL 

RT +KA         ML SA + KA        ML 

RT + SLAM  UL SA + SLAM  UL 

RT + SLAM  ML SA + SLAM  ML 

 

Bestämning av blandningsförhållanden 

För att kunna jämföra analysresultat efter förbränning av RT-flis och syntetiskt avfall måste deras 

specifika halter av additiv vara lika stora per torrbasis. Till projektets syntetiska avfall användes 

redan pelleterat råmaterial från ett tidigare experiment. I receptet till SA + Slam användes 

inblandning av torkat slam vars inblandningshalt var ”as is” dvs. dess andel beräknades på våt och 

inte torrblandning, vilket övriga beståndsdelar gjorde. För att resultatet av provserierna med RT-

flis respektive syntetavfall skall kunna jämföras måste därför slammets torra andel av SA 

bestämmas. Slammet torkades och dess fukthalt bestämdes (tabell 5) varefter dess torra andel av 

SA + Slam-blandningen beräknades (se tabell 3) och receptet på RT-flis (se tabell 4) anpassades 

så att alla nivåer av additiv blev likvärdiga med nivåerna hos SA. För beredning av övrigt bränsle 

användes recept som tagits fram. Hänsyn togs till fukthalter och övriga parametrar så att 

torrhalterna av varje additiv är lika för RT-flis respektive syntetiskt avfall för att resultaten skall 

kunna jämföras.  

För bestämning av fukthalt vägdes varje ämne i en form före och efter att ha torkats i minst 8h. 

Därefter bestämdes fukthalten F enligt nedan. 

𝐹 (%𝑚𝑎𝑠𝑠) =  
𝑚𝑓ö𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑘𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚 −  𝑚𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑘𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚

𝑚𝑓ö𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑘𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚 −  𝑚𝑓𝑜𝑟𝑚
 
𝑘𝑔

𝑘𝑔
 

Övriga fukthalter för innehållet i SA var sedan tidigare bestämda till 20 % för torv och 40 % för 

sågspån. Övriga ingredienser var torra. Därmed kunde slammets torrhaltsinblandning bestämmas. 

Kolumnen med våtsubstrat anger våtblandningen. Med nu kända fukthalter kunde torrhalt, 

torrsubstrat och torrblandning beräknas enligt formler nedan. Resultat visas i tabell 3. 

𝑡𝑜𝑟𝑟ℎ𝑎𝑙𝑡 (%) = 100(%) − 𝑓𝑢𝑘𝑡ℎ𝑎𝑙𝑡 (%) 
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𝑡𝑜𝑟𝑟𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑 = 𝑣å𝑡𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 ∗ 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 

𝑡𝑜𝑟𝑟𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 (%) =   
𝑡𝑜𝑟𝑟𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠ä𝑚𝑛𝑒

∑ 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠
 

Tabell 3: Bestämning torrinblandning av slam i ”SA + Slam” för att ge jämförbara resultat 

 
Våtsubst Fukthalt Torrhalt Torrsubs Torrbland 

Papper 0,3 10,2% 89,8% 0,269536 30,0% 

Polyeten 0,09 0,0% 100,0% 0,09 10,0% 

PVC 0 0,0% 100,0% 0 0,0% 

Torv 0,05 20,0% 80,0% 0,04 4,4% 

Sågspån 0,12 40,0% 60,0% 0,072 8,0% 

Mjöl 0,14 10,6% 89,4% 0,125098 13,9% 

Gelatin 0,08 0,0% 100,0% 0,08 8,9% 

Olja 0,05 0,0% 100,0% 0,05 5,6% 

Sand 0,02 0,0% 100,0% 0,02 2,2% 

Silica gel 0,03 0,0% 100,0% 0,03 3,3% 

Kaolin 0,02 0,0% 100,0% 0,02 2,2% 

CaCl2×6H2O 0,01 0,0% 100,0% 0,01 1,1% 

NaCl 0,005 0,0% 100,0% 0,005 0,6% 

Slam 0,1 12,6% 87,4% 0,087372 9,7% 

      

Halten torrinblandning av slam i RT-flis blev därmed 9,7 %. Bestämt för projektet var 

torrhaltsinblandning på 1 % för svavel och 3 % för kaolin. För att bestämma vilka 

blandningsförhållanden som krävdes i fuktigt tillstånd beräknades enligt följande resonemang. 

𝑓𝑢𝑘𝑡ℎ𝑎𝑙𝑡 (%) = 100(%) − 𝑡𝑜𝑟𝑟ℎ𝑎𝑙𝑡 (%) 

𝑣å𝑡𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 =
𝑡𝑜𝑟𝑟𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑

𝑡𝑜𝑟𝑟ℎ𝑎𝑙𝑡
 

𝑣å𝑡𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 =  
𝑣å𝑡𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠ä𝑚𝑛𝑒

∑ 𝑣å𝑡𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠
 

Receptet för respektive blandning av fuktiga råvaror som gav önskad nivå av additiv i 

torrblandning visas i tabell 4. Kolumnen sats, tabell 4, betecknar vilka fuktiga massor (kg) som ger 

11,5 kg pelletsmassa, vilket skulle täcka behovet för testerna. 
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Tabell 4: Beräkning av recept för pelletsmassa med respektive additiv 

RT + slam Torrbland Fukthalt Torrhalt Våtsubst Våtbland Sats 

RT-flis 90,3% 18% 82,4% 1,10 90,78% 10,440 

Slam 9,7% 12,6% 87,4% 0,11 9,22% 1,060 

Summa 

   

1,21 

 

11,5 

       RT + svavel Torrbland Fukthalt Torrhalt Våtsubst Våtbland Sats 

RT-flis 99,0% 18% 82,4% 1,20 99,55% 11,448 

Svavel 1,0% 0,0% 100,0% 0,01 0,83% 0,095 

Summa 

   

1,21 

 

11,5 

       RT + kaolin Torrbland Fukthalt Torrhalt Våtsubst Våtbland Sats 

RT-flis 97,0% 18% 82,4% 1,18 97,54% 11,217 

Kaolin 3,0% 0,0% 100,0% 0,03 2,49% 0,286 

Summa 

   

1,21 

 

11,5 

       SA + svavel Torrbland Fukthalt Torrhalt Våtsubst Våtbland Sats 

Syn 99,0% 0% 100,0% 0,99 82,03% 9,434 

Svavel 1,0% 0,0% 100,0% 0,01 0,83% 0,095 

Summa 

   

1,00 

 

11,5 

       SA + kaolin Torrbland Fukthalt Torrhalt Våtsubst Våtbland Sats 

SA 97,0% 0% 100,0% 0,97 80,38% 9,243 

Svavel 3,0% 0,0% 100,0% 0,03 2,49% 0,286 

Summa 

   

1,00 

 

11,5 

 

Pelletering 

För att slå pellets användes en modifierad Morrumspressen. Vid pelletering av RT-flis, referens, 

slogs pellets problemfritt. Dock hängde sig pelleteringsmaskinen direkt vid start för pelletering av 

RT-flis + slam. Efter att pelletsmaskin borrats ur upprepades problemet. Handledare
2
 

rekommenderade att satsen RT-flis + svavel skulle blandas till och testas för att se huruvida detta 

fungerade bättre. Det visade sig vara samma problematik, varför pelleteringen övergick till 

syntetiskt avfall. Drygt tio kg referenspellets sparades undan, och resten av de gamla pelletsen 

kördes i en flismaskin för att få fram SA-råvara att blanda med additiven innan de pelleterades 

ännu en gång. Med denna råvara fungerade pelleteringen problemfritt och alla satser tillverkades. 

För att lösa problemet med RT-flis rekommenderade handledare att flisen skulle befuktas
3
.  

Eftersom det inte fanns kännedom om vid vilken fukthalt problemet med pelletsmaskinen uppstod, 

delades satsen i två lika delar, där fukt tillfördes ena hälften för att nå en fukthalt på 30 %, varefter 

den torra tillfördes i små portioner som blandades i den fuktiga tills en god pelletskvalitet uppstod. 

För att befuktningen skulle fördelas jämt tillfördes den i en behållare där flis lades i ett tunt lager 

och en mindre mängd vatten sprutades på i en fin ”dimstråle” med hjälp av en trycksatt 

                                                 
2
 Anders Hjörnhede Sektionschef Förbrännings och aerosolteknik vid SP Sveriges tekniska forskningsinstitut – samtal 

april 2016  
3
 Anders Hjörnhede Sektionschef Förbrännings och aerosolteknik vid SP Sveriges tekniska forskningsinstitut – samtal 

april 2016 
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ogräsmedelsspruta. Därefter lades ännu ett lager flis och besprutades o.s.v. tills allt var slut och 

blandningen vändes, skakades och roterades ordentligt. Det visade sig att jämviktsläget för att få 

rätt kvalitet på pellets inföll då all ”torr” massa tillförts den fuktiga, varför nivån av tillförd fukt 

minskades något till övriga satser RT-pellets. Alla satser gick att pelletera, vilket var nödvändigt 

för arbetets fortskridande. 

Försöksmodell 

För att effektivit tillvara ta tid och pellets planerades att försbränning av varje sorts pellets skulle 

pågå i totalt fyra timmar. Två timmar med testsond men utan akustisk rengöring, varefter sonderna 

rengjordes och testringarna byttes och återmonterades. Därefter startades utrustningen för akustisk 

rengöring för ytterligare två timmars försök. Tiden två timmar per försök valdes för att 

ackumuleringen av aska på sonderna inte skulle mättas. Efter varje försök skulle försöksringarna 

svalna, för att därefter monteras av. Sonderna rengjordes och försågs med nya ringar till nästa 

försök. Alla sonder fotograferades efter avsvalning för att kunna jämföras rent visuellt.  

Försöksanläggningen 

Anläggningen är en modell av en stor fluidbäddsanläggning i litet format, figur 4. Längst ned 

sitter primärluftsinlopp, vars temperatur mäts och regleras med termoelement. Luftflödet ställs in 

på önskat flöde. I botten finns även en vattenkylslinga vars flöde, och därmed kyleffekt, regleras 

manuellt med en vridbar ventil. Kylslingan skall förhindra att bäddtemperaturen blir för hög. 

Ovanför bädden på en höjd av ca 30 respektive 75 cm sitter tillopp för sekundär och tertiärluft. 

Dessa delar på ett gemensamt totalflöde, men detta kan sinsemellan justeras med manuell ventil. 

Bränsle matas in via ett fallrör på 50 cm höjd ovan bädden.   

Primärluften tillför syre och värme så att bränslet torkas och förgasas. Här avgår mycket 

kolmonoxid (CO) och troligen även vätgas (H2), vilket dock ej mätts i försöken. Det är i 

sekundärluften som den verkliga förbränningen sker, varför denna är av stor betydelse. 

Temperaturen i sekundärzonen bör inte understiga 850° C för att upprätthålla god förbränning av 

framför allt CO (SP u.å.). Tertiärluftens syfte är att fånga in och slutförbränna eventuellt 

kvarvarande gas eller bränslerester. Ovan tertiärluften sitter ett värmeelement som håller 900°C 

vilket skall försäkra att så få ofullständigt förbrända kolväten (CxHy) som möjligt lämnar 

anläggningen
4
. 

                                                 
4
 Daniel Ryde Ingenjör – Genomgång av anläggning april 2016 
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Figur 4: Principskiss testanläggning. Källa: Daniel Ryde
5
. Tillstånd att använda bild finns. 

Testsonder och testringar 

Sonderna är utformade som ett rör, vilket genomströmmas av luft för att reglera temperaturen på 

testringarna, vilka sitter på röret tillsammans med en ring, vari två termoelement är kopplade för 

temperaturreglering, figur 5. Den inre testringen är av ett högkvalitativt höglegerat rostfritt stål, 

304, och den yttre av ett vanligt förekommande sämre men betydligt billigare, 15Mo3. Tanken är 

att jämföra vilka beläggningar som fastnar på de olika materialen under de olika förutsättningar 

som försöksmatrisen ger.  

                                                 
5
 Daniel Ryde Ingenjör SP Sveriges tekniska forskningsinstitut– filöverföring maj 2016 
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Figur 5: Principskiss testsond. Källa: Daniel Ryde
6
 (av illustratören själv modifererad version från rapporten 

”Fuel additives to reduce corrosion at elevated steam data in biomass boilers. (Rapport KME-215)”. 

(Stålenheim et.al. u.å.)). Tillstånd att använda bild finns. 

                                                 
6
 Daniel Ryde Ingenjör SP Sveriges tekniska forskningsinstitut– filöverföring maj 2016 
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Ringarna som användes i testerna märktes med en fil för att kunna avgöra vilket håll ringarna 

suttit efter att de demonterats efter genomförda tester. Detta för att kunna utföra analyser av den 

kemiska sammansättningen av beläggningar på ringarnas lä- respektive vindsidor. Analyserna 

utfördes med handhållet XRF-instrument, där XRF står för 

X-ray flourescence (se analysmetoder). Ringarna slipades 

och putsades blanka och tvättades för hand (icke 

dammande gummihandskar) med ISO-propanol och 

luddfria papperservetter. Därefter fick de ligga fem minuter 

i ett ultraljudsbad med ISO-propanol, varefter de torkades 

med nya luddfria servetter. De hanterades därefter endast 

med pincett, även vid analyser.  

Ringarna vägdes och deras vikt noterades. Efter test 

fotograferades ringarna varefter de försiktigt demonterades 

med en burk under som samlade in lössittande aska. För att 

skapa likvärdiga förutsättningar för att skilja löst och hårt 

sittande askbeläggning har SP utvecklat en metod, vilen 

illustreras av figur 6, där ringen försiktigt placeras på en 

vertikal stång. Ringen vilar på en sprint tio centimeter 

ovanför en klack. Sprinten dras ut och all aska som faller av 

vid kollisionen med klacken anses löst- och resten fast 

sittande. Vid utvägning vägdes ringarna och den avfallna 

askan var för sig.  

Figur 6: Fallanordning för att skilja på löst respektive hårt sittande 

beläggningar. Illustratör: Daniel Ryde. Källa: (Davidsson et.al. 

2012.) 
7
. Tillstånd att använda bild finns. 

Sondernas placering 

Placeringen av sonderna i anläggningen är tänkta att motsvara tre olika steg och temperaturnivåer i 

konventionella förbränningsanläggningar, överhettare, 550°C, ekonomiser, 350°C samt 

luftförvärmare, 150°C, figur 7.  

 

                                                 
7
 Daniel Ryde Ingenjör SP Sveriges tekniska forskningsinstitut– epost-kommunikation 2016-06-15 
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Figur 7: Placering och temp sonder. Med tillstånd något modifierad. Källa: Daniel Ryde
8
, (av illustratören 

själv modifererad version från rapporten ” Askans betydelse för rötslams goda samförbränningsegenskaper. 

(Rapport 1654-4706). (Davidsson et.al. 2013)). Tillstånd att använda bild finns. 

Ljudanläggningen 

Ljudtutan har konstruerats av standardmaterial av Ingenjör Daniel Ryde enligt de förutsättningar 

som överenskommits med beställare för försökens genomförande, med standardnivåer på 

ljudtryck och frekvens. Placering och detaljer därom har specificerats och därefter verifierats av 

beställare. En maximal ljudnivå på 139,5 db
9
 har uppmätts med decibelmätare och bedömts 

motsvara verkliga förutsättningar inom industrin. Anläggningens dator har en ljudfil med ett två 

sekunders ljud med frekvensen 20 Hz följs av 117 sekunder tystnad vilket spelas upp på repeat, 

vilket ger en två minuters cykel, ett vanligt upplägg för akustisk rengöring.  

                                                 
8
 Daniel Ryde Ingenjör SP Sveriges tekniska forskningsinstitut– filöverföring maj 2016 

9
 Daniel Ryde Ingenjör SP Sveriges tekniska forskningsinstitut information om försök april 2016 
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2.1 Additivs påverkan på förbränningsgaser och askor 

Anledningarna för att tillsätta additiv till förbränningsmaterialet är både miljömässiga och 

ekonomiska. Klor och alkalimetaller (Na, K) bildar kraftigt korrosiva klorider, vilka bidrar till 

slitage och beläggningar som hindrar värmeöverföring, vilket minskar verkningsgraden. För 

biobränsle är KCl (kaliumklorid) vid höga temperaturer särskilt problematiskt i samband med 

korrosion, enligt Davidsson (2011), medan vid förbränning av avfall är dock NaCl det stora 

problemet.  Tillsatser av additiv kan även reducera risken för agglomeration, att partiklar i bädden 

fastnar/klibbar i varandra och bildar större partiklar. Detta skapar stora problem i fluidbäddar då 

fluidiseringen minskar, vilket försämrar omblandningen och förbränningen.     

Svavel 

Korrosionsproblem i framförallt överhettare har visat sig reduceras vid tillsatser av elementärt 

svavel. När svavlet förbränns bildas svaveldioxider, SO2 och SO3. Detta bidrar till att minska 

mängden av alkaliklorider i rökgaserna eftersom framförallt svaveltrioxiden reagerar med 

alkalikloriden och det då bildas alkalisulfater och saltsyra (HCl), vilket i labbtester visat sig ske i 

princip fullständigt vid tillsatser av S på över 5g/kg bränsle. Saltsyra är i sig även den korrosiv, 

med en betydligt lägre korrosionshastighet, så jämfört med alkalikloriderna så det är en 

förbättring. För att effekten skall vara så positiv att risken för korrosion skall anses som låg måste 

dock andelen svavel i bränslet vara minst fyra gånger större än kloret. Det har även framgångsrikt 

gjort försök där man uppmätt minskade kolmonoxidutsläpp vid tillförsel av svavelgranulat i 

pulvriserat bränsle. Dock kan svavel öka risken för lågtemperaturkorrosion. Ökade emissioner av 

SO2 kan även innebära investeringsbehov av reningssteg för att inte överskrida utsläppsgränser 

(Stålenheim et al. u.å.). 

I anläggningar som primärt består av järnbaserade material som rostfritt/legerat stål, sker oxidationer 

av järn till järnoxider. Det finns olika sammansättningar, bl.a. Järn(III)-oxid (Fe2O3). 

Om klorid- och alkalimetallhaltigt bränsle förbränns kan alkaliklorider bildas, här kallas 

alkalimetaller A i reaktionsformler nedan. Järntrioxid kan bildas enligt ekvation 1: 

2 Fe + 1 ½ O2 → Fe2O3     (3) 

Detta innebär att många ytor i förbränningsanläggningar har mer eller mindre 

järnoxidbeläggningar, av olika sort. Just järntrioxid reagerar gärna med alkaliklorider, varvid 

alkalijärnoxid bildas och ren klorgas och frigörs: 

2 ACl(s) + Fe2O3(s) + ½ O2(g) → A2Fe2O4(s) + Cl2(g)  (4) 

Den rena klorgasen som är stark reaktivt/korrosivt angriper det rena järnet (alternativt andra 

metaller i materialet, kallat M) och oxiderar det till järnklorid (FeCl2) eller MCl2.  

Fe + Cl2 → FeCl2     (5) 

M + Cl2 → MCl2     (6) 

Därefter kan järnkloriden oxideras vidare till nytt järntrioxid (Fe2O3) och cykeln börjar om igen. 

Detta innebär att korrosionen nöter ned materialet mer och mer. Om svavel finns i bränslet (vilket 

det alltid gör i biologiskt baserade bränslen) kommer detta att oxideras, om det inte redan är i 

oxiderat tillstånd:  
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S + O2 → SO2 alt     (7) 

S + 1 ½ O2 → SO3     (8) 

Om alkaliklorider, syre och svaveldioxid stöter ihop sker reaktionen  

2 ACl(s) + SO2(g) + O2(g) → A2SO4 + Cl2   (9) 

varvid klorgas bildas. Detta antyder en negativ påverkan av svavel i bränslet. Dock sker ytterligare 

en annan reaktion om fukt, H2O, finns tillgängligt: 

2 ACl(s) + SO2(g) + H2O(g) + ½ O2(g) → A2SO4(s) + 2 HCl(g)   (10) 

 

Här bildas alkalisulfat, A2SO4, och saltsyra, HCl, vilka båda är betydligt mindre korrosiva än 

alkaliklorider. Dessutom reduceras hastigheten på rundgången av klor som beskrivits ovan, vilket 

sänker korrosionshastigheten.  

 

Men det finns andra ämnen som påverkar effekten av svavel som bränsleadditiv, eller givetvis 

även vid naturlig förekomst av densamma, såsom i biomassa. Ett är kalcium, Ca, som är reaktiv 

med svaveldioxiden: 

 

CaO(s) + SO2(g) + ½ O2(g) → CaSO4(s)    (11) 

 

Därmed rivaliserar kalcium med alkalimetallerna om svaveldioxiden och motverkar effekterna av 

svavel genom att bilda kalciumsulfat och förbrukar därmed svavlet som då inte kan binda upp 

alkalimetaller och klor i samma omfattning.  

 

Kemiska samband och reaktioner i avsnittet enligt (Davidsson et al. 2012). 

 

Kaolin  

Kaolin är ett samlingsnamn för en grupp lermineraler med den gemensamma egenskapen att de 

innehåller aluminiumsilikat, d.v.s. oxider av aluminium, silikat och väte (Al2O3, SiO2 och H2O) i 

vissa varierande kombinatiner. Namnet kommer från den kinesiska provinsen Gao Ling där leran 

användes för porslinsproduktion, vilket fortfarande är fallet.  

I fluidiserande bäddar är tillsats av kaolin ett högeffektivt sätt att minska halterna av alkaliklorider 

i rökgaser genom att kaolin fångar in dessa och motverka bäddagglomeration.  För att optimera 

resultatet bör kaolinet tillsättas i pulverform med en stor specifik yta, vilket bidrar till en ökad 

sannolikhet för att kaolinet stöter på alkali. Liksom svavel ger reaktion med kaolin saltsyra som 

produkt, med liknande följder.  

Försök har visat att med kaolin som tillsats reduceras mängderna flyg- och bottenaska såväl som 

nivåer av hårda och lösa beläggningar. Dessutom visar resultat av tidigare försök att även nivåerna 

av klor reduceras samtidigt som det sker reduktion av bäddsintring och korrosion i både 

överhettare och ekonomiser (Stålenheim et al. u.å.). 

Avlopps- och rötslam 

Ur miljömässig synvinkel bör avloppslam i möjligaste mån återföras till jord och mark då det är 

näringsrikt och innehåller höga halter fosfor och baskatjoner (Ca, Mg, K) som konstant urlakas 
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från markerna, vilket när de är slut leder till att aluminiumjoner (Al
3+

) frigörs. Dessa har starkt 

negativ påverkan på bl.a. fisk där de binder vid gälarna och sakta kväver fisken till döds
10

. Nära 90 

% av det svenska avloppslammet klarar gällande riktvärden för organiska ämnen och gränsvärden 

för tungmetaller, men endast ungefär 25 % används för gödsling inom åkerjord, skog och mark 

(Gårdstam 2015).  

Avloppsslam har använts vid förbränning i både torkat och fuktigt tillstånd. I anläggningar med ett 

visst behov av fuktinnehåll i förbränningsprocessen kan slam användas även för att bidra till denna 

effekt, men tillför även ett visst värmevärde. Det har visat sig, framförallt i fluidiserande pannor, 

att avloppslam bidrar till en minskad bäddagglomeration, uppbyggnad av beläggningar samt 

korrosion, vilket är värdefullt vid besvärliga ämnen med höga klorhalter, som avfall. (Herstad 

Svärd et al. 2011) 

De positiva korrosionshämmande egenskaperna hos slam är inte helt klarlagda men en teori är att 

alkaliklorider omvandlas till alkalifosfater. Det finns även indikationer på en effekt där 

slamtillsatser binder tungmetaller. Slammets innehåll av kalcium, svavel och fosfor anses vara 

avgörande faktorer för påverkan för bäddagglomeration. Kalciumets inverkan är dock av det 

negativa slaget, (se svavel ovan). (Herstad Svärd et al. 2011).  

Med tillsatser av slam kan man räkna med ökade emissioner av SO2, vilket ger samma 

konsekvenser som för svaveltillsatser ovan. Slam kan även öka emissioner av NOx, vilket innebär 

att kemikalier för att reducera detta, såsom ammoniak (NH3) vid SNCR-reaktion (insprutning av 

reduktionsmedel ovanför förbränningen), behövs i processen (Stålenheim et al. u.å.).   

Tvättmedel innehåller ca en tredjedel syntetisk zeolit, ett slags aluminiumsilikat, som starkt 

påminner om det naturliga kaolinet. Därmed innehåller avloppslam ofta en relativt hög halt av 

ämnen som har liknande egenskaper som kaolin och svavel. 

2.2 Analysmetoder 

Invägning 

Sker enligt tidigare beskrivning av ringarnas hantering. Skillnad i in- och utvägning för olika 

bränslen, additiv och akustisk rengöring respektive icke jämförs. 

  

                                                 
10

 Agneta Hultstrand lärare i miljökunskap Högskolan i Borås under föreläsning hösten 2014  
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ELPI – Elektisk partikel impaktion  

En gasmängd tas ut från förbränningskammaren och späds minst 49 gånger. Den utspädda gasen 

leds in i ELPI-instrumentet där den ”beskjuts” med elektroner. Storlek och massa hos gasens 

partiklar avgör vilken laddning partikel får. Därefter strömmar gasen med laddade partiklar genom 

olika nivåer av plattor där de fastnar beroende på sin storlek, vilken mäts i aerodynamisk diameter. 

Luftens strömningshastighet ökar för varje nivå, och partiklar med för stor massa/diameter dras 

inte med i luften när den ändrar riktning ovanför plattan, utan kolliderar. Antalet träffar på 

respektive platta, alltså koncentrationen av respektive partikelstorlek, registreras av den elektriska 

ström (fA) som uppstår i plattorna till följd av partiklarnas elektriska laddning, figur 8. De största 

partiklarna registreras högst upp och för varje nivå sjunker storleken på registrerade partiklar, 

vilket visas i figur 7. Partikelstorleken varierar mellan 0,0396-5,1769μm och varje storleksfraktion 

anges normalfördelat. (DEKATI LTD 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 8: Principskiss ELPI. 
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XRF – X-ray flourescence 

 

Atomer och joner består av en positivt laddad kärna av protoner, som omges av elektroner i olika 

skal, vilka representerar olika energinivåer. De innersta kallas med start längst in mot kärnan för 

K, L och M-skalet. Fler nivåer finns för större atomer och joner, men det är dessa tre som är aktiva 

i analysen. Metoden kan ej skilja på atomer och joner, samt inte heller avgöra huruvida de ingår i 

molekyler eller inte, bara avgöra vilket grundämne det är fråga om.  

 

Betydelsen av XRF som angivits i rubriken betyder på svenska ”sekundära röntgenstrålar”. 

Metoden innebär att provobjektet bestrålas med röntgenstrålar vars frekvens, vilket beror på 

energinivå, ändras med visst tidsintervall. När elektronerna hos en atom träffas av en röntgenstråle 

med rätt energinivå kommer den att ejekteras, skjutas iväg, från atomen varvid strålning avges 

med en korrelerande frekvens. Då ett tomrum uppstår i atomens elektronnivåer kommer an 

elektron från ovanliggande skal att falla in och ersätta den ejekterade, varvid strålning avges även 

här. Givetvis kan detta för större grundämnen skapa en kedjeeffekt av elektroner som faller likt 

dominobrickor för att fylla platser i nivån under, vilket ger upphov till mer strålning av olika 

frekvenser. Det är genom att instrumentets dator jämför utsänd strålning med inkommande från 

provobjektet som identifiering av grundämnessammansättnigen utförs, vilket figur 9 visar 

principiellt. Metoden har vissa brister då vissa grundämnen kan ha väldigt lika spektrum. Pga 

strålningen begränsade djupgående har instrumentet en tendens att mäta mer på ytan, vilket i vissa 

sammanhang kan ge en osann bild då det som i beläggningssammanhang kan ha funnits sjunkande 

yttemperatur med nivån av beläggning som gjort att det under i beläggning är en sort och i ett 

annat lager en annan. Metoden ger en rejäl fingervisning men inget exakt facit (König 2013). 

 

Dock har vi inte tjocka lager och de ämnen vi kontrollerar är bland de som ger fullgott trovärdiga 

analyssvar för att fylla våra syften.   

 

  

Figur 9: Princip XRF-analys. Källa: Markus Hagman (2015). Tillstånd finns att använda bild. 
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3. Resultat under förberedelser  

Bestämning av fukthalter 

I tabell 5 visas uppmätta fukthalter hos råvarorna, vilka användes för att beräkna 

blandningsförhållanden (recept) för pelletsmassa. 

Tabell 5: Uppmätta fukthalter hos råmaterial som torkats i ugn för att beräkna vilka massor 

fuktigt material som krävs för att uppnå önskad torrinblandning. 

Uppmätta 

fukthalter in (inkl. form) ut (inkl. form) form fukthalt 

RT-fils 268,1 226,4 31,1 17,6 % 

Slam 207,2 185 31,4 12,6% 

Mjöl 138,2 126,8 31,1 10,6 % 

Papper 76,6 72 31,3 10,2 % 

 

Beräkning av blandningsförhållanden med fuktigt råmaterial 

Tabell 6 användes för att beräkna vilka massor fuktigt material som krävs för att uppnå önskad 

torrinblandning. Detta genom att utifrån önskad torrinblandning (given av handledare) och 

kunskap om fukthalter, tabell 5, bestämma vilken mängd fuktigt material som motsvaras. Efter 

slagning mättes fukthalt hos pellets enligt tabell 7. 

Tabell 6: Resultat av beräkning av blandningar med fuktigt råmaterial för att uppnå önskad 

torrblandning. 

RT + slam Torrbland Fukthalt Torrhalt Våtsubst Våtbland Sats (kg) 

RT-flis 90,3 % 18 % 82,4 % 1,10 90,78 % 10,440 

Slam 9,7 % 12,6 % 87,4 % 0,11 9,22 % 1,060 

Summa 

   

1,21 

 

11,5 

       RT + svavel Torrbland Fukthalt Torrhalt Våtsubst Våtbland Sats (kg) 

RT-flis 99,0 % 18 % 82,4 % 1,20 99,55 % 11,448 

Svavel 1,0 % 0,0 % 100,0 % 0,01 0,83 % 0,095 

Summa 

   

1,21 

 

11,5 

       RT + kaolin Torrbland Fukthalt Torrhalt Våtsubst Våtbland Sats (kg) 

RT-flis 97,0 % 18 % 82,4 % 1,18 97,54 % 11,217 

Kaolin 3,0 % 0,0 % 100,0 % 0,03 2,49 % 0,286 

Summa 

   

1,21 

 

11,5 

       SA + svavel Torrbland Fukthalt Torrhalt Våtsubst Våtbland Sats (kg) 

SA 99,0 % 0 % 100,0 % 0,99 82,03 % 9,434 

Svavel 1,0 % 0,0 % 100,0 % 0,01 0,83 % 0,095 

Summa 

   

1,00 

 

11,5 
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SA + kaolin Torrbland Fukthalt Torrhalt Våtsubst Våtbland Sats (kg) 

SA 97,0 % 0 % 100,0 % 0,97 80,38 % 9,243 

Svavel 3,0 % 0,0 % 100,0 % 0,03 2,49 % 0,286 

Summa 

   

1,00 

 

11,5 

 

Fukthalt pellets     

Tabell 7: Fukthalt hos slagna pellets uppmätt i ugn 

Uppmätta 

fukthalter in (inkl. form) ut (inkl. form) form fukthalt 

RT-REF 218,2 193,8 7 11,6% 

RT + S 228,6 195,6 5,5 14,8% 

SA-REF 309,1 286,8 5,5 7,3% 

SA +S 262,7 236,2 6,2 10,3% 

SA + Kaolin 251,4 228,5 6,1 9,3% 

 

Problem med sintring 

Första försbränningstest utfördes med RT-flis referens som bränsle. Bäddtemperaturen var 800° C 

och bränsletillförsel hade pågått i ca en och en halv timma då bäddsintring inträffade, precis innan 

testsonderna skulle matas in. Försök att rädda bädden gjordes, genom att kylningen och 

primärluftstillflödet ökades, men det fungerade inte och försöket avbröts. Efter kontroll av 

utrustningen, som fungerade väl, drogs slutsatsen att sintringen förorsakades av att bäddsanden var 

för grov och därmed hade för liten specifikyta och för vårt syfte otillräckliga 

fluidiseringsegenskaper. Vid visuell kontroll fluidiserades sanden inte kall utan endast varm. Mer 

lättfluidiserad sand fluidiseras vid rumstemperatur. Beslut togs om att bäddtemperaturen skulle 

sänkas till 700° C och primärluftflödet ökas för att öka fluidiseringen. Då farhågor fanns om att 

pelletsen från den förstörda satsen inte skulle räcka beslutades att nästa försök skulle vara 

syntetiskt avfall referens, SA-REF.   

Problem med två × två timmar försök per dag  

Vid förbränning av SA-REF fungerade allt bättre än förgående försök. Dock visade det sig redan 

vid tillfället för fotografering av andra omgångens sonder att sonderna var belagda med klart mer 

aska än försök 1 utan akustisk rengöring, figur 10.  

 

Figur 10: Ringar efter försök 1 och 2, SA-REF utan respektive med akustisk rengöring. 
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Handledare ansåg att systemet måste ha ackumulerat aska i bädden vilket också tydligt visades på 

tryckmätarna i bädden, vars värden loggats med programvaran easyview, vilka ökat p.g.a. ökande 

askmängd, enligt principen för tryck hos en fluid
11

: 

Pfluid (Pa) = ρ (kg/m3) * g (kgm/s
2
) * h (m). 

Utvägningen av ringarna bekräftade farhågorna om att metoden måste ändras för att ge den 

akustiska rengöringen likartade förutsättningar, d.v.s. pannan måste tömmas på aska och förses 

med ny ren sand mellan testerna. Därmed kunde endast ett test utföras om dagen, då uppstart och 

avsvalning är tidskrävande. Försöksmatrisen reducerades, enligt tabell 8, till följd av 

examensarbetets tidsram. 

Tabell 8: Reducerad försöksmatris 

RT-REF         UL SA-REF         UL 

RT-REF         ML SA-REF         ML 

RT + S            UL SA + S            UL 

RT + S            ML SA + S            ML 

RT +KA         UL SA + KA        UL 

RT +KA         ML SA + KA        ML 

RT + SLAM  UL SA + SLAM  UL 

RT + SLAM  ML SA + SLAM  ML 

4. Resultat akustisk rengöring 

Då uppdragsgivare äger rättigheterna till resultatet av den forsknings som utförts på deras uppdrag 

med avsikt att vidareutveckla sin produkt och eventuellt använda materialet vid patentering och 

dylikt redovisas inga resultat av den akustiska rengöringen.  

5. Resultat och diskussion bränsleadditiv 

Som en följd av tystnadsplikten utgår alla resultat av additiv i samband med akustisk rengöring. 

Alla resultat är i formen referensbränsle utan ljud mot referensbränsle + additiv utan ljud.  

I diskussion används begreppen låg- mellan- och högtemperatur om de tre sonderna, vars 

yttemperaturer håller ungefär 150° C, 350° C och 550° C. Rökgasernas temperatur är ungefär 200° 

C vid sond 1 och 800° C vid sond 3. 
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 Daniel Ryde Ingenjör – samtal 3 maj 2016 
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Invägning 

 

Figur 11: Resultat utvägning testringar avseende om vikten ökat eller minskat samt hur mycket 

Figur 11 visar differensen av respektive rings vikt (g) vid försök med referensbränsle jämfört med 

referensbränsle med additiv (diff = mref + additiv - mref) samt restaskan, den löst sittande aska som 

lossnat i samband med ringarnas demontering samt vid användande av fallanordningen beskriven 

ovan (se figur 6). En stapel med negativt värde visar att resultatet på mätpunkten haft en lägre vikt 

för bränsle med additiv än bränsle-ref och därmed har vikten minskat relativt referens. Likaledes 

innebär en positiv stapel att vikten i fallet med additiv varit större för fallet bränsle referens, vilket 

innebär ökad vikt jämfört referens. Resultatet visar tydligt att de lösa beläggningarna (restaska) på 

sonderna klart ökar, med undantag för SA-REF UL - (SA + S UL) sond #3, samt att de hårt 

sittande beläggningarna på ringarna minskar, undantaget 15Mo3 150° C.  

Vid utvägning av testringarna syns tydligt i figur11 att båda additiven haft kraftig påverkan av hur 

mycket beläggning som binder hårt vid testringar, vilka minskat, och mängden löst stoft som 

ansamlats på ringarna, vilket ökat. Detta stämmer väl med teorin som säger att additiven skall 

minska askans vidhäftande förmåga mot metall och förmå dem att bilda löst stoft som lättare kan 

avlägsnas.    
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Resultat ELPI 

 

Figur 12: Partikelkoncentration, antal partiklar per kubikcentimeter rökgas (antal/cm
3
) 

Det framgår tydligt även i resultaten av ELPI (figur 12 och 13) att både tillsatser av kaolin, men 

framför allt svavel, markant påverkar koncentrationen av speciellt partiklar i storleksintervallet 

0,1209 till 0,7637μm, både för RT och SA. Detta syns när man studerar staplarnas höjder för 

respektive partikelstorlek, där halten av partiklar i spannet kraftigt reduceras.  

I figur 12 visar höjden på ytan koncentrationen av partiklar (st/cm
3
) mellan respektive 

partikelstorleksgräns, vilka är angivna i mikrometer (μm) på skalan mot nedre vänstra hörnet. 

Varje halt av ny färg på topparna av figuren indikerar en ny haltnivå a 100 000 st/cm
3
. Varje 

bränsle markerat i figur. 

När man studerar ELPI-analysen kan frågan uppkomma vart partiklarna som tydligt minskar i 

antal tar vägen då inte något annat vuxit i motsvarande grad, men det troliga är att många väldigt 

små partiklar klibbat samman och blivit en betydligt större enhet, vilket endast registreras som en 

punkt, varför inget linjärt samband syns vid en första anblick, figur 12. 
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Figur 13: ELPI medelvärdesjämförelse - antal partiklar per kubikcentimeter rökgas (antal/cm
3
) 

För att kunna jämföra värden av varje storleksordning mer noggrant, har i figur 13 medelvärdet av 

partikelkoncentrationen uppmätta med ELPI redovisats. Vid en närmare studie framgår att tillsats 

av svavel sänker partikelkoncentrationen, särskilt för fallet RT-flis. För SA reducerade svavel 

partikelkoncentrationerna till ca 4 % av referenshalt för storlek 0,732μm och ca 30 % för 

1,2329μm. Övriga koncentrationer varierade mellan 15 – 25 % av referenshalt. För RT-flis var 

resultatet ännu kraftigare, bortsett från koncentrationen av storlek 0,0396μm som fördubblades. 

Kraftigast reduktion mot referenshalt skedde vid 0,1209μm till ca 3 %, och som lägst vid 

0,7637μm till ca 23 %. Övriga värden varierade mellan 5 och 20 % av referenshalt.  

Dock ger kaolin en ökad koncentration av partiklar mellan 0,0396 och 0,2026μm. Koncentrationen 

vid storleken 0,732μm, mer än sex och en halv gång, 0,1209μm mer än tredubblades och 0,2026 

ökade ca en halv gång.   

Resultat XRF-analyser 

Testringar 

För uttolkning av figurerna 14 till 25 gäller att varje bränsle har två kolumner, där det första är 

från ringen av kvalitet 304 och det andra av 15Mo3. Redovisningen består endast av värden från 

vindsidan av ringarna, d.v.s. undersidan.  
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Figur 14: Nivåer av klor (Cl) och svavel (S) i flygaska och beläggningar vid tillsats av svavel alt. kaolin i 

bränsle sond 1 

 

 

Figur 15: Nivåer av klor (Cl) och svavel (S) i flygaska och beläggningar vid tillsats av svavel alt. kaolin i 

bränsle sond 2 
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Figur 16: Nivåer av klor (Cl) och svavel (S) i flygaska och beläggningar vid tillsats av svavel alt. kaolin i 

bränsle sond 3 

Figur 14 -16 visar tydligt att tillsatser av både svavel och kaolin sänker halten av klor i de 

beläggningar som ringarna har fått vid försöken. Med högsta temperaturen får kaolin ett väldigt 

tydligt positivt resultat. Tydligt är även att svavel har störst verkan tillsammans med RT-flis, och 

gärna vid högre temperatur. För sond 2, (figur 15) är klorvärdet på 15Mo3 (andra värdet) dock 

högre än i referens. Figurerna 13 till 15 visar tendensen att både klor och svavel har sina högsta 

nivåer i mellantemperaturen för ring 304. För ring 15Mo3 ökar dock svavlet hela tiden med 

ökande temperatur, men kloret fortsätter att toppa vid mellantemp. Effekterna som tillsats av 

additiv ger skiljer men ej radikalt mellan ringkvaliteterna. 

För att noggrannare kunna bedöma och jämföra nivåerna av fosfor, bly och zink, vilka är relativt 

sett låga, redovisas de i vissa diagram med sekundäraskala till höger i figurerna 19 till 25.  
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Figur 17: Nivåer av klor (Cl), svavel (S) kalcium (Ca), kalium (K) och fosfor (P) i flygaska och beläggningar vid 

tillsats av svavel alt. kaolin i bränsle sond 1 

 

 

 

 

 

Figur 18: Nivåer av klor (Cl), svavel (S) kalcium (Ca), kalium (K) och fosfor (P) i flygaska och beläggningar vid 

tillsats av svavel alt. kaolin i bränsle sond 2 
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Figur 19: Nivåer av klor (Cl), svavel (S) kalcium (Ca), kalium (K) och fosfor (P) i flygaska och beläggningar vid 

tillsats av Svavel alt. kaolin i bränsle sond 3 

Nivåerna av kalium, kalcium och fosfor är i figur 17 till 19 vara högre i RT-flis än i SA. Nivåerna 

av fosfor i SA sjunker mer vid tillsats av kaolin än svavel för hög- och mellantemp. För lågtemp 

verkar i vissa fall inget fosfor ha fastnat/funnits kvar. Dock är nivåerna så låga generellt att detta 

kan antas vara mer slump än fastlagt fakta. Troligen bör mer noggrann analysmetod än XRF-

handpistol tillämpas vid fortsatta studier av detta.  

 

 

Figur 20: Nivåer av klor (Cl), svavel (S) och zink (Zn) i flygaska och beläggningar vid tillsats av svavel alt. 

kaolin i bränsle sond 1 
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Figur 21: Nivåer av klor (Cl), svavel (S) och zink (Zn) i flygaska och beläggningar vid tillsats av svavel alt. 

kaolin i bränsle sond 2 

 

 

 

 

 

Figur 22: Nivåer av klor (Cl), svavel (S) och zink (Zn) i flygaska och beläggningar vid tillsats av svavel alt. 

kaolin i bränsle sond 3 
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Zink visar i figurerna 20 – 22 en tydlig tendens att vara högre i RT-flis än i syntetiskt avfall. Detta 

kan bero på RT-flisens färgrester. Zink och bly har varit vanligt förekommande ämnen i färg 

tidigare. 

 

 

Figur 23: Nivåer av klor (Cl), svavel (S) och bly (Pb) i flygaska och beläggningar vid tillsats av svavel alt. 

kaolin i bränsle sond 1 

 

 

Figur 24: Nivåer av klor (Cl), svavel (S) och bly (Pb) i flygaska och beläggningar vid tillsats av Svavel alt. 

kaolin i bränsle sond 2 
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Figur 25: Nivåer av klor (Cl), svavel (S) och bly (Pb) i flygaska och beläggningar vid tillsats av svavel alt. 

kaolin i bränsle sond 3 

Bly visar sig i figurerna 23 - 25 fästa hårdare/mer vid ringen av 15Mo3. Överlag är det tydligt att 

sond två är den mest utsatta för bly och zink när det gäller ring 304, undantaget zink vid RT-

referens. Kalcium ökar i nivå med ökande temperatur undantaget RT-REF. För ringkvalitet 

15Mo3 är blyvärdet högst för sond 2, undantaget fallet RT + S, medan kalium ökar med stigande 

temp, undantaget fallet RT-REF. Zink har högstanivå vid mellantemp undantaget RT-REF. 

Kalcium uppvisar ingen tydlig temperaturtrend alls på 15Mo3. 

Löst sittande aska på sonderna (restaska) 

Varje bränsle anges med en siffra ett till tre, vilka betecknar vilken sond askan härrör från.  

 

Figur 26: Nivåer av klor (Cl), svavel (S), bly (Pb) och zink (Zn) i flygaska och beläggningar vid tillsats av svavel 

alt. kaolin i bränsle 

I figur 26 har zink en tendens att, förutom i fallet RT + S, öka något från låg- till 

mellantemperatur, för att sedan sjunka något vid högsta temp. Bly visar samma tendens utan 
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undantag. Det är mycket intressant att även klor följer samma mönster. Kunskap om eventuellt 

samband mellan dessa komponenters beteende saknas och har inte ingått som uppgift att 

kontrollera, utan detta nämns endast i rapport som ett iakttagande vid studie av resultat. Dock 

föranleder det intresse för att fortsatta studier sker framgent. 

 

 

Figur 27: Nivåer av klor (Cl), svavel (S), kalcium (Ca) och kalium (K) i flygaska och beläggningar vid tillsats av 

svavel alt. kaolin i bränsle 

För restaskan, figur 27,är det intressant att värdet för svavel ökar med högre sondnummer, vilket 

motsvarar ökande temperatur, medan kalcium minskar med undantag för fallet SA + kaolin. 

Kloret ökar från låg- till mellantemp, men sjunker sedan igen vid högsta temperaturen, lägre än 

vid lågtemp. Högst klorhalt i restaska har RT-referens. Kalium antyder en tendens att öka med 

högre temperatur. Sammantaget ger figurerna 14 – 16 och 26 en bild av att svavelhalten är högre i 

RT-REF än i SA-REF.  

Figurerna 26 och 27 visar en tendens för restaskan där högre temperatur ger högre halt svavel men 

lägre kalcium både i SA-REF och SA + S. Med ökad nivå av svavel ökar dock kalium jämfört 

med referens, vilket kan antyda att S och Ca har reagerat med varandra, dock inte mer än att halten 

av klor sjunker markant med tillsats av svavel.  
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Figur 28: Nivåer av klor (Cl), svavel (S) och fosfor (P) i flygaska och beläggningar vid tillsats av svavel alt. 

kaolin i bränsle. 

6. Slutsats 

Det är tydligt att additiv påverkar koncentrationen av olika partikelstorlekar hos askan men även 

dess förmåga att binda till båda sorters stål. Partikelstorleken samt halten av klor har klart påverkat 

smältornas vidhäftande förmåga.  

Minskningen av hårdsittande beläggning på sondernas testringar antyder att additiven långsiktigt 

fördröjer tidpunkten då ångrengöring eller annan rengöring krävs, vilket kan betyda ökad 

verkningsgrad för anläggning och även minskade stilleståndstider för byte av korrosionsskadade 

och även minskad råvarubrytning, vilket är mycket positivt för miljön.  

Då vissa halter ökar från högtemp till mellantemp för att sedan minska till lågtemp kan antas att 

sond tre har för hög yttemperatur för att ämnet skall kondensera och fastna på ringarna, medan 

sond 2 har en tillräckligt låg temp.   

7. Fortsatta studier 

Mer forskning bör göras. Allra först rekommenderas att försöksmatrisen kompletteras så att de 

försök med slam, kaolin och RT-flis som inte hanns med blir utförda. Därefter rekommenderas 

förlängda försök med additiv för att utröna mer om de bakomliggande processer och jämvikter 

som föreligger resultaten.  

Att göra samma försöksmatris med alternativa temperaturer skulle ge insikter i denna viktiga 

variabels påverkan. Intressant vore att ta reda på varför temperaturen mellantemperaturen, 350° C, 

har vissa förhöjda nivåer än de två övriga eller om det endast kan vara 

kondenseringstemperaturen. Speciellt då bly och zink samtidigt följer trenden så kan någon 
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påverkan av deras inblandning tänkas. Kanske kan man finna ickelinjära samband (logaritmiska, 

etc.) eller helt andra faktorer som bidrar till resultatet. 
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