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Förord 
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projektet har effekten av fluidiseringshastighet och kornstorlek på agglomereringsrisken 
vid biobränsleeldning i fluidbäddpannor studerats. Sju energianläggningar har 
medverkat och lämnat bottensandprover till de experimentella försöken, som utförts på 
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Abstract 
Effekten av bäddkornstorleken och fluidiseringshastigheten på agglomereringsrisken i 
biobränsleeldade BFB/CFB fullskaleanläggningar har studerats. De experimentella 
försöken visar på att ökad fluidiseringshastighet gör att bädden agglomererar vid en 
högre temperatur. Detta är mest markant vid relativt låga fluidiseringshastigheter, vilket 
ofta förekommer i t ex en BFB-panna eller recirkulationsbenet i en CFB. 
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Sammanfattning 
Några studier kring effekten av bäddkornstorleken och fluidiseringshastigheten på 
agglomereringsrisken i biobränsleeldade BFB/CFB fullskaleanläggningar har ej tidigare 
publicerats. Målet med detta projekt har därför varit att bestämma vilken betydelse 
variationen av dessa två parametrar har på agglomererings/defluidiseringsrisken i 
typiska fluidbäddar som eldas med i huvudsak skogsbränsle. Arbetet har även givit 
information om variationen i bäddkornens beläggningskaraktäristik beroende på 
bränsleaskans sammansättning samt bäddkornens storlek. Dessutom har en kartläggning 
gjorts av förhållandena i praktiken på storskaliga anläggningar m a p val av 
bäddmaterial, fluidiseringshastighet, bäddsandsförbrukning etc. 
 
Inom projektet har prover på bäddsand tagits ut från sju fullskaleanläggningar, fyra 
CFB och tre BFB. Proverna har siktats för att få fram siktkurvor, analyserats m a p 
beläggningskarakteristiken samt studerats experimentellt genom agglomereringsförsök i 
en fluidbädd i bänkskala. 
 
Utifrån analyserna av beläggningskarakteristiken på bäddkornen kan konstateras att 
inga signifikanta skillnader i beläggningstjocklek och –sammansättning har kunnat 
påvisas mellan fina och grova partiklar för de analyserade bäddproverna. 
 
Agglomereringsförsöken i bänkskala visade på att ökad fluidiseringshastighet gör att 
bädden agglomererar vid en högre temperatur, vilket var mest markant vid relativt låga 
fluidiseringshastigheter. Vid normala gashastigheter i en kommersiell CFB-panna, är 
det inte troligt att fluidiseringshastigheten har någon signifikant påverkan på 
agglomereringsrisken. Fluidiseringshastigheten skulle däremot kunna ha en inverkan på 
agglomereringen i exempelvis recirkulationsbenet, där gashastigheten är relativt låg. 
Även i BFB-pannor är fluidiseringshastigheten ofta tillräckligt låg för att ha en 
signifikant effekt på agglomereringsrisken. 
 
Genom bänkskaleförsöken som genomförts inom detta projekt har det inte med säkerhet 
gått att påvisa i vilken utsträckning bäddkornstorleken påverkar agglomereringsrisken. 
Det krävs ytterligare studier med fler prover och något modifierade metoder för att 
kunna säkerställa om kornstorleken har någon direkt inverkan på risken för 
agglomerering. Vid intervjuerna med anläggningsägare har det framkommit att man i 
BFB-pannorna Idbäcken och Allöverket har erfarenheter i full skala av att kornstorleken 
påverkar agglomereringsrisken. Finare sand har där visat sig sintra lättare än grövre 
sand. I praktiken finns även en indirekt påverkan eftersom kornstorleken påverkar valet 
av fluidiseringshastighet. 
 
När det gäller bränslets påverkan på agglomereringsrisken indikerar försöken att 
inblandning av kol eller torv kan bidra till att defluidiseringstemperaturen höjs, medan 
bränslen såsom GROT och Salix tycks ha motsatt effekt.  
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Summary 
Studies on the effect of bed particle size and fluidization velocity on the 
agglomeration/defluidization risk during biomass combustion in BFB/CFB plants have 
not previously been published. Therefore, the objective of this project has been to 
determine the influence of these two parameters on the risk for agglomeration in typical 
biofuel fired fluidized beds. The study has also resulted in information on how 
variations in the coating characteristics of the bed particles are depending on the fuel 
ash content and the particle size of the bed material. Furthermore, the conditions at large 
scale commercial plants have been surveyed with respect to the choice of bed material, 
fluidization velocity, bed sand consumption etc. 
 
Bed materials have been sampled from seven full-scale boilers, four CFB and three 
BFB. The samples have been sieved to achieve sieve curves, analyzed with respect to 
the coating characteristics, and studied by experiments in a bench-scale fluidized bed. 
 
It could be concluded from the analyses that there are no significant differences in the 
coating thickness or the coating composition between fine and coarse particles in the 
bed samples. 
 
The bench-scale agglomeration experiments showed that increased fluidization velocity 
results in bed agglomeration at a higher temperature. This effect was stronger at 
relatively low fluidization velocities. The fluidization velocity has probably no 
significant effect on the risk for agglomeration at normal gas velocities in a commercial 
CFB boiler. Though, it could have an influence on the agglomeration in for example the 
recycling part of a CFB, where the gas velocity is relatively low. Also in BFB-boilers 
the fluidization velocity is often low enough to have a significant effect on the risk for 
agglomeration.   
 
By the experiments in this project it has not been possible to determine if the bed 
particle size has an influence on the agglomeration. Further studies with modified 
methods are required to find out if the bed particle size has an effect on the risk for 
agglomeration. The interviews with people at commercial plants have shown that the 
BFB boilers Idbäcken and Allöverket have experience of particle size influence on the 
agglomeration in large-scale plants. Fine sand seems to agglomerate easier than coarse 
sand. In practice there is also an indirect effect since the bed particle size has a 
significant influence on the choice of fluidization velocity. 
 
The experiments also indicate that the fuel has an effect on the risk for agglomeration, 
coal and peat in the fuel mix increase the defluidization temperature while forestry 
residues and short rotation forestry seem to have the opposite effect. 
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1 Bakgrund 

Förbrukningen av bäddmaterial i biobränsleeldade fluidbäddpannor är i många fall hög. 
Omsättningshastigheten kan i vissa fall vara så hög som 0,5 - d v s hela bädden omsätts 
på två dygn, vilket motiveras med en minskad risk för bäddagglomerering och 
sammanhängande risk för defluidisering. Nackdelen är ökad kostnad för bäddmaterial 
och deponering. På lång sikt kommer en hög förbrukning av bäddmaterial troligen inte 
heller att anses som miljömässigt acceptabel. 
 
Det finns således en önskan om att kunna minska förbrukningen av bäddmaterial i 
biobränsleeldade fluidbäddpannor utan att det medför en ökad risk för agglomerering. 
Risken för agglomerering hänger ihop med att de flesta biobränslen innehåller relativt 
stora mängder alkalier, som kan reagera med t.ex. Cl, S, Si, Al, Fe, C, O, H och bilda 
gaser (t ex KCl, KOH) och/eller partiklar (salter/silikater). Dessa ämnen ger upphov till 
en beläggningstillväxt på bäddens partikelytor [1],[2]. I vissa fall består denna 
beläggning av lågsmältande föreningar vilka bidrar till att bäddmaterialet agglomererar 
[3],[4]. Smältförloppet och viskositeten för den bildade smältan påverkar 
agglomereringsförloppet [4] eftersom adhesionskrafterna mellan bäddpartiklarna ökar 
då klibbig smälta uppträder. Smältförloppet beror av sammansättningen hos 
beläggningen och smältkaraktäristiken.  
 
Tidigare studier [2],[14],[15] vid förbränning av biobränslen har visat att bäddkornens 
beläggningar ofta består av två olika skikt: ett inre skikt som är homogent till sin 
struktur och främst rikt på kalcium och kisel; samt ett yttre skikt som är grynigare till 
sin struktur och dessutom mindre homogent i sin kemiska sammansättning med 
varierande starka inslag av ett flertal olika element. Studierna [14],[15] har också visat 
att huvudsakligen det inre homogena lagret är ansvarigt för agglomerering av 
kvartssand. 
 
Beläggningar på bäddkornen bidrar till adhesionskrafter men mellan partiklarna finns 
även separativa krafter som påverkas av gashastigheten genom bädden och 
kornstorleken. Tidigare forskning, där kol/lignitaskor och dess interaktioner med 
bädden i fluidiserade bäddar har studerats, har visat att de separativa krafterna i bädden 
kan ha en signifikant effekt på defluidiseringsrisken [5],[6],[7]. Risken för 
defluidisering (agglomerering) visade sig öka vid stigande temperatur och minska vid 
stigande gashastighet. Resultaten från undersökningar av bäddagglomerering i 
bänkskala för mer exotiska biobränslen så som olika gräs [8] och olivkärnor [9] har 
dock indikerat att de separativa krafterna vid biobränsleeldning eventuellt kan vara av 
mindre praktisk betydelse vid fluidiseringshastigheter över 4·Umf (minsta  
fluidiseringshastigheten). 
 
Teoretiska modeller [10],[11],[12],[13], baserade på data från såväl kolaskor som 
syntetiska material, har visat på signifikant inflytande av fluidiseringshastigheten på 
agglomereringsrisken i ett lägre temperaturområde. Detta inflytande avtar drastiskt när 
man nått en kritisk temperatur. Inverkan av fluidiseringshastigheten bör vara starkt 
beroende av beläggningens ”klibbighet” (viskositet samt andra fysiska effekter), alltså 
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av bäddkornbeläggningens kemiska sammansättning. Därmed har förbrännings-
förhållanden och använda bränslen i aktuell anläggning stor betydelse. 
 
Studier med kol/lignitaskor har även visat att kornstorleken på partiklarna i bädden kan 
påverka agglomereringsrisken. Dessa undersökningar tyder på att minskande 
partikelfraktion bidrar till en ökad risk för agglomerering [6],[7]. För att sönderdela 
agglomeraten måste gashastigheten ökas mer för finare partiklar jämfört med grövre 
partiklar. 
 
Vad gäller beläggningstillväxtens beroende av partikelstorleken har inga generellt 
tillämpbara empiriska data eller modeller hittats i litteraturen. En biobränslebaserad 
studie [2] fann ingen signifikant skillnad i beläggningskarakteristik mellan partiklar som 
indelats i fraktioner över respektive under 500 µm. I studier för syntetiska material fann 
ett projekt [16] vid laboratorieexperiment att beläggningens tjocklek avtar vid stigande 
partikelstorlek och en annan studie [17] visade att små partiklar samlar upp mer 
beläggningsbildande material än större partiklar. En tredje studie med syntetiskt 
material [18] konstaterar att mindre partiklar förvisso samlar upp mer 
beläggningsbildande material än större partiklar, men att de mindre partiklarnas större 
specifika area ändå gör att beläggningslagret blir tunnare än på de större partiklarna. 
 
Effekterna av både kornstorleken och fluidiseringshastigheten på agglomererings- och 
defluidiseringsförloppet har, som nämns ovan, studerats i en del tidigare studier men 
dessa undersökningar har inte inkluderat den praktiska betydelsen av variationer i 
storleksfraktionen och fluidiseringshastigheten i biobränsleeldade BFB/CFB 
fullskaleanläggningar. Eftersom sammansättningen hos de tidigare studerade bränslena 
skiljer sig från typiska skogsbränslemixar kan eventuellt de erfarenheter och den 
kunskap som tidigare erhållits ej direkt appliceras på anläggningar som huvudsakligen 
eldar skogsbränslen.  
 
En annan aspekt som bör beaktas för storskaliga fluidbäddar är att gashastigheten 
varierar i olika delar av pannan. Speciellt tydligt blir detta i returventiler i CFB-pannor 
där effekterna av både kornstorlek och krafterna ställs på sin spets, på grund av lägre 
gashastighet i detta område. Erfarenheter visar också på ökande problem med 
igensättning just i dessa områden. 
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2 Uppdraget 

2.1 Mål och syfte 

Målet med detta projekt har varit att bestämma vilken betydelse variationen i 
fluidiseringshastighet och kornstorlek har på agglomererings/defluidiseringsrisken i 
huvudsakligen skogsbränsleeldade fluidbäddar. Dessutom syftar arbetet till att ge 
information om variationen i bäddkornens beläggningskaraktäristik beroende på 
bränsleaskans sammansättning samt bäddkornens storlek. 
 

2.2 Genomförande 

Projektet har bestått av följande huvudmoment: 
- Val av anläggningar och uttag av bäddmaterial 
- Analys av uttagna prover 
- Labförsök i bänkskala 
- Resultatanalys och kartläggning av förhållandena i praktiken på storskaliga 

anläggningar 
 
De experimentella försöken och analyserna av bäddsandsproverna har utförts på Umeå 
Universitet, avd. Energiteknik och Termisk Processkemi. ÅF har varit projektledare för 
uppdraget, ansvarat för bäddsandsprovtagningen samt undersökt driftförhållandena på 
anläggningarna. 
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3  Teori: Fluidisering 
I Figur 1 visas flödesprofiler som kan uppkomma då en gas strömmar uppåt genom en 
bädd av fasta partiklar. Om gashastigheten är tillräckligt låg kommer partiklarna att 
ligga i stort sett stilla i bädden medan gasen strömmar fram mellan partiklarna. Om 
gashastigheten ökas kommer tryckfallet över bädden att öka och när tryckfallet slutligen 
motsvarar bäddens vikt börjar den fluidisera. Gashastigheten vid punkten för den 
begynnande fluidiseringen kallas minsta fluidiseringshastigheten (Umf). Ökas 
gashastigheten ytterligare kommer partiklarna i bädden att vara fritt suspenderade i 
gasströmmen och bädden säga vara fluidiserad. I Figur 2 visas en s.k. fluidiseringskurva 
med tryckfallets ökning över bädden i förhållande till gashastigheten.  

 

Figur 1. Illustration av a) fast bädd, b) maximalt expanderad bädd, c) fluidiserad bädd [19]. 

Figure 1. Illustration of a) fixed bed, b) maximal expansion of the bed, c) fluidized bed [19]. 

 

 

Figur 2. Tryckfallet mot gashastigheten vid övergång från fast till fluidiserad bädd [19]. 

Figure 2. The pressure drop versus gas velocity at the change from fixed to fluidised bed [19]. 
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Tryckfallet över bädden (∆P) kan beräknas med hjälp av Ergun´s ekvation. 
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där L = bäddhöjden, µ = gasens viskositet, umf = minsta fluidiseringshastigheten, εmf= 
bäddens porositet vid begynnande fluidisering, dp= partiklarnas diameter, ρp= 
partiklarnas densitet, φp= formfaktor för partiklarna (φp=1 för sfärer och 0<φp<1 för alla 
icke-sfäriska partiklar). Partiklarnas storlek, form och densitet har således betydelse för 
vilken gashastighet som krävs för fluidisering av bädden. 
 
Inom området B till C i Figur 2 sker en expansion och en omstrukturering av bädden 
tills bädden är fluidiserad i punkten C. Om gashastigheten ökas ytterligare sker sedan 
ingen nämnvärd tryckfallsökning. 
 
Industriella reaktorer arbetar ofta som fluidiserande bäddar med gashastigheter som är 
5-100 gånger högre än den minsta fluidiseringshastigheten [19]. Vanligtvis talar man 
emellertid inte om fluidiseringshastighet vid driften av kommersiella fluidbäddpannor 
utan istället anges primärluftflödet in i pannan i nm3/s. Med hjälp av bäddens 
tvärsnittsarea och temperatur kan detta flöde räknas om till en hastighet i m/s enligt 
ekvationen nedan. 
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4 Valda anläggningar 
I projektet valdes sju anläggningar, fyra CFB och tre BFB, för bäddsandsprovtagning 
till de experimentella försöken samt för intervjuer kring driftförhållandena, se Tabell 1. 
Anläggningarna valdes på ett sådant sätt att de skiljer sig åt med avseende på bland 
annat bränslemix och bäddmaterial. 
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Tabell 1. Valda anläggningar för intervjuer samt provtagning av bäddmaterial till de experimentella försöken. 

Table 1. Plants chosen for interviews and sampling of bed material to the experimental study. 
Panna   Pann-

typ 
Bränsle Panneffekt

[MW] 
Drift-

tagningsår
Pann-

leverantör 
Bäddstorlek Sand-

förbrukning 
(2003/2004) 

Bäddmaterial 
(2003/2004) 3)

Siktning 
och 

återföring 
av sand 

Pannans 
tvärsnitts-

area 
 [m2] 

Primär-
luftsflöde 
vid fullast 

[nm3/s] 

Normal 
bädd-

temperatur 
[ºC] 

Fluidiserings-
hastighet [m/s] 

vid aktuell 
temperatur 

Högdalen P6,  
Forum Värme, 
Stockholm 

CFB      PTP (papper,
trä, plast) 

91 1999 Foster Wheeler 40 ton ca 10 ton/dygn 0,28 mm 
Rådasand 

ja 22,5 17,5 850 3,2 2)

Händelö P13,  
Sydkraft Östvärme, 
Norrköping 

CFB       Skogsbränsle,
gummidäck 

125 1993 Kvaerner 40 ton 2-3 ton/dygn 0,2 mm 
Baskarpsand 

ja 48 34 860 2,9 2)

Bristaverket,  
Forum Värme,  
Stockholm 

CFB 
 

Stamvedsflis, 
GROT, sågspån 

122 1996 Foster Wheeler 25 ton 7-15 ton/dygn 0,28 mm 
Rådasand 

nej      22,4 ca 20 850 4,8-5,0

Hedensbyn H2, 
Skellefteå Kraft, 
Skellefteå 

CFB  Sågspån,
torrflis, bark, 

torv 

90 1996 Foster Wheeler 20 ton ca 6 ton/dygn 0,2-0,6 mm 
Sikforssand 

nej ca 15 ca 12,5 850 3,4 2)

Idbäcken P3,  
Vattenfall Värme 
Norden,  
Nyköping 

BFB  RT-flis,
biobränslen, kol 

98 1993 Outokumpo Oy 40 + 40 ton 
(bädd+silo) 

320 ton 1) 0,95 mm 
Baskarpsand 

ja 50 ca 12 800-820 ca 0,95 2)

Västmalmsverket,  
Falu Energi & Vatten, 
Falun 

BFB       GROT, vedflis,
bark, spån 

30 1993 Ahlström 20 ton 200-300
kg/dygn 

0,70 mm 
Baskarpsand 

nej ca 20 5-6 850 ca 1,1 2)

Allöverket,  
C4 Energi, 
Kristianstad 

BFB       GROT, bark,
RT-flis, Salix,  
grönflis mm 

50 1995 Foster Wheeler 20 ton 2-5 ton/dygn 0,70 mm 
Brogårdsand 

nej 30 5-6 790-800 ca 0,7 2)

1) total sandförbrukning 2003/2004. I Idbäcken har man inte bytt sanden kontinuerligt utan tömt ut 40 ton i taget vid ett antal tillfällen. 
2) beräknat utifrån primärluftsflöde, temperatur och tvärsnittsarea (flöde*(temp+273)/area*273). Anledningen till att fluidiseringshastigheten för Brista inte kan räknas ut är att primärluften mäts innan den fuktas upp. 

Volymen ändras därmed innan luften går in i pannan. 
3) mer information om de olika bäddmaterialens sammansättning och leverantörer återfinns i bilaga A. 
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5 Kartläggning av driftförhållandena på biobränsleeldade 
anläggningar 

I och med att fluidiseringshastighetens och kornstorlekens inverkan på agglomererings-
temperaturen undersöks blir det även viktigt att klargöra i vilken utsträckning dessa två 
parametrar verkligen kan varieras i praktisk drift ute på en anläggning. Självklart är det 
svårt att vid en given kornstorlek göra stora justeringar i fluidiseringshastigheten. En 
ökning av fluidiseringshastigheten riskerar t ex att leda till en ökad medryckning av 
bäddmaterial i en BFB. Även mindre justeringar av fluidiseringshastigheten medför ett 
antal andra konsekvenser i anläggningen.  
 
Frågan är om kornstorleken och fluidiseringshastigheten verkligen är parametrar som 
anläggningsägarna är intresserade av att förändra. Många anläggningsägare har redan 
provat olika sandfraktioner eller för diskussioner om att byta kornstorlek. Erfarenheter 
från detta samt vilka driftförhållanden som råder i olika anläggningar har kartlagts 
genom intervjuer som redovisas i avsnitten nedan. Anläggningarnas storlek, bränsle, 
bäddmaterial, fluidiseringshastighet m.m. finns sammanställt i Tabell 1. 
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5.1 Högdalen P6, Fortum Värme, Stockholm 

Högdalen P6 är en CFB-panna där man eldar papper, trä och plast. Pannan har en 
relativt stor förbrukning av bäddsand, över 15 ton per dygn. En av de åtgärder som har 
diskuterats för att ändra på detta är byte till en grövre sandfraktion. Normalt används 
Rådasand 0,28 mm, men man har under driftsäsongen 2003/2004 även testat 
sandkvaliteterna Rådasand 0,32 mm, och Baskarpsand 0,28 mm. Umeå Universitet har 
utanför detta projekt utfört agglomereringsförsök i bänkskala för bäddsandsprover från 
dessa körningar och resultaten pekar på att det inte tycks vara någon skillnad i 
defluidiseringstemperatur för de olika sandkvaliteterna. 
 
Anläggningen har sedan starten 1999 haft omfattande driftproblem med främst påslag 
men även korrosion och sintring. Exempelvis sintrade bädden sju gånger under våren 
2004, vilket orsakades av störningar i bränsleinmatningslinjerna. Detta trots att man har 
gjort en del ombyggnationer av bränslehanteringssystemet för att undvika problem med 
snedfördelning av bränslet i pannan. Förutom ombyggnationer har tester med olika 
bäddkornstorlekar varit en del av arbetet för att försöka minska driftproblemen i panna. 
 
Vid fullast har P6 Högdalen normalt ett primärluftsflöde på 17,5 nm3/s. Med en 
tvärsnittsarea av bädden på 22,5 m2 blir fluidiseringshastigheten omkring 3,2 m/s vid en 
bäddtemperatur på 850 °C. 
 
I pannan sker återföring av sand dels från tomdraget och dels från bottenaskan. 
Återföring från tomdraget sker utan avskiljning medan ett trumsåll sorterar ut sand från 
bottenaskan som är <0,71 mm innan den återförs till pannan. 
 
Sandomsättningen i pannan styrs av bäddtrycket. Askutmatningen är konstant om inte 
askprover skulle visa sig vara dåliga. 
 
Hela bädden i Högdalen P6 rymmer omkring 40 ton. Detta betyder att utan 
omblandning skulle bädden omsättas fullständigt på omkring 4 dygn från driftstart om 
bäddsandsförbrukningen är 15 ton/dygn. I praktiken sker emellertid en omblandning i 
bädden vilket gör att en del partiklar stannar kvar längre. I Figur 3 visas den linjära 
bäddomsättningen utan omblandning (streckad linje), som normalt anges vara 
bäddomsättningen, samt den ”verkliga” bäddomsättningen i pannan från driftstart 
(heldragen linje). Den verkliga bäddomsättningen är baserad på antagandet att uttag och 
inmatning av sand sker en gång i timmen och att fullständig omblandning sker mellan 
varje sandbyte.  
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Figur 3. Bäddomsättning i Högdalen P6 (CFB). Total bäddvikt 40 ton. 

Figure 3. Consumption of bed material in Högdalen P6 (CFB). Total bed weight 40 tons. 

 
Den mesta sanden byts således ut i pannan under några dagar från driftstarten med ny 
sand men en del av den ursprungliga sanden blir kvar betydligt längre. Efter 9 dygn 
finns ca 10 procent av den ursprungliga sanden kvar i bädden. Inom projektet togs 
prover på bäddmaterial från bottenutmatningen till de experimentella försöken efter 
närmare 11 veckor från pannans uppstart i september, då i princip hela bädden hade 
omsatts och ”steady-state” uppnåtts. 
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5.2 Händelö P13, Sydkraft Östvärme, Norrköping 

I P13 på Händelöverket (CFB) har man minskat kornstorleken från ursprungligen 
0,27 mm till 0,2 mm. Orsaken till att man bytte till en något mindre sandfraktion var 
främst för att försöka öka värmeöverföringen och därmed kunna köra pannan på något 
högre last. Denna CFB skulle dock utan större problem kunna köras som en BFB med 
betydligt grövre sand, dock endast vid reducerad last. Man har i dag inga planer på att 
byta sandkvalitet igen och man har inte haft några bäddsintringsproblem i pannan. 
Under säsongen 2003/2004 eldades pannan med skogsbränsle i form av GROT, huggen 
flis mm med inblandning av drygt 20 procent gummi. 
 
Bäddtemperaturen är ca 860 °C och primärluftsflödet vid fullast ligger på omkring 
34 nm3/s. Eftersom pannans tvärsnittsarea är 48 m2 blir gashastigheten ca 2,9 m/s vid 
den aktuella bäddtemperaturen. 
 
Sanden i pannan matas ut och omsätts kontinuerligt. Bädden rymmer totalt ca 40 ton. 
Vid driftstart med 40 ton ny sand och en sandförbrukning på närmare 3 ton/dygn skulle, 
teoretiskt utan omblandning, bäddomsättningen bli ca 2 veckor. I Figur 4 jämförs denna 
teoretiska bäddomsättning med den ”verkliga” bäddomsättningen i pannan vid 
fullständig omblandning. Efter närmare 5 veckor finns fortfarande omkring 10 procent 
av den ursprungliga sanden kvar i pannan. 
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Figur 4. Bäddomsättning i Händelö P13 (CFB). Total bäddvikt 40 ton. 

Figure 4. Consumption of bed material in Händelö P13 (CFB). Total bed wieght 40 tons. 

 
Inom projektet togs prover på bäddmaterial både från bottenutmatningen och från 
sandlåset till de experimentella försöken efter 7 veckor från driftstarten. Vid denna 
tidpunkt bör således sanden nästan fullständigt ha omsatts och ”steady-state” uppnåtts. 
 
Anledningen till att man har valt den aktuella sandomsättningen i Händelö P13 är 
erfarenhet av att det fungerar bra utan bäddsintringsproblem. Man tar idag inte ut någon 
sand för analys eller siktning för att avgöra hur sandförbrukningen ska styras. 
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Pannan har recirkulering av fint bäddmaterial. Bottensanden siktas i en vibrationssikt 
och material under 0,75 mm återförs till sandsilon tillsammans med ny sand. Andelen 
sand som recirkuleras är ca 30-40 %, vilket regleras genom att ”bypassa” sandsikten. 
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5.3 Bristaverket, Fortum Värme, Stockholm  

CFB-pannan i Brista togs i drift 1996 och eldas med biobränslen såsom stamvedsflis, 
GROT och sågspån. Som bäddmaterial i pannan används idag Rådasand 0,28 mm. Man 
har tidigare provat både en större (0,35 mm) och en mindre (0,22 mm) kornstorlek. Den 
större kornstorleken gav en grövre bädd och därmed en sämre cirkulationen i pannan, 
medan den mindre kornstorleken medförde att mer bäddsand följde med rökgaserna och 
bäddomsättningen ökade. Problemen vid testerna med 0,35 mm respektive 0,22 mm 
sand kan emellertid även ha berott på andra faktorer än enbart kornstorleken. 
 
Pannan har de senaste åren byggts om en hel del för att minska risken för sintring. Detta 
har gjort att man inte har haft några bäddsintringsproblem de senaste två säsongerna. 
Tidigare hade man en del problem med sintringar i cyklonen och därför ökades 
lutningen på cyklonbotten med 10 grader och murningen där byttes även ut. Andra 
förändringar som har genomförts, dock inte i syfte att minska sintringsrisken, är 
installation av en intrexöverhettare samt fler sekundärluftsdysor. 
 
Normalt körs pannan med en gashastighet genom eldstaden på omkring 4,8 m/s och 
bäddtemperaturen är cirka 850 °C. Gashastigheten styrs m h a ett uppfuktningssteg i 
kondensorn så att den begränsas till maximalt 5 m/s. 
 
Medelsandförbrukningen i pannan uppgår till ca 10 ton/dygn men variationer 
förekommer mellan 7 och 15 ton/dygn. Hela bädden rymmer ca 25 ton bäddsand. Detta 
betyder att utan omblandning skulle bädden omsättas fullständigt på omkring 2,5 dygn 
från driftstart. Denna linjära teoretiska bäddomsättning utan omblandning jämförs i 
Figur 5 med den ”verkliga” omsättningen av bädden vid fullständig omblandning. Efter 
närmare 6 dagar finns fortfarande omkring 10 procent av den ursprungliga sanden kvar i 
pannan. Brista har ingen recirkulering av bäddsand. Provtagningen inom projektet till 
de experimentella försöken gjordes 1, 2, 5 och 10 dagar från pannans driftstart. För 
bänkskaleförsöken användes sedan 10-dagarsprovet, då ”steady-state” i bädden kan 
antas ha uppnåtts. 
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Figur 5. Bäddomsättning i Brista (CFB). Total bäddvikt 25 ton. 

Figure 5. Consumption of bed material in Brista (CFB). Total bed wieght 25 tons. 
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Den aktuella sandomsättningen i Brista väljs utifrån sintringsrisken. Man inspekterar 
sanden visuellt varje dag och bedömer om sandomsättningen bör ökas p g a att sanden 
är för grov. Tidigare togs prover ut relativt ofta och siktades för att bedöma kvaliteten 
men idag avgör man detta mer på känsla efter erfarenhet. En gång i månaden skickas 
emellertid ett samlingsprov på bottenaska för analys. 
 
Pannan körs på fullast om utetemperaturen är några plusgrader eller lägre, i princip från 
november till mars. Även om man inte kör fullast kan emellertid sandomsättningen vara 
hög för att undvika att torrt bränsle orsakar för höga temperaturer i bädden, vilket i sin 
tur kan medföra sintring. 
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5.4 Hedensbyn H2, Skellefteå Kraft, Skellefteå 

I Skellefteå Krafts CFB-panna i Hedensbyn (H2) eldar man med olika biobränslen och 
torv. Bäddsanden som används är Sikforssand (0,2-0,6 mm) från Piteå som levereras av 
GMI (Grus & Makadam Industrisådd AB). De första åren efter att pannan tagits i drift, 
1996-1998, hade man en hel del sintringsproblem, men nu har man lärt sig att köra 
pannan så att större problem undviks. Dessutom har en del ombyggnationer gjorts och 
man blandar även in mer torv i bränslemixen. Ombyggnationerna har främst omfattat 
cyklon- och sandåterföringsdelen med bl a borttagning av gjutningen på tuberna i 
sandlåset för att kyla sanden så att sintring i sandåterföringen undviks. Emellertid har 
man nu istället erhållit erosionsproblem vilket gör att man planerar att öka lutningen för 
sandåterföringen. 
 
Trots att man inte har haft några större sintringsproblem de senaste åren har man under 
säsongen 2003/3004 haft en del begränsade, lokala sintringar som inte har orsakat akuta 
driftstopp. Detta gäller främst på de plana ytor som finns som skydd för 
bränsleinmatningen någon meter över pannbotten, där varm sand lägger sig och inte 
fluidiserar. Även en ojämn temperatur i bädden, p g a att luftdysorna inte fungerar som 
de ska, tror man kan vara orsak till en del lokala sintringstendenser. 
 
Bäddtemperaturen är normalt omkring 850 °C och primärliftsflödet vid fullast ligger på 
omkring 12,5 nm3/s. Med en tvärsnittsarea för pannbotten på ca 15 m2 blir 
gashastigheten ca 3,4 m/s vid den aktuella bäddtemperaturen. 
 
Hedensbyn H2 har aldrig bytt sandkvalitet, förutom under ett kort test i samband med 
ett forskningsprojekt. Då testades slagg från järnverk men utvärderingen av detta gav 
mycket lite resultat p g a den korta testperioden. Inga planer finns idag på att byta 
sandkvalitet eller sandleverantör eftersom detta antagligen skulle medföra alltför långa 
transporter. 
 
Sandförbrukningen i pannan uppgår normalt till 200-250 kg/timme, vilket motsvarar 
upp emot 6 ton/dygn. Hela bädden rymmer omkring 20 ton sand. Utan omblandning 
skulle därmed hela bädden omsättas på drygt 3 dygn från driftstart. I Figur 6 visas 
denna teoretiska bäddomsättning samt den ”verkliga” bäddomsättningen i pannan vid 
omblandning. I praktiken återstår alltså omkring 10 procent av den ursprungliga sanden 
i bädden efter närmare 7 dygn. Inom projektet togs prover från bottenutmatningen till de 
experimentella försöken efter 4 och 14 dagar från uppstarten av pannan. För 
bänkskaleförsöken användes sedan 14-dagarsprovet, då ”steady-state” i bädden kan 
antas ha uppnåtts. 
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Figur 6. Bäddomsättning i Hedensbyn H2 (CFB). Total bäddvikt 20 ton. 

Figure 6. Consumption of bed material in Hedensbyn H2 (CFB). Total bed wieght 20 tons. 

 
Sandomsättningen styrs genom att man kontinuerligt registrerar variationen för 
driftparametrar såsom bäddtemperatur och tryck. Ökar dessa parametrar ökar man även 
tillförseln av ny sand. Ingen sand skickas normalt för kemisk analys. I pannan sker 
ingen siktning och återföring av bäddsand. 
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5.5 Idbäcken P3, Vattenfall Värme Norden, Nyköping 

Idbäcken P3 (BFB) eldas med RT-flis, biobränslen (flis, sågspån, bark) samt omkring 
10-12 procent kol och som bäddmaterial används idag Baskarpsand 0,95 mm. Under de 
senaste åren har man provat olika bäddsandstorlekar, från den ursprungligen använda 
kornstorleken på 1,2 mm ner till 0,7 mm och sedan upp till 0,95 mm. Anledningen till 
testerna med olika sandstorlekar var dels bäddsintringsproblem och dels problem med 
dålig förbränning. Sandstorleken 0,95 mm visade sig fungera bäst. När man bytte till en 
mindre kornstorlek (0,7 mm) sintrade bädden lättare vid hög last, vilket gjorde att denna 
kornstorlek begränsade lasten. Detta är således ett exempel på att man i en 
fullskaleanläggning har erfarenhet av att kornstorleken kan inverka på 
agglomereringsrisken.  
 
Pannan har vid fullast normalt ett primärluftsflöde på ca 12 nm3/s. Med en tvärsnittsarea 
av bädden på 50 m2 blir fluidiseringshastigheten närmare 1 m/s vid en bäddtemperatur 
på 820 °C. 
 
Under driftsäsongen 2003/2004 har man inte haft någon sintring av bädden. Däremot 
har man tidigare säsonger haft bäddsintringsproblem i anläggningen som man inte vet 
den exakta orsaken till. Troligtvis beror det på att skrot från bränslet samt beläggningar 
som rasat ner från pannväggarna lägger sig på botten av pannan vid kanterna och under 
bränslestupen, vilket försämrar fluidiseringen. Man har även sett att skrot och 
beläggningar kan täppa till luftdysorna så att fluidiseringshastigheten försämras. Pannan 
har en plan botten som gör att en hel del skrot blir kvar och inte matas ut. 
 
I början av 2004 upptäcktes en försämrad fluidisering och det visade sig då att skrot mm 
från bränslet hade medfört att endast 40 procent av bädden fluidiserade. Pannan 
stoppades för rengöring och bäddsanden byttes ut mot ny sand. Även vid stoppet av 
pannan inför sommaren påträffades en hel del skrot på pannbotten, men inte i samma 
utsträckning som vid stoppet i januari. 
 
Trots en del problem med skrot i pannan har man för första gången säsongen 2003/2004 
haft kontroll över pannan och lyckats undvika större driftstörningar såsom 
bäddsintringar. De åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med driftproblemen är 
bl a ändrad tillförsel av primär- och sekundärluften, justering av insprutningsvinkeln för 
tertiärluften, installation av fyra nya spjäll för sekundärluften samt installation av 
blåsbord efter bränsleinmatningsskruvarna för att få en bättre bränslefördelning. 
 
Idbäckens bäddvolym är ca 40 ton. Bäddsanden recirkuleras via en sandsilo som också 
rymmer 40 ton, vilket betyder att totalt 80 ton cirkulerar i systemet. Innan bottensanden 
återförs till sandsilon avskiljs grovt material (> 2 mm) med i en trumsikt, vilket gör att 
mängden sand som recirkulerar kan sjunka från 80 ton ner till 60 ton under några 
veckor om ingen ny sand tillförs.  
 
Tidigare säsonger har man matat ut sand kontinuerligt varje dygn men under 2003/2004 
ändrade man på detta. I stället lät man 80 ton sand cirkulera via sandsilon under ett antal 
veckor innan en större mängd (ca 40 ton) byttes ut. Totalt förbrukades ca 320 ton sand 
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under säsongen. Vid ett tillfälle, under driftstoppet i januari, gjorde man ett helt 
sandbyte och tömde både silon och pannan för att fylla på med närmare 80 ton sand. De 
övriga gångerna då sand byttes ut avgjordes tidpunkten för detta genom visuell 
bedömning av sandens kvalitet.  
 
Provtagningen på bäddsand för de experimentella försöken i detta projekt togs efter 4 
respektive 10 veckor från driftstarten i september 2003, innan man hade dumpat och 
tillsatt någon ny sand. Båda dessa prover studerades i bänkskala för att avgöra 
bäddålderns betydelse för defluidiseringstemperaturen.  
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5.6 Västmalmsverket, Falu Energi & Vatten, Falun 

I BFB-pannan på Västmalmsverket i Falun består bränslemixen av biobränslen såsom 
GROT, flis, bark och spån. Den bäddsand som används är Baskarpsand 0,70 mm. 
Västmalmsverket har aldrig bytt sandstorlek eller sandleverantör och man har inte heller 
några planer på att göra det. 
 
Anläggningen har inte haft några problem med bäddsintring de senaste åren. Ibland 
förekommer dock hårda, spröda klumpar, men inte sintring av hela bädden. Vid de 
experimentella försöken i detta projekt upptäcktes att bäddsandproverna från Faluns 
panna till mycket större del bestod av agglomerat jämfört med proverna från de övriga 
pannorna. Detta beror troligtvis på att man eldat en hel del färsk, grön GROT som har 
tendens att ge beläggningar på sandkornen. 
 
Sandförbrukningen är omkring 200-300 kg/dygn, vilket styrs av att man visuellt 
inspekterar sanden från bottenutmatningen för att avgöra om den har en acceptabel 
kvalitet. Pannan har en kyld utmatning av sanden och man kan inte mata ut mer än vad 
som görs idag. Detta, tillsammans med att man främst eldar ett rent träbränsle som inte 
medför några större driftproblem, är avgörande för den relativt låga sandomsättningen. 
Man har normalt ett fullständigt sandbyte per säsong då hela pannan töms och fylls med 
ny sand. Bädden rymmer totalt ca 20 ton sand. Pannan har ingen siktning och återföring 
av bäddmaterial. 
 
Den teoretiska omsättningen av hela bädden, om omblandningen försummas, uppgår till 
ca 100 dygn (14 veckor), men i verkligheten sker en omblandning och en del sandkorn 
stannar kvar i bädden under en mycket längre tid. Efter omkring 230 dygn (33 veckor) 
återfinns fortfarande 10 procent av den ursprungliga sanden i bädden. Detta illustreras i 
Figur 7. Provtagningen på bäddmaterial inom projektet gjordes 7 veckor efter 
uppstarten av pannan. Provet kunde emellertid inte analyseras närmare p g a att 
materialet var för grovt med mycket små agglomerat av partiklar. 
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Figur 7. Bäddomsättning i Västmalmsverket, Falun (BFB). Total bäddvikt 20 ton. 

Figure 7. Consumption of bed material in Västmalmsverket, Falun (BFB). Total bed wieght 20 
tons. 
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Primärluftsflödet vid fullast är omkring 5-6 m3/s och med en tvärsnittsarea av pannan på 
ca 20 m2 blir fluidiseringshastigheten ca 0,3 m/s vid en temperatur i bädden på 850 °C. 
Bäddtemperaturen försöker man hålla konstant genom att ändra bränslemixen in i 
pannan. 
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5.7 Allöverket, C4 Energi, Kristianstad 

BFB-pannan på Allöverket i Kristianstad eldas med RT-flis och olika biobränslen 
såsom skogsflis, GROT och Salix. Som bäddmaterial används 0,70 mm Brogårdsand 
och man har aldrig bytt bäddsandstorlek. När pannan var ny (1995) testades dock lite 
olika sandkvaliteter. Det visade sig att 0,40 mm inte fungerade lika bra som 0,70 mm 
eftersom den lättare följde med rökgaserna upp i panna. Allöverket har inga planer på 
att byta bäddsand. Eventuellt kan det bli aktuellt att sikta sanden för att kunna föra 
tillbaka en del till pannan eftersom man idag inte har någon återföring av bäddsand. 
Längre fram kanske man även kommer att prova en grövre sandstorlek.  
 
Anläggningen har haft en del sintringsproblem genom åren. Under den senaste säsongen 
har man inte haft någon hel sintring av bädden men ofta ser man tendenser till sintring 
genom att det bildas små agglomerat i bäddsanden. Detta har visat sig förekomma 
speciellt då ny sand tillförs pannan med en stor andel finfraktion. När man har tryckt 
sönder agglomeraten har de visat sig innehålla främst fin sand, vilket har gjort att man 
dragit slutsatsen att finfraktionen lättare ger upphov till klumpar och lokala sintringar. 
Emellertid beror förmodligen sintringsproblemen även till stor del på bränslemixen och 
problemen förekommer främst när man blandar in mycket Salix och grönflis. När 
agglomereringstendenser upptäcks ökas bäddomsättningen och bränslemixen ändras. 
 
Vid fullast har pannan normalt ett primärluftsflöde på ca 5-6 nm3/s. Med en 
tvärsnittsarea av bädden på 30 m2 blir fluidiseringshastigheten omkring 0,7 m/s vid en 
bäddtemperatur på 850 °C. 
 
Sandförbrukningen i Allöverkets panna är ca 3 ton/dygn (700-800 ton/år) och 
utmatningen sker manuellt vid 1-2 tillfällen per dygn. Utseendet på sanden avgör hur 
ofta utmatningen av bäddsand sker. Vid ökad agglomereringsrisk ökas utmatningen.  
Hela bädden rymmer ca 20 ton sand. Utan omblandning skulle därmed hela bädden 
omsättas på närmare 7 dagar från driftstart. I Figur 8 visas denna teoretiska 
bäddomsättning utan omblandning samt den ”verkliga” bäddomsättningen i pannan vid 
fullständig omblandning. Den verkliga omsättningen visar att ca 10 procent av den 
ursprungliga sanden återstår i bädden efter 14 dagar. Provtagningen på bäddmaterial 
inom projektet gjordes ca 12 veckor efter uppstarten av pannan, då i princip all 
ursprunglig sand kan antas ha omsatts och ”staedy-state” uppnåtts. 
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Figur 8. Bäddomsättning i Allöverket (BFB). Total bäddvikt 20 ton. 

Figure 8. Consumption of bed material in Allöverket (BFB). Total bed wieght 20 tons. 
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6 Genomförande av experimentella försök 

6.1 Provtagning av bäddmaterial 

Prover på bäddmaterial från anläggningarna togs ut vid olika tidpunkter, se Tabell 2. 
Från Händelö P13 togs prover både från bottenutmatningen och från sandlåset. För 
övriga anläggningar var det endast möjligt att ta prover från bottenutmatningen. 
 
Tabell 2. Tid för provtagningen av bäddmaterial vid de olika anläggningarna. 

Table 2. Time for sampling of bed material from the different plants. 

Panna Tid för provtagning efter uppstart med ny 
sand under hösten 2003 

Högdalen P6, 
Stockholm 

11 veckor 

Händelö P13, 
Norrköping 

7 veckor* 
(prover från både bottenutmatning och sandlås) 

1 dag 
2 dagar 
5 dagar 

Bristaverket,  
Stockholm 

10 dagar* 
4 dagar Hedensbyn H2, 

Skellefteå 14 dagar* 
4 veckor* Idbäcken P3, 

Nyköping 10 veckor* 
Västmalmsverket, 
Falun 

7 veckor 

Allöverket,  
Kristianstad 

12 veckor* 

*prover som användes i de kontrollerade bäddagglomereringsförsöken i bänkskala. 
 
För samtliga bäddsandsprover som användes till bänkskaleförsöken (utom Idbäckens) 
var tiden för provtagningstillfället från driftstart med ny sand i pannan tillräckligt lång 
för att hela bädden kan antas ha omsatts och ”steady-state” uppnåtts. Tillsats av 
bäddsand och aska från bränslet hade förekommit kontinuerligt i balans med 
bottenaskan som matats ut. I Idbäcken matade man däremot bara ut en mindre mängd 
bottenaska under de första 10 veckorna från driftstarten och man tillsatte inte någon ny 
sand (se vidare i kapitel 5.5). Beläggningarna på bäddkornen bör därmed ha förändrats 
successivt mellan provtagningstillfällena och prover från Idbäcken lämpade sig således 
för att studera bäddålderns inverkan på agglomereringsrisken. 
 

6.2 Siktning 

Samtliga bäddprover siktades inledningsvis för att skapa siktkurvor (se bilaga B) som 
utgjorde grund för en bedömning av respektive provs spridning i bäddkornens storlekar. 
Utifrån siktningen delades proverna i en fin och en grov storleksfraktion för att 
representera signifikant mindre respektive större bäddkorn vid SEM/EDS-analyserna 
och de kontrollerade bäddagglomereringsförsöken i bänkskala.  
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6.3 SEM/EDS-analys av uttagna bäddprov 

Fin- respektive grovfraktionen av prover från fem anläggningar (Brista, Händelö, 
Hedensbyn, Allöverket och Idbäcken) valdes ut för vidare analyser med SEM/EDS1. 
Proverna fixerades i epoxy, tvärsnittades och polerades med fint sandpapper (Figur 9). 
Kemisk karaktäristik hos bäddkornens beläggningar bestämdes med SEM/EDS 
punktanalys, medan beläggningarnas totala tjocklek mättes i ett Scion Image 
bildbehandlingsprogram utgående från bilder tagna i SEM. 
 
 

Bäddkorn i tvärsnitt 

Epoxy 

 

Figur 9. Bäddkorn fixerade i epoxy för SEM/EDS-analys. 

Figure 9. Bed particles mounted in epoxy for SEM/EDS analysis. 

 
 
Vid SEM/EDS-analyserna valdes de bäddkorn ut vars diameter låg i överkant av fin- 
respektive grovfraktionen (se Tabell 3) och som samtidigt uppvisade den tjockaste 
beläggningen. Detta för att öka sannolikheten att man befinner sig mitt på ett bäddkorn, 
så att bedömningen av beläggningstjockleken blir realistisk, samt att man valt de 
bäddkorn som varit i drift längst i pannan. Fem representativa bäddkorn valdes ut i varje 
prov och fyra punkter analyserades i beläggningen runt om varje bäddkorn. 
Analyspunkten placerades mitt i beläggningen för att minimera risken att få oönskat 
tillskott av kisel från sandkornet i analysen. Samtliga beläggningsanalyser, vars resultat 
presenteras i kapitel 7, utfördes på korn av kvarts, vilka också utgjorde en klar majoritet 
av bäddmaterialet. 
 
Tabell 3. Bäddmaterial för SEM/EDS-analys. 

Table 3. Bed material for SEM/EDS analysis. 

Anläggning Drifttid Bädduttag Finfraktion 
(µm) 

Typstorlek 
(µm) 

Grovfraktion 
(µm) 

Brista CFB 10 dagar Botten  (2 180-250 300 355-500 
Händelö CFB 7 veckor Botten  (1 150-180 250 250-300 
Händelö CFB 7 veckor Sandlås (1 150-180 250 250-300 
Hedensbyn CFB 2 veckor Botten  (1 250-300 355 500-710 
Allöverket BFB 12 veckor Botten  (2 355-500 710 1000-1180 
Idbäcken BFB 4 veckor Botten  (1 500-710 850 1180-1400 
Idbäcken BFB 10 veckor Botten  (1 500-710 850 1180-1400 

(1 Endast normalfraktionen studerades i bänkskaleförsöken. 

                                                 
1 Scanning Electron Microscopy (SEM) / Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) 
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(2 Både fin- och grovfraktionen studerades i bänkskaleförsöken. 
 
Anledningen till att provet från Västmalmsverket inte analyserades närmare med 
SEM/EDS-analys var att materialet var för grovt med mycket små agglomerat av 
partiklar. När det gäller Högdalens CFB-prov prioriterades det inte för vidare analyser 
eftersom en fördjupning i analyserna av övriga CFB-prover ansågs mer värdefullt. 
 

6.4 Kontrollerade bäddagglomereringsförsök i bänkskala 

För att studera effekten av kornstorleken i agglomereringsförsök valdes fin- och 
grovfraktion ut från två anläggningar (Brista, CFB respektive Allöverket, BFB) där 
beläggningarnas karakteristik (elementsammansättning och tjocklek) var mycket 
likartad hos de två fraktionerna. Bäddsanden delades i mitten av storleksfördelningen 
(typstorlek i  Tabell 3), med utgångspunkt från de siktkurvor som tagits fram för 
samtliga prover, så att allt nedanför typstorleken fick vara finfraktion och allt ovanför 
grovfraktion.  
 
För övriga anläggningsprover användes endast en storleksfraktion, som representerande 
en normalfördelning, vid agglomereringsförsöken. En ”övre svans” av grovt material 
(grus, ståltråd mm) som antagligen kommit in i bädden med bränslet siktades bort från 
samtliga prover (se bilaga B). Från Händelö valdes två prover som tagits ut på olika 
ställen i anläggningen, från sandlåset (loop-retur) och från botten (vid samma tidpunkt). 
Även från Idbäcken valdes två olika prover ut för agglomereringsförsöken, efter 4 
veckors och 10 veckors drift.  
 
De ovan beskriva proverna fick utgöra 9 huvudprover vid bänkskaleförsöken, se 
sammanställning i Tabell 4. Var och ett av dessa delades upp i 4 prover för att köras vid 
3 eller 4 olika fluidiseringshastigheter - beroende på behov av att förtydliga 
kurvtendenser etc - som bäddmaterial i en fluidbäddsreaktor av laboratorieskala. 
Sammantaget genomfördes 30 försök. 
 
Tabell 4. Bäddmaterial för kontrollerad bäddfluidisering i bänkskala. 

Table 4. Bed material for controlled fluidized bed agglomeration. 

Anläggning Drifttid Bädduttag Fraktion 
Brista CFB 10 dagar Botten   Fin (180-250 µm) 
Brista CFB 10 dagar Botten   Grov (355-500 µm) 
Händelö CFB 7 veckor Botten  Normal 
Händelö CFB 7 veckor Sandlås  Normal 
Hedensbyn CFB 2 veckor Botten  Normal 
Allöverket BFB 12 veckor Botten  Fin (355-500 µm) 
Allöverket BFB 12 veckor Botten  Grov (1000-1180 µm) 
Idbäcken BFB 4 veckor Botten   Normal 
Idbäcken BFB 10 veckor Botten  Normal 

 
 
För agglomereringsförsöken tillämpades CFBA-metoden (Controlled Fluidized Bed 
Agglomeration) som utvecklats av Öhman och Nordin [9]. En fluidiserad bäddreaktor i 
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bänkskala (5 kW) användes för att utföra realistiska och väl kontrollerade 
bäddagglomereringsförsök med en homogen bäddtemperatur (Figur 10).  
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Figur 10. Fluidiserad bäddreaktor i bänkskala. 

Figure 10. Bench scale fluidized bed reactor. 

 
Pilotreaktorn är byggd i rostfritt stål (SS 2343), är 3 m hög med en diameter på 100 mm 
och 200 mm i bädd- respektive fribordssektionen. En perforerad distributionsplatta med 
1 % öppen area och totalt 90 hål används för fördelning av fluidiserande primärluft. För 
att hålla väggarna vid samma temperatur som bädden, är reaktorn försedd med 
kontrollerade elektriska väggvärmare. Bäddtemperaturen kontrolleras med hjälp av 
luftförvärmare som kan ge primär- och sekundärlufttemperaturer upp till 1100 °C, vilket 
också är maximal arbetstemperatur för reaktorn. 
 
Bäddtemperaturen ökas linjärt med tiden med hjälp av extern värmning. För att simulera 
en förbränningsatmosfär i bädden, blandas primärluft och propangas som förbränns i en 
kammare innan distributionsplattan. Alla temperaturer samt luft- och gasflöden 
kontrolleras av ett datoriserat LabView system. Temperaturer mäts på luftförvärmaren, 
på reaktorväggen samt vid 2 positioner i bädden med skärmade termoelement (typ N). 
Differentiellt bäddtryck bestäms i 3 olika regioner med tryckgivare. Rökgasernas O2-
halt mäts kontinuerligt med ett konventionellt instrument. Samtliga mätdata loggas i 
dator, och tillståndet vid defluidisering av bädden kan bestämmas till tidpunkten då en 
plötslig förändring av tryckfall och temperaturfördelning i bädden inleds (se Figur 11). 
 
Vid försöken användes 542 g av respektive prov till bädden, vilket ger en statisk 
bäddhöjd av ca 50 mm. Minsta fluidiseringshastigheten (Umf) bestämdes vid en 
primärluft- och bäddtemperatur på 700 °C för samtliga prover, genom att successivt 
sänka primärluftflödet samtidigt som tryckfallet över bädden studerades för att bedöma 
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när bädden föll samman och inte längre fluidiseras. Sedan utfördes kontrollerade 
agglomereringsförsök vid tre eller fyra olika fluidiseringshastigheter över Umf för 
respektive prov. Den lägsta fluidiseringshastigheten valdes i de flesta fallen till 1,5·Umf 
och ökades sedan successivt. För några av proverna med lågt Umf var det emellertid 
nödvändigt att starta vid en högre fluidiseringshastighet än 1,5·Umf för att komma upp i 
en bäddtemperatur för defluidisering.  
 
En temperaturstegring av 3 °C/min hölls generellt och rökgasernas O2-halt hölls som 
regel kring 6-8 %. Vid de allra lägsta primärluftflödena (prover av CFB-sand) sjönk O2-
halten till 4 %, medan de allra högsta primärluftflödena (prover av BFB-sand) 
resulterade i O2-halter kring 12 %. Ett högre pådrag av propangasen för att dämpa 
syrgashalten undveks eftersom det kan leda till att gasen stiger upp och brinner i bädden 
med okontrollerbara lokala temperaturtoppar som följd. Tidigare arbeten i samma 
utrustning har dock visat att skillnader i syrgashalt mellan 4 och 12 % ej har något 
signifikant inflytande på agglomereringstemperaturen under upphettningsfasen [9]. 
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Figur 11. Fluidbäddens temperatur och differenstryck som funktion av tid. 

Figure 11. Temperatures and differential pressures in fluidized bed as a function of time. 

 
I Figur 11 visas fluidbäddens temperatur och differenstryck som funktion av tiden vid 
ett agglomereringsförsök. Figuren visar att det råder homogen temperatur i bädden 
(mätt i övre och lägre nivå) med en linjärt stigande temperatur av ca 3 °C/minut fram till 
strax innan klockan 20:53, därefter sker ett trendbrott där bäddens lägre del visar en 
snabbare temperaturökning än den övre delen. Samtidigt börjar differenstrycken i 
bädden (mätta mot en referenspunkt ovanför bädden) att sjunka. Detta kan tolkas som 
att bäddpartiklar klibbar samman och bildar agglomerat som är tyngre och därmed 
svårare att fluidisera. Dessa faller ned och bygger successivt upp ett stort agglomerat 
som täcker större delen av distributionsplattan, vilket kan ses då reaktorn öppnas för 
rengöring. Kanaler genom agglomeratet bildas samtidigt över hålen i 
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distributionsplattan. Luften behöver inte längre bära upp hela den fluidiserade bädden 
och strömmar då friare, varför differenstrycken över bädden också blir mindre. I detta 
exempel kan temperaturen för initial defluidisering av bädden bestämmas till 1020 °C 
(se Figur 11). 
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7 Resultat från de experimentella försöken 

7.1 Siktkurvor 

Siktkurvorna för samtliga prover visade att det är en förskjutning mot grövre fraktioner 
för sandproverna från pannan jämfört med oanvänd sand från leverantören. Exempel på 
detta kan ses i Figur 12, som gäller för bäddsandsprover från Händelö P13 (CFB). 
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Figur 12. Siktkurvor för Händelös sandprover jämfört med uppgifter för ny sand från 
leverantören. Staplarna representerar vikten på respektive sikt. 

Figure 12. Sieve results for Händelö´s bed samples compared to data for new sand from 
supplier. The bars represent the weight on each sieve. 

 
Orsaken till den kraftiga förskjutningen mot grövre storlekar i Figur 12 för 
bottensandprovet beror antagligen på att grus, ståltråd och annat skräp som kommit in i 
pannan med bränslet fås ut genom bottenutmatningen. I Figur 13 har dessa grövre 
storlekar siktats bort för att ge en tydligare jämförelse av det rena bäddsandinnehållet. 
Bottensanden och sanden från sandlåset uppvisar då liknande storleksfördelning medan 
den oanvända sanden fortfarande innehåller betydligt mer finfraktion. 
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Figur 13. Jämförelse av siktresultat med borttagna grovfraktioner – Händelö CFB. 

Figure 13. Comparison of sieve results when deleting coarser fractions – Händelö CFB. 

 
Siktkurvor för samtliga bäddsandsprover återfinns i bilaga B. 
 

7.2 Karakteristik hos beläggningar på bäddkorn 

Figur 14 visar principen för hur analyspunkter lagts in i beläggningarna runt 
kvartskornen. I allmänhet kunde bara ett beläggningsskikt ses (Figur 15), motsvarande 
det tidigare beskrivna inre homogena beläggningsskiktet, och analyspunkterna 
placerades mitt i detta skikt. I ett fåtal fall anades även ett yttre grynigare skikt. 
 
 

 

Analyspunkt 1 

Analyspunkt 2 

Analyspunkt 3 

Analyspunkt 4 

Figur 14. SEM/EDS punktanalys av beläggning på kvartskorn. 

Figure 14. SEM/EDS spot analysis of coating on quartz particle. 

30 



VÄRMEFORSK 
   
 

 

 

Figur 15. Närbild av beläggning på kvartskorn. 

Figure 15. Close-up view of bed particle coating. 

 
I Figur 16 kan, för samtliga anläggningar utom Idbäcken, ses tendenser till tjockare 
beläggningar på de grövre bäddkornen jämfört med de finare. Skillnaderna i 
beläggningstjocklek ligger emellertid väl inom standardavvikelserna. Vidare kan ses att 
BFB-anläggningarna, med ett grövre bäddmaterial, tycks ha något tjockare 
beläggningar i förhållande till de finare CFB-bäddarna. 
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Figur 16. Tjocklek hos beläggning på fina respektive grova bäddkorn ur prover från olika 
fluidbäddanläggningar utifrån SEM/EDS-analyserna. 

Figure 16. Coating thickness on bed particles of fine and coarse size from samples taken at 
different fluidized bed units from the SEM/EDS analysis. 
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Analysresultaten som presenteras i Figur 17 - Figur 21 visar generellt en 
beläggningskarakteristik som överensstämmer med vad tidigare studier har funnit i ett 
inre beläggningsskikt (se kapitel 1), med innehåll av i huvudsak kalcium och kisel. I 
såväl Figur 16 som Figur 17 uppvisar bäddmaterialet från Brista CFB mycket likartad 
karakteristik hos beläggningarna på fina och grova bäddkorn, varför denna anläggning 
också valdes för bäddagglomereringsförsök med både fin och grov fraktion för att 
studera effekten av kornstorleken. 
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Figur 17. Kemisk karakteristik hos beläggningar på bäddkorn - Brista CFB. 

Figure 17. Chemical characteristics of bed particle coatings - Brista CFB. 

 
Bäddmaterialet från Händelö P13 CFB uppvisar i Figur 18 relativt stora avvikelser i 
kemisk beläggningskarakteristik mellan fina och grova bäddkorn, såväl i provet från 
bottensanden som från sandlåset, speciellt för natrium, kalcium och zink. Man kan 
generellt se en betydligt större andel natrium, järn och zink än i övriga anläggningars 
prover. Detta beror antagligen på inblandningen av kasserade gummidäck i bränslet, 
något som kan medföra en stor mängd ståltrådsbitar i bottensanden. 
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Figur 18. Kemisk karakteristik hos beläggningar på bäddkorn - Händelö P13 CFB. 

Figure 18. Chemical characteristics of bed particle coatings - Händelö P13 CFB. 

 
Beläggningar på bäddmaterialet från Hedensbyns CFB (Figur 19) innehåller mycket 
kisel och järn, något mer kalium men klart mindre kalcium än övriga prover, medan 
såväl Allöverkets BFB (Figur 20) som Idbäcken BFB (Figur 21) uppvisar en 
karakteristik som liknar Brista CFB med mycket kalcium i beläggningarna. 
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Figur 19. Kemisk karakteristik hos beläggningar på bäddkorn - Hedensbyn CFB. 

Figure 19. Chemical characteristics of bed particle coatings - Hedensbyn CFB. 
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Figur 20. Kemisk karakteristik hos beläggningar på bäddkorn – Allöverket BFB. 

Figure 20. Chemical characteristics of bed particle coatings - Allöverket BFB. 
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Figur 21. Kemisk karakteristik hos beläggningar på bäddkorn - Idbäcken CFB. 

Figure 21. Chemical characteristics of bed particle coatings - Idbäcken CFB. 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att inga signifikanta skillnader i 
beläggningstjocklek och –sammansättning har kunnat påvisas mellan fina och grova 
partiklar för de analyserade bäddproverna. 
 
Det bör observeras att SEM/EDS-analyserna har gjorts på ett fåtal utvalda kvartskorn 
med beläggningar och att det kan förekomma olika stor andel beläggningsfria korn, eller 
korn som ej består av kvart, i fin- respektive grovfraktionerna. 
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7.3 Kontrollerade bäddagglomereringsförsök 

I Tabell 5 visas resultaten från bedömningen av minsta fluidiseringshastighet (Umf) för 
de olika bäddsandsproverna vid 700 °C. För att bestämma den minsta 
fluidiseringshastigheten sänktes flödet av fluidiserande gaser successivt samtidigt som 
differenstrycken över bädden studerades. Ett område i fluidiseringshastigheten för varje 
bädd kunde därmed identifieras där sänkningen i differenstryck var snabbare, med ett 
oroligare beteende från bädden med ”hoppande” nivåer i differenstryck. Initieringen av 
detta tillstånd valdes till minsta fluidiseringshastighet. Det bör påpekas att detta är en 
bedömning som inte är helt exakt. 
 
Tabell 5. Minsta fluidiseringshastiget (Umf) för bäddprover vid 700 °C. 

Table 5. Minimum fluidization velocity (Umf) of bed samples at 700 °C. 

Bäddprov Umf (m/s) 
Brista fin ca 0,06 
Brista grov 0,10-0,11 
Händelö botten ca 0,06 
Händelö sandlås ca 0,06 
Hedensbyn 0,10-0,11 
Allöverket fin ca 0,17 
Allöverket grov 0,47-0,51 
Idbäcken 4v ca 0,46 

 
För varje prov gjordes tre till fyra försök vid olika fluidiseringshastigheter (U) över den 
minsta fluidiseringshastigheten. Dessa absoluta fluidiseringshastigheter samt 
motsvarande initiala defluidiseringstemperaturer visas i Tabell 6 och Tabell 7. 
 
Tabell 6. Fluidiseringshastighet (U) samt temperatur vid defluidisering för CFB-proverna. 

Table 6. Fluidization velocity (U) and temperature at defluidization for the CFB samples. 

Brista fin 
 

Brista grov Händelö botten Händelö sandlås Hedensbyn 

U 
(m/s) 

Temp (ºC) U (m/s) Temp (ºC) U (m/s) Temp (ºC) U (m/s) Temp (ºC) U (m/s) Temp (ºC)

0,25 1000 0,30 890 0,23 980 0,20 830 0,21 1040 
0,47 1030 0,45 960 0,35 1015 0,31 880 0,58 1060 
0,74 1080 0,69 990 0,47 1020 0,45 970 0,94 1060 
0,96 1090 0,89 990 0,70 1015 0,66 950   

 
Tabell 7. Fluidiseringshastighet (U) samt temperatur vid defluidisering för BFB-proverna. 

Table 7. Fluidization velocity (U) and temperature at defluidization for the BFB samples. 

Allöverket fin 
 

Allöverket grov Idbäcken 4v Idbäcken 10 v 

U 
(m/s) 

Temp (ºC) U (m/s) Temp (ºC) U (m/s) Temp (ºC) U (m/s) Temp (ºC) 

0,28 840 0,84 890 0,89 1025 0,90 1040 
0,62 940 1,37 990 1,40 1085   
1,28 990 1,87 1020 1,88 1090   
1,79 1030       
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För att på bästa sätt kunna jämföra resultaten för de olika proverna har U - Umf plottats 
mot defluidiseringstemperaturen i Figur 22 och Figur 23. Kurvorna visar väntade 
utseenden i sina generella tendenser, med större inflytande av U - Umf på 
defluidiseringstemperaturen vid lägre fluidiseringshastigheter, medan inflytandet avtar i 
varierande grad vid högre fluidiseringshastigheter. Flertalet kurvor uppvisar ett ”knä” 
varefter fluidiseringshastighetens inflytande avtar markant. 
 
Det bör noteras att U gäller för aktuell temperatur medan Umf är framtagen vid 700 °C. 
Tidigare publicerade resultat visar dock på att förändringen av Umf inom det aktuella 
temperaturintervallet är relativt liten (ca ±10 %) [20] vilket innebär att det inte påverkar 
tolkningen av resultaten i Figur 22 och Figur 23. 
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Figur 22. Temperatur mot fluidiseringshastighet vid initial defluidisering av bädden - CFB. 

Figure 22. Temperature versus fluidization velocity at initial point of bed defluidization - CFB. 

 
Proverna från Brista CFB uppvisar en stor skillnad i defluidiseringstemperaturer mellan 
fin och grov fraktion i Figur 22, med högre defluidiseringstemperaturer för fin än för 
grov fraktion. Man kan spekulera i om en av orsakerna kan vara att finfraktionen 
innehåller en mindre andel gamla partiklar med fullt utvecklade beläggningar, då de 
finaste partiklarna i viss utsträckning lämnar pannan med fluidiserande gaser, medan 
regenerering av bädden med färsk sand för in ny finfraktion. Siktdiagrammen i bilaga B 
bekräftar också att de begagnade sandproverna förlorat större delen av sina finfraktioner 
i jämförelse med uppgifter från leverantörerna om sandkvaliteternas storleksfördelning 
vid leverans, samt i jämförelse med de exempel på oanvänd originalsand som siktades 
inom projektet. För att bekräfta resonemanget gjordes en okulär kontroll i SEM av ett 
prov från Brista där endast partiklar mindre än 180 µm inkluderats. Detta prov 
uppvisade nästan uteslutande beläggningfria partiklar, och det fåtal partiklar som hade 
beläggningar låg alla i överkant av denna storleksfraktion.  
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Den signifikanta skillnaden i Figur 22 mellan Händelö CFBs prover från 
bottenutmatningen respektive sandlåset kan vid en första anblick tros bero på skillnaden 
i kornstorlek. Emellertid visar siktkurvorna att bäddsanden från sandlåset innehåller 
ungefär lika stor andel finfraktion som sanden från bottenutmatningen (se Figur 13). 
Orsaken till skillnaden i defluidieringstemperaturer skulle istället kunna vara olika 
andel avvikande partiklar såsom metalliska bitar från korden i gummiklipp. Detta kan 
inte bekräftas genom SEM/EDS-analysen (Figur 18) eftersom denna analys utförs på ett 
fåtal utvalda kvartskorn. 
 
Provet från Hedensbyn CFB uppvisar en flack kurva med höga 
defluidiseringstemperaturer. Detta kan bero på att man blandat torv i bränslet som 
bidragit till relativt höga halter av Si och Fe och därmed en beläggnings-
sammansättning med skiljt smältförlopp jämfört med en typisk skogsbränsleeldad panna 
såsom Brista (jmf Figur 17 och Figur 19). 
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Figur 23. Temperatur mot fluidiseringshastighet vid initial defluidisering av bädden - BFB. 

Figure 23. Temperature versus fluidization velocity at initial point of bed defluidization - BFB. 

 
Resultaten från proverna i Figur 23 visar ingen signifikant skillnad mellan fin och grov 
fraktion från Allöverket BFB. Proverna från Idbäckens BFB förefaller ha betydligt 
högre defluidiseringstemperaturer, vilket kan bero på att Idbäcken har en viss 
inblandning av kol i bränslet, något som generellt visat sig vara förknippat med lägre 
agglomereringstendens. Allöverket har däremot Salix och GROT (grenar och toppar) i 
sin bränslemix, vilket har visat sig vara mer problematiskt ur agglomereringssynpunkt.  
 
Ett försök gjordes med Idbäckens 10 veckor gamla prov för att se om skillnader i 
beläggningskarakteristik m a p bäddålder påverkar defluidiseringstemperaturen. Ingen 
signifikant skillnad i defluidiseringstemperatur jämfört med det 4 veckor gamla provet 
erhölls dock. 
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8 Slutsatser 
Resultaten från beläggningskarakteriseringen visade inga signifikanta skillnader i 
beläggningstjocklek och –sammansättning mellan fina och grova partiklar för de 
analyserade bäddproverna. Det visade sig däremot kunna förekomma en större andel 
beläggningsfria korn i finfraktionen, vilket beror på att finare partiklarna i större 
utsträckning följer med rökgaserna upp i pannan och ersätts med ny finfraktion från den 
färska sanden. Exempelvis saknade partiklarna i den finaste fraktionen från Brista 
(<180 µm) i stort sett beläggningar.  
 
Agglomereringsförsöken i bänkskala visade på att ökad fluidiseringshastighet gör att 
bädden agglomererar vid en högre temperatur, vilket var mest markant vid relativt låga 
fluidiseringshastigheter. Tendensen med ett större inflytande av fluidiseringshastigheten 
vid lägre fluidiseringshastigheter och ett avtagande inflytande vid högre 
fluidiseringshastigheter stämmer väl överens med vad som framkommit i tidigare 
studier med andra studerade bränslen. Vid gashastigheter i en kommersiell CFB-panna, 
där man ligger betydligt mer än 1 m/s över den minsta fluidiseringshastigheten 
(U-Umf >1), är det inte troligt att fluidiseringshastigheten har någon signifikant påverkan 
på agglomereringsrisken. Fluidiseringshastigheten skulle däremot kunna ha en inverkan 
på agglomereringen i exempelvis recirkulationsbenet på en CFB-panna, där 
gashastigheten är relativt låg. Även i BFB-pannor kan fluidiseringshastigheten vara 
tillräckligt låg för att ha en signifikant effekt på agglomereringsrisken. 
 
Vidare visade agglomereringsförsöken för två bäddprover med olika ålder, från samma 
panna (Idbäcken), ingen signifikant skillnad i defluidiseringstemperatur. Genom detta 
enskilda försök kan dock ingen generell slutsats dras om bäddålderns påverkan på 
agglomereringsrisken. Bäddålderns effekt har emellertid studerats för prover från Brista 
och Hedensbyn inom ett tidigare Värmeforskprojekt [2] där man visade att det initialt 
skedde en förändring av defluidiseringstemperaturen men att ”steady-state” uppnåddes 
för bäddsandsprover som togs ut från pannan efter senare än 1 veckas drift från ett 
fullständigt sandbyte. 
 
Genom bänkskaleförsöken som genomfördes inom projektet har det inte med säkerhet 
gått att fastställa i vilken utsträckning bäddkornstorleken påverkar 
agglomereringsrisken. För Allöverkets BFB-prover kunde ingen skillnad påvisas, 
medan försök med bäddsand från Brista CFB indikerade att finare kornstorlek gör att 
bädden agglomererar vid en högre temperatur. Detta berodde dock troligtvis på att 
finfraktionen innehöll en mindre andel äldre partiklar med fullt utvecklade 
beläggningar. Eftersom sandernas ursprung, bränslet i pannorna etc. skiljer sig åt mellan 
de olika bäddsandsproverna som studerades inom projektet är det inte relevant att plotta 
kornstorleken mot agglomereringstemperaturen vid ett visst U-Umf eller dra några 
generella slutsatser kring kornstorlekens betydelse. För att experimentellt kunna 
utvärdera inverkan av kornstorleken på agglomereringsrisken krävs att prover tas från 
en panna som eldats med olika kornstorlek på bäddsanden under i övrigt likvärdiga 
förutsättningar. 
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Även om de experimentella försöken inte kunde klargöra kornstorlekens betydelse har 
det vid intervjuerna med anläggningsägare framkommit att man i några BFB-pannor har 
erfarenheter i full skala av att kornstorleken påverkar agglomereringsrisken. Vid ett test 
i Idbäcken med en mindre kornstorlek än normalt (0,7 mm istället för 0,95 mm) sintrade 
bädden lättare vid hög last. I Allöverket har man även observerat att agglomerat i 
bädden bildas främst då mycket finfraktion kommer in i pannan i samband med 
tillförsel av ny sand. 
 
När det gäller bränslets påverkan på agglomereringsrisken indikerar försöken i detta 
projekt att inblandning av kol eller torv kan bidra till att defluidiseringstemperaturen 
höjs. Bränslen såsom GROT och Salix tycks däremot vara mer problematiska ur 
agglomereringssynpunkt.  
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9 Rekommendationer och förslag till fortsatt forskning 

9.1 Rekommendationer och användning 

Det är sedan tidigare känt att ett stort antal parametrar påverkas vid byte av 
bäddsandens kornstorlek i en fluidbäddpanna, t.ex. fluidiseringsegenskaper, 
bäddförbrukning, värmeöverföring. Konsekvenserna av alla dessa måste vägas in i 
beslutsprocessen vid byte av bäddmaterialet. Det är även troligt att kornstorleken direkt 
eller indirekt påverkar agglomereringsrisken. Någon direkt påverkan av kornstorleken 
kunde dock inte fastslås inom projektet. 
 
Av försöken inom projektet framgår att agglomereringsrisken kan öka vid en minskad 
fluidiseringshastighet i biobränsleeldade fluidbäddpannor, men enbart vid en relativt låg 
gashastighet. Man bör därför vara speciellt uppmärksam på agglomereringstendenser 
där gashastigheten sjunker kraftigt, t ex i recirkulationsbenet på en CFB-panna. Även i 
BFB-pannor är fluidiseringshastigheten ofta tillräckligt låg för att kunna ha en 
signifikant effekt på agglomereringsrisken. Vid byte av kornstorlek måste 
fluidiseringshastigheten justeras och därmed har även kornstorleken en indirekt 
påverkan på defluidiseringstemperaturen. 
 
Även om parametrar såsom bränslet, kornstorleken och fluidiseringstemperaturen kan 
ha betydelse på agglomereringsrisken är en av de viktigaste parametrarna för att 
undvika agglomerering i storskaliga anläggningar en jämn och god fluidisering över 
hela bäddens tvärsnitt. Detta är något som inte kan studeras i en liten labreaktor. 
 

9.2 Förslag till fortsatt forskning 

Kornstorlekens betydelse för agglomereringsrisken i biobränsleeldade fluidbäddar har 
inte med säkerhet kunnat fastställas genom de experimentella försöken inom detta 
projekt. Det krävs därmed ytterligare studier med fler prover eller något modifierade 
metoder för att kunna säkerställa om kornstorleken har någon direkt inverkan. Ett 
alternativ är att testa olika kornstorlekar i samma panna under i övrigt likvärdiga 
förutsättningar. 
 
Även fluidiseringshastighetens påverkan bör studeras vidare med målet att tydligare 
kvantifiera hur stor denna inverkan är på agglomereringsrisken i kommersiella 
anläggningar. 
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Bilagor  
A Olika bäddmaterial 
B Siktkurvor 
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A Olika bäddmaterial 

A.1 Leverantörer av bäddsand 

Rådasand AB 
Rådasand säljer idag bäddsand till några olika CFB-pannor (t.ex. Brista, Växjö och 
Högdalen) med normalt en medelkornstorlek på 0,28 mm. Sand levereras inte till BFB-
pannor. 
 

Baskarpsand AB 
Baskarpsand har sand med flera olika kornstorlekar som lämpar sig som bäddsand i 
pannor (0,95; 0,55; 0,25 och 0,20 mm). Vanligast är att 0,95 mm sand levereras till 
BFB-pannor (t.ex. Idbäcken P3) och 0,20 mm sand till CFB-pannor (t.ex. Händelö P13). 
 

Brogårdsand AB 
Brogårdsand har två olika sandstorlekar som lämpar sig som bäddsand i BFB-pannor 
(0,70 respektive 0,85 mm). Sanden med en medelkornstorlek på 0,70 mm används t.ex. 
av C4 Energi i Allöverket medan Eskilstuna Energi & Miljö använder 0,85 mm sand. 
 

GMI (Grus & Makadam Industrisådd AB) 
GMI levererar Sikforssand med en kornstorlek på 0,2-0,6 mm till Skellefteå Krafts 
panna i Hedensbyn.  
 

A.2 Jämförelse mellan olika sandkvaliteter 

Mikroskoperingsundersökning – punkträkning av olika sandkvaliteter 
I Tabell 8 visas en jämförelse mellan olika sandkvaliteter som tagits fram av Svenska 
Gjuteriföreningen [21]. Med mikroskop har ca 1500 mineralkorn räknats i varje prov 
och resultatet har omräknats till 100 %. ”Diverse material” omfattar bl.a. hornblände 
och malm. 
 
Tabell 8. Jämförelse mellan innehållet i olika sandkvaliteter [21]. 

Table 8. Comparison between the content in different sand qualities [21].  

Fältspater Biotitglimmer Diverse Sandkvalitet Kvarts 
Kalifältspat Plagioklas  material 

Baskarp 20 81,0 8,0 7,7 0,2 3,1 
Råda 20 54,0 15,5 24,8 0,6 5,1 
Brogård 20 87,8 7,0 3,0 0,1 2,1 
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Kemisk analys av olika sandkvaliteter 
I Tabell 9 visas kemisk sammansättning för olika sandkvaliteter [21]. Analyserna är 
utförda med ARL plasma-emissions-spektrograf vid avdelningen för Ekonomisk 
Ekologi, Högskolan i Luleå. Kalium är analyserat med atomabsorption. 
 
Tabell 9. Kemisk analys av olika sandkvaliteter [21]. 

Table 9. Chemical analysis of different sand qualities [21]. 

Sandkvalitet SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO MnO Na2O K2O Summa 
vikts-% 

Baskarp 20 92,6 0,16 4,38 0,874 0,06 0,38 0,03 1,29 0,79 100,56 
Råda 20 82,6 0,16 9,62 1,04 0,20 1,07 0,04 3,14 2,01 99,84 
Brogård 20 94,8 0,05 2,20 0,564 0,05 0,17 0,02 0,67 0,72 99,20 

 
 
Kemiska analyser finns även sammanställda i några leverantörers produktblad och dessa 
redovisas i Tabell 10 nedan. 
 
Tabell 10. Innehåll i olika sandkvaliteter enligt leverantörerna. 

Table 10. Content in different sand qualities according to the suppliers. 

Sandkvalitet SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO MnO Na2O K2O Summa 
vikts-% 

Baskarp 20 90,0  5,4 0,51 0,09 0,45  1,2 2,4  
Baskarp 95 80,0  11,2 1,04 0,24 0,76  2,84 3,82  
Brogård 70 92,1  4,2 0,45 0,11 0,36  0,97 1,45  

 

Egenskaper för olika sandkvaliteter 
I Tabell 11 visas uppgifter om de olika sandkvaliteternas egenskaper från respektive 
leverantörs produktblad. 
 
Tabell 11. Egenskaper för olika sandkvaliteter. 

Table 11. Properties for different sand qualities. 

Sandkvalitet Medelkorn-
storlek [mm] 

Max 
kornstorlek 
[mm] 

Glödgnings-
förlust 
[%] 

Kompakt-
densitet 
[kg/m3] 

Skrym-
densitet 
[kg/m3] 

Sintrings-
temperatur 
[°C] 

Baskarp 20 0,20  0,24 (900°C)    
Baskarp 95 0,98  0,48 (1000°C)   1250 
Råda 28 0,28±0,03 0,71 0,28 (900°C) 2610 1580 1175 
Brogård 70 0,702±0,05  0,26    
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B Siktkurvor 

I figurerna nedan visas de siktkurvor som tagits fram inom projektet för bäddproverna 
från de sju utvalda anläggningarna. Staplarna representerar vikten på respektive sikt, 
dels för prover som tagits ut från pannorna vid olika tidpunkter, dels för originalsand 
som inte använts i pannan. En markering med högerriktad pil har lagts in i dessa figurer 
för de prover som körts i försöken med kontrollerad bäddagglomerering för att markera 
vilken ”övre svans” som siktats bort innan dessa försök. 
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Figur 24. Jämförelse av siktresultat från bäddprover av olika ålder och uppgift från leverantör 
för ny sand –Brista CFB. 

Figure 24. Comparison of sieve results from bed samples of different age and data from 
supplier for new sand – Brista CFB. 

 
I Figur 24 fattas leverantörsuppgift för partikeldiameter 300 µm, vilket betyder att deras 
stapel på 250 µm skulle ha varit fördelad även till denna. Utförligare siktindelning har 
dock tillämpats för projektets prover då syftet varit att finna en så realistisk ”typstorlek” 
som möjligt, samt för indelning i fin respektive grov fraktion. 
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Figur 25. Jämförelse av siktresultat från bäddprover och uppgift från leverantör för ny sand – 
Händelö CFB. 

Figure 25. Comparison of sieve results from bed samples and data from supplier for new sand 
– Händelö CFB. 
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Figur 26. Jämförelse av siktresultat från bäddprover av olika ålder och uppgift från leverantör 
för ny sand – Hedensbyn CFB. 

Figure 26. Comparison of sieve results from bed samples of different age and data from 
supplier for new sand – Hedensbyn CFB. 
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Figur 27. Jämförelse av siktresultat och uppgift från leverantör för ny sand – Högdalen CFB. 

Figure 27. Comparison of sieve results and data from supplier for new sand – Högdalen CFB. 
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Figur 28. Jämförelse av siktresultat och uppgift från leverantör för ny sand – Allöverket BFB. 

Figure 28. Comparison of sieve results and data from supplier for new sand – Allöverket BFB. 
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Figur 29. Jämförelse av siktresultat och uppgift från leverantör för ny sand – Idbäcken BFB. 

Figure 29. Comparison of sieve results and data from supplier for new sand – Idbäcken BFB. 
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Figur 30. Jämförelse av siktresultat och uppgift från leverantör för ny sand – Falun BFB. 

Figure 30. Comparison of sieve results and data from supplier for new sand –Falun BFB. 
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