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Abstract 

Projektet har visat att det är mycket svårt att få tunn aluminiumfolie, som normalt finns 
i bl.a. hushållsavfall, att oxidera oberoende av tid, temperatur och förbrännings-
atmosfärens sammansättning. Vidare har svävhastighetsmätningar visat att tunn 
plastbelagd aluminiumfolie lätt kan ryckas med rökgaserna vid normala 
rökgashastigheter (1-5 m/s). 
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Sammanfattning 

I ett tidigare Värmeforskprojekt ”Gasbildning i aska” har det konstaterats att aluminium 
kan passera förbränningsrummet utan att varken oxidera eller smälta. Detta trots att 
aluminium är en metall som oxideras mycket lätt och har en smältpunkt på 660°C. För 
att metalliskt aluminium ska kunna passera förbränningen utan att oxideras krävs det 
enligt termodynamiska beräkningar, extrema förhållanden (sett till de förhållanden som 
normalt råder i eldstaden). Att man trots detta har hittat relativt höga halter metalliskt 
aluminium i flygaskan och beläggningar är därför svårförklarat. Av den anledningen har 
försök gjorts i laboratorieskala för att simulera under vilka förhållanden som detta kan 
inträffa. Att aluminiumet förekommer i smält form gör också att det är mycket tänkbart 
att det bidrar till beläggningar. För att klargöra vilka problem metalliskt aluminium kan 
tänkas bidra till har intervjuer gjorts med representanter från anläggningar som 
förbränner avfallsbränslen. 
 
Målet för projekt var att skaffa sig en bättre förståelse för hur metalliskt aluminium 
beter sig i förbränningsrummet samt att ta fram förslag på åtgärder för hur 
aluminiumrelaterade problem kan minskas. Målgruppen är främst anläggningsägare 
som förbränner avfallsbränslen, som innehåller aluminiumfolie, t.ex. hushållsavfall, 
industriavfall eller plastrejekt. 
 
Förbränningsförsök gjordes i en bänkskalereaktor med plastrejekt från Fiskeby Board 
som bränsle. För att bestämma hur lätt plastrejektet rycktes med rökgaserna gjordes 
svävhastighetsmätningar på de olika ingående fraktionerna. Från plastrejektet valdes 
aluminiumfoliefraktioner ut till förbränningsförsöken. Vid förbränningen varierades 
parametrarna tid, temperatur och förbränningsatmosfär. De termiskt behandlade 
proverna analyserades med SEM/EDS, medan oxidationshastigheten bestämdes med 
TGA/DTA-analys av den utvalda foliefraktionen. För att kunna jämföra resultaten från 
förbränningsförsöken med verkligheten samlades fem olika flygaskor in som sedan 
analyserades med XRD samt SEM/EDS. 
 
Resultaten av försöken visade att den tunna aluminiumfolien lätt kan ryckas med av 
rökgaserna. Det var mycket svårt att få aluminiumflagorna att oxidera ytterliggare. Det 
ursprungliga oxidskiktet hindrade effektivt syretransport in till smältan. Tidigare full- 
och pilotskaleförsök där plastrejekt blandades in i bränslet visar att den här typen av 
bränsle kan ge ett betydande bidrag till beläggningsbildningen. 
 
Resultaten från projektet har gett oss ökad förståelse för hur metalliskt aluminium beter 
sig i förbränningsrummet. Åtgärdsförslag har dock inte tagits fram eftersom resultaten 
visade att aluminium förblev i metallisk form oberoende av hur 
förbränningsparametrarna varierades. 
 
 
Nyckelord: metalliskt aluminium, plastrejekt, förbränning, beläggningar, aska 
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Summary 

Although aluminum is easily oxidized and melts at temperatures lower than those 
common in combustion, it can pass through the combustion chamber almost unscathed. 
If one performs calculations of thermodynamic equilibriums, conditions under which 
this could happen are extreme in comparison to those generally found in a furnace. 
Metallic aluminum may yet be found in rather large concentrations in fly ashes. There 
are also indications that metallic aluminum is present in deposits inside the furnaces. 
 
The objectives for the present investigation are better understanding of the behavior of 
the metallic aluminum in the fuel when it passes through an incinerator and to suggest 
counter/measures that deal with the problems associated with it. The target group is 
primary incineration plants using fuel that contains aluminum foil, for example 
municipal waste, industrial refuse or plastic reject from cardboard recycling. 
 
Combustion experiments were performed in a bench scale reactor using plastic reject 
obtained from the Fiskeby Board mill. First the gas velocity at which a fraction of the 
reject hovers was determined for the different fuel fractions, yielding a measure for their 
propensity to be carried over by the combustion gases. Second fractions rich in 
aluminum foils were combusted with time, temperature and gas composition as 
parameters. The partially combusted samples were analyzed using SEM/EDS. The 
degree of oxidation was determined using TGA/DTA. Reference material from full 
scale incinerators was obtained by collecting fly ash samples from five plants and 
analyzing them using XRD and SEM/EDS. 
 
The results show that thin aluminum foils may easily be carried over from the furnace. 
Furthermore, it was very difficult to fully oxidize the metallic flakes. The oxide layer on 
the surface prevents further diffusion of oxygen to the molten core of the flake. The 
contribution of these flakes to the build of deposits in a furnace is confirmed by earlier 
investigations in pilot scale and full scale of incineration of mixtures plastic rejects with 
other fuels. 
 
The first goal, a better understanding of the behavior of metallic aluminum in a furnace, 
was attained. However counter/measures to the problems caused by the metallic 
aluminum could not be identified. No matter how much the combustion parameters 
were varied, aluminum from these foils was still metallic. 
 
 
Key words: metallic aluminum, plastic reject, combustion, fouling, ash 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Metalliskt aluminium kan passera förbränningsrummet utan att varken oxidera eller smälta. 
Detta trots att aluminium är en metall som oxideras mycket lätt (redoxpotential -1,68 V) och 
har en smältpunkt på 660°C, vilket är betydligt lägre än normal ugnstemperatur. Detta har 
konstaterats i ett tidigare Värmeforskprojekt ”Gasbildning i aska”. [1] 
 
En konsekvens av att aluminiumet inte oxideras är att det kan bidra till en ökad 
beläggningsbildning i pannan. Undersökningar har visat att upp till 20 % av beläggningarna 
kan bestå av aluminium. Detta försämrar värmeöverföringen och kan också ge 
erosionsskador som följd av ökade rökgashastigheter. 
 
En annan konsekvens av metalliskt aluminium i askan har varit att det vid kontakt med 
vatten i vissa fall har gett problem med vätgasbildning. Vid felaktig askhantering kan 
vätgasen uppstå i höga koncentrationer, vilket under vissa förhållanden kan leda till 
explosion.[1] 
 
Tidigare forskningsarbete har visat att det är mycket svårt att avskilja aluminium från 
bränslet. Resultaten från tidigare studier finns i Värmeforskrapporten ”Funktion av 
allmetallseparatorer för avfallsbränslen” [2]. Som slutsats ur detta projekt kan konstateras att 
aluminiumproblematiken i stället måste beaktas vid förbränningen och vid askhanteringen.  
 
Med anledning av att metalliskt aluminium kan passera förbränningen utan att oxideras 
väcktes frågan vilka förbränningsförhållanden som krävs för att detta ska kunna ske. Det var 
också oklart hur mycket av beläggningsproblematiken som beror på metalliskt aluminium. 
 

1.2 Beskrivning av forskningsområdet 

 
Aluminium i aska och bränsle 
I projektet ”Gasbildning i aska” hittades aluminiumpartiklar i flygaskan som endast hade ett 
tunt oxidskikt på ytan men i övrigt helt bestod av metalliskt aluminium. Dessa partiklar var 
mycket små (ca 50-200 µm), se Figur 1. Att dessa partiklar hittades var överraskande 
eftersom de rent termodynamiskt borde ha oxiderats i eldstaden. Det gick inte att hitta någon 
självklar förklaring till att dessa partiklar inte hade oxiderats. En teori är att det tunna 
oxidskikt som redan finns på partikelytan skyddar från vidare oxidation och i kombination 
med höga rökgashastigheter passerar partiklarna mycket hastigt genom eldstaden, d.v.s. de 
”hinner” inte oxideras. Med ledningen av storleken på partiklarna drogs slutsatsen att de 
troligtvis härstammade från tunn aluminiumfolie som t.ex. finns i vätskekartong. [1] 
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Figur 1. SEM-foto av typisk aluminiumpartikel i Händelö P14 vändschaktsaska [1] 

Figure 1. SEM photo of a typical aluminium particle in Händelö P14 idle pass ash [1] 

 
Den aluminiumfolie som används i vätskekartong är mycket tunn, från 6 µm upp till ca 50 
µm [3]. Det innebär att vätskekartong endast består av ca 5 vikts-% aluminium, omkring 20 
% plast och återstående 75 % är kartong. Vid återvinning av kartongen avskiljs den del av 
vätskekartongen som består av plast- och aluminiumfolie, denna del kallas för plastrejekt. 
 
I Figur 2 nedan visas totalhalten aluminium i några olika bränslen. Plastrejektet (till höger) 
innehåller en betydligt större andel aluminium än de övriga bränslena. För träflis finns det 
en punkt där totalhalten är nästan 4 %, vilket kan förklaras med att provet troligtvis innehöll 
sand som bidrog till att totalhalten blev hög (aluminiumsilikater). Även om bränslet 
innehåller relativt mycket aluminium betyder det inte nödvändigtvis att det är i metallisk 
form, oftast föreligger en stor andel i form av aluminiumoxider eller silikater, se Figur 3. 
När aluminiumet är i oxiderad form är det mycket obenäget att reagera med andra ämnen, 
vilket betyder att aluminium i oxiderad form inte bidrar till beläggningar eller problem med 
gasbildning i aska. Avfallsbränslen i form av hushålls- och industriavfall innehåller måttliga 
halter aluminium vilket till viss del är metalliskt aluminium. Troligen består dock den 
metalliska andelen framförallt av grövre aluminiumfraktioner såsom tomburkar, 
fönsterkarmar m.m. och endast till en viss del av tunn aluminiumfolie. 
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Figur 2. Totalhalt aluminium i olika bränslen. [1] 

Figure 2. Total content of aluminum in different fuels. [1] 
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Figur 3. Procentuell andel aluminium i olika bränslen angivet som totalhalt och halt metalliskt 
aluminium. [1] 

Figure 3. Percentage share of aluminum in different fuels given as total content and content of 
metallic aluminum. [1] 
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Aluminium i beläggningar 
Det finns få artiklar som behandlar problem med beläggningar i samband med förbränning 
av metalliskt aluminium. Mitsubishi har dock gjort experiment vid dimensionering av en 
CFB-panna, som var tänkt att eldas med en stor andel plastrejekt. Försöken gjordes i 
pilotskala (0,6 MW) och tryckfallet i eldstaden samt andelen metalliskt aluminium i bränslet 
(1-3%) varierades. Vid ett för lågt tryckfall bildades beläggningar på cyklonen som till ca 
40 % bestod av metalliskt aluminium. Vid ett högre tryckfall bildades inga beläggningar på 
cyklonen. Detta förklarades med att vid det högre tryckfallet var partikelkoncentrationen 
högre och omblandningen bättre, vilket resulterade i att aluminiumet slogs sönder till mindre 
partiklar. De mindre aluminiumpartiklarna var mindre benägna att kollidera och bilda 
beläggningar på cyklonen. [4] 
 

1.3 Forskningsuppgiften och dess roll inom forskningsområdet 

För att metalliskt aluminium ska kunna passera förbränningen utan att oxideras nämnvärt 
krävs det, enligt termodynamiska beräkningar, extrema förhållanden (sett till de 
förhållanden som normalt råder i eldstaden). Att man trots detta har hittat relativt höga halter 
metalliskt aluminium i flygaskan är därför svårt att förklara. Av den anledningen är det 
intressant att i laboratorieskala försöka simulera under vilka förhållanden som detta kan 
inträffa.  
 
Frågan om metalliskt aluminium kunde tänkas bidra till bildandet av beläggningar i eldstad 
och panna väcktes också. Detta eftersom aluminium i metallisk form har en smältpunkt på 
660°C, vilket innebär att aluminium borde vara i smält form i eldstaden och i en stor del av 
pannan. Det är tänkbart att detta smälta aluminium lätt klibbar fast och därigenom bidrar till 
bildningen av beläggningar. 
 
Försöken att simulera förbränningsförhållanden för hur metalliskt aluminium kan överleva 
förbränningen har inte gjorts tidigare och är därför av intresse för att öka förståelsen för hur 
metalliskt aluminium beter sig i förbränningen. 
 

1.4 Mål och målgrupp 

Målet för detta projekt är skaffa sig en bättre förståelse för hur metalliskt aluminium beter 
sig i förbränningsrummet samt att ta fram förslag på åtgärder för hur aluminiumrelaterade 
problem kan minskas. Detta ska uppnås genom kontrollerade förbränningsförsök med 
aluminiuminnehållande bränsle. Aluminiumets väg genom eldstaden ska följas och inverkan 
av olika parametrar ska analyseras för att bestämma aluminiumets reaktioner vid 
förbränningen. 
 
Målgruppen är främst anläggningsägare som förbränner avfallsbränslen, vilka innehåller 
aluminiumfolie, t.ex. hushållsavfall, industriavfall eller plastrejekt. 
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2 Erfarenheter från Idbäcken av förbränning av plastrejekt  

Detta avsnitt beskriver Idbäckens situation våren 1998 när plastrejekt från Fiskeby Board 
eldades tillsammans med RT-flis. Plastrejektet har ett högt värmevärde och ansågs ha ett 
attraktivt pris och av den anledningen gjordes försök att förbränna plastrejekt vid Idbäcken. 
 
Idbäcken P3 är en bubblande fluidbädd tillverkad av Outokumpo och driftsatt 1994. Pannan 
är utrustad med elektrofilter och rökgaskondensering, ammoniumsulfat (s.k. Chlor-Out) 
används för att minska beläggningsproblem på överhettare. I Idbäcken eldas idag 75- 80 % 
RT-flis och resten skogs- och barkflis.  
 
Rejektet proveldades dels i form av briketter och dels som rå-fluff. Vid denna studie 
undersöktes inte effekterna av den höga aluminiumhalten i bränslet, varför enbart de utförda 
analyserna från denna rapport visas. [5] Försöket pågick under större delen av driftsäsongen 
och detta bidrog starkt till beläggningsbildning i konvektionsdelen och på överhettarna, 
konvektionsdelen blev helt igensatt. I eldstaden bildades inga beläggningar. Under perioden 
gjordes både beläggningsprover på ett flertal bränsleblandningar och analyser av askor, 
beläggningsanalyserna redovisas i bilaga A. Efter denna säsong byttes samtliga överhettare 
ut.  
 
Idbäcken har haft beläggningsproblem både med och utan plastrejektet. Påslag i eldstad, 
murverk och på eldstadsväggar har tilltagit i samband med eldning av RT-flis och 
plastrejekt, vilket bekämpas med vattenspolning av väggarna. I RT-flisen går det att hitta 
beslag, lister, karmar i aluminiumplåt i större stycken. RT-flis ger problem med igensättning 
av dysor på eldstadsbotten och ansamling av osmält metall. Plastrejektet däremot bidrog 
främst till påslag på överhettarna och konvektionsdelarna. Karakteristiskt för 
beläggningarna från plastrejektet var att de var väldigt hårda, aluminiumrika, metallgråa och 
något glänsande. Huvudorsaken till påslag och korrosion berodde på alkali och klorider. 
 
Försöket lades ned då det orsakade mekaniska problem i bränslehanteringssystemet och 
kraftig korrosion och beläggningsbildning på överhettarna. 
 

2.1 Bränslen 

Flertalet plockanalyser på RT-flisen gjordes och dessa visade att aluminium stod för en 
betydande andel av metallskrotinnehållet. Motsvarande plockanalys på bottenaska och bädd 
visade att innehållet av aluminium var litet och det är okänt vart aluminiumet tog vägen. En 
möjlig förklaring är att delar av aluminiumet hamnade i beläggningar och flygaska. 
 
Analyser visar att plast- och aluminiumfolierejekt kom främst från dryckesförpackningar. 
Bränslet hade ett effektivt värmevärde på 24 - 32 MJ/kg och en askhalt på ca 10 % varav 
44 % var aluminium (räknat som totalhalt) och 0,09 % klor. Inblandningsgraden i samtliga 
försök var 15 % plastrejekt på energibasis och resten var RT-flis och biomix. 
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2.2 Beläggningsanalyser 

Under försöken 1998 gjordes ett antal olika beläggningsanalyser med olika 
bränsleblandningar. Den blåa kurvan i Figur 4 visar en beräknad tillväxthastighet för 
beläggningarna. Vid en jämförelse av beläggningsanalysen från förbränning av biomix (1:a 
stapeln) med den från när plastrejekt är inblandat i biomixen (7:e stapeln) är det tydligt att 
vid förbränning av biomix finns inget aluminium i beläggningarna medan när plastrejektet är 
inblandat så ligger aluminiumhalten på omkring 7 %. Även när ren RT-flis (4:e stapeln) 
jämförs med RT-flis blandat med plastrejekt (6:e stapeln) så går det att se en tydlig ökning i 
aluminiumhalten i beläggningarna. Sammanställningen av analyserna finns i bilaga A.  
 
 

 

Figur 4. Sondbeläggningsanalys på vindsida från Idbäcken. [7]  

Figure 4. Probe deposit analysis of “vindsida” från Idbäcken. [7] 

 
Vissa delar av beläggningarna var gråblå till färgen och hade en aluminiumhalt på så mycket 
som 50 % aluminium, se Figur 5. Dessa beläggningsanalyser tyder på att metalliskt 
aluminium i bränslet kan ha en betydande påverkan på bildandet av beläggningar. I Tabell 1 
har några av beläggningsanalyser från bilaga A valts ut. Av tabellen framgår att när 
plastrejekt eldas är aluminiumhalten på vindsidan avsevärt högre än på läsidan. Detta tyder 
på att aluminiumpartiklarna är benägna att fastna när de träffar tuben och bidrar då till ökade 
beläggningar. 
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Figur 5. Punktanalys av beläggningar från förbränning av plastrejekt RT-flis. [7] 

Figure 5. Point analysis of deposits from the combustion of plastic rejects and RT-woodchip.[7] 

 
 
 
Tabell 1. Aluminiumhalt i beläggningar från försök gjorda vid Idbäcken 

Table 1. Aluminum content in deposits from tests made in Idbäcken 
Bränsle RT-flis RT-flis/ 

plastrejekt 
Skog Skog/ 

plastrejek
t 

Al lä (vikt-%) 5,25 3,87 0,38 3,45 
Al vind (vikt-%) 4,47 6,67 0,3 6,32 
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3 Metod förbränningsförsök 

Förbränningsförsök gjordes i en laboratorieugn med plastrejekt från Fiskeby Board som 
bränsle. För att bestämma hur lätt plastrejektet rycktes med rökgaserna gjordes 
svävhastighetsmätningar på de olika ingående fraktionerna. Från plastrejektet valdes 
aluminiumfoliefraktioner ut till förbränningsförsöken. Vid förbränningen varierades 
parametrarna tid, temperatur och förbränningsatmosfär. De termiskt behandlade proverna 
analyserades med SEM/EDS, medan oxidationshastigheten bestämdes med TGA/DTA-
analys av den utvalda foliefraktionen. För att kunna jämföra resultaten från 
förbränningsförsöken med verkligheten samlades fem olika flygaskor in som sedan 
analyserades med XRD samt SEM/EDS.  
 

3.1 Nyttjade aluminiuminnehållande bränslefraktioner 

Tidigare erfarenheter har visat att plastrejekt från Fiskeby Board har varit särskilt 
problematisk att elda p. g. a. dess aluminiuminnehåll. Därför nyttjades typiska aluminium-
innehållande fraktioner av denna bränslefraktion vid förbränningsförsöken. 
 
Typiskt Fiskebyrejekt (plastrejekt) levererad från Tekniska Verken i Linköping under hösten 
2006. Utifrån en utförd plockanalys av den levererade bränslefraktionen framgick att provet 
bestod av plast, aluminiuminnehållande material (framförallt plastbeklädd aluminiumfolie) 
samt papper/pappkartong. Andelen papper/kartong utgjorde endast 8 vikts-% av provet 
vilket var att förvänta då Fiskebyrejekt framförallt består av det material som avskiljs vid 
fiberåtervinning av vätskekartong. Provets andel av aluminiuminnehållande material var 
10 vikts-% d.v.s. provet utgjorde till största delen av plast. Andelen aluminiuminnehållande 
material (folie) som hade en storlek under ca 16 mm uppgick till 1 vikts-% av provet.  
 
Den aluminiuminnehållande fraktionen dominerades klart av plastbeklädd aluminiumfolie 
(typ dryckesförpackningsmaterial, se övre bilden i Figur 6 längst upp till vänster som 
exempel). Den plastbeklädda aluminiumfolien består av ett mycket tunt aluminiumskikt som 
på båda sidor är beklätt av ett något tjockare skikt av plast. Största mängden plastbeklädd 
aluminiumfolie som återfanns i provet (> ca 90 %) bestod av material som hade en tjocklek 
på ca 0,15 mm och en ”densitet” på 8 mg/cm2. Tjockare plastbeklädd aluminiumfolie med 
en tjocklek på ca 0,3 mm och en ”densitet” på 40 mg/cm2 återfanns också (ca 10 vikts-% av 
den totala mängden plastbeklädd aluminiumfolie). 
 
Aluminiuminnehållande material (typ ”smörkola-papper”) återfanns även, dock i betydligt 
mindre mängder. Dessa var ej inklädda i något material. Dessa material hade en tjocklek på 
ca 0,10 mm och en ”densitet” på 3 mg/cm2. 
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Figur 6. Typiska aluminiuminnehållande fraktioner (ovan) och fördelningen av papper/plast (hinkar) 
samt aluminiuminnehållande fraktion > och < ca 16 mm (påsar) (under). 

Figure 6. Typical aluminum containing fuel fractions (upper) and distribution between paper/plastic 
(buckets) and aluminum containing fractions > and < 16 mm (bags) (lower). 
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3.2 Svävhastighetsmätning 

Svävhastighetsmätningar utfördes för de tre aluminiuminnehållande fraktioner som 
återfanns i plastrejektet. Försök utfördes vid lufthastigheter på 2,5 och 0,5 m/s vid 20oC och 
normalt lufttryck vilket motsvarar förhållanden på 5 respektive 1 m/s vid 850oC och normalt 
tryck. De senare förhållandena motsvarar typiska hastigheter i freebordet hos cirkulerande 
respektive bubblande fluidbäddar. Vid försöken har därmed hänsyn tagits till skillnader i 
densitet och viskositet hos luft vid 20 och 850oC vilket påverkar lyftkraften hos en svävande 
kropp enligt nedan. 
 
Lufthastigheterna vid 20oC valdes så att lyftkraften, FD [N] hos en kropp är den samma som 
vid 850oC. Luftkraften FD [N] är en funktion av luftmotståndskoefficienten CD [-], kroppens 
projicerade area Ap [m2], luftens densitet ρ [kg/m3], och lufthastigheten V0 [m/s] enligt 
följande samband 
 

2

2
0VACF pDD ρ= . 

 
Luftmotståndskoefficienten CD [-] är beroende av Reynolds tal Re [-] och kroppens utseende 
(svär, platta, osv.) och måste bestämmas experimentellt. I detta arbete användes 
experimentella data från Robertson och Crow för CD som funktion av Re. [8] 
 
Svävhastighetsförsöken utfördes i en cylinder med innerdiameter på 250 mm och längd av 
1000 mm. Hastighetsmätningar utfördes med en varmtrådsanemometer i hela tvärsnittet ca 
300 mm nedanför rörets öppning. Längst ner i röret placerades en distributionsplatta med 
håldimensioner på 0,2 mm och en total hålarea om ca 50 %.  
 

3.3 Förbränning av enstaka tunna aluminiumpartikelfraktioner 

Förbränningsförsök utfördes i en atmosfärisk eluppvärmd laboratorieugn, se figur 7. Ugnen 
har en inneslutande volym om 25 l. Ett varierbart gasflöde bestående av bestämd blandning 
(t ex N2, luft) tillförs ugnen i botten och i toppen. Ugnstemperaturen styrs m.h.a. en 
Euroterm regulator med tillhörande termoelement av typ N. Termoelementet är placerat 30 
mm från det prov som analyseras. Temperaturvariationen i ugnen är uppmätt till ± 10°C. I 
fronten på ugnen finns ett inspektionshål av kvartsglas. Provbitarna (i detta arbete den 
plastbeklädda aluminiumfolien) placeras i en provhållare tillverkad av ett finmaskigt nät i 
rostfritt stål. Korgen fästs i en hissanordning, i det med ugnen förbundna, luckförsedda röret. 
Ugn och rör är avgränsade av en skjutdörr. Förbindelsen stängs automatiskt när provbiten 
sänks ned i ugnen. 
 
Förbränningsförsök utfördes vid en ugnstemperatur av 850°C och 1000°C med den 
aluminiumfraktion (den tunna plastbeklädda aluminiumfolien) som dominerade 
bränsleprovet (Fiskebyrejektet). Försök utfördes såväl i typisk förbränningsatmosfär (20 % 
CO2, 5 % O2, 75 % N2) som i ren N2 vid ett gasflöde om 15 Nl/min och förbränningstider på 
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2 sek och ca 5 min. Försök utfördes även vid 1000°C och en förbränningsatmosfär om 15 % 
CO2, 10 % O2, 75 % N2.  Provbitar om 2*2 cm nyttjades vid försöken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Illustration över den atmosfäriska eluppvärmda ugnen som nyttjats vid förbränningsförsök 
av de uttagna aluminiumfraktionerna. 

Figure 7.  Illustration of the laboratory oven used in the combustion experiments. 

 

3.4 TGA/DTA analys 

Ett prov preparerades av ett plastbeklätt folieark (den tunna aluminiumfraktionen som 
dominerade provet) genom klippning till en partikelstorlek på 0,1 – 2 mm. 7,8 mg av detta 
prov analyserades med termisk analys (TA Q600) vid Umeå universitet. Provet placerades i 
en cylindrisk aluminiumoxidhållare (diameter 8 mm, höjd 4 mm) och upphettades till 700°C 
i ett kvävgasflöde på 100 ml/min. Upphettningshastigheten var 20°C/min. Provet hölls vid 
700°C i 10 minuter och kyldes därefter med 20°C/min till 200°C. Provets vikt, temperatur 
och temperaturskillnad mot en referens följdes kontinuerligt. 
 
TGA/DTA analyser utfördes också i luft, dels på en rest från förbränningsexperiment vid 
1000°C, dels på oförbrända folieprov. Proven preparerades på samma sätt som ovan. För att 
fastställa oxidationshastigheten för aluminiumfolien, vid olika temperaturer användes 
stegvis höjning av temperaturen med steg på 50°C.  
 

3.5 Kemisk analys 

Förbrända aluminiumpartiklar framställda utifrån försöken i laboratorieugnen och askor 
samlade från fullskaleanläggningar analyserades med svepelektronmikroskop (SEM) med 
tillhörande energidispersiv röntgenanalys (EDS) för att bestämma partiklarnas 
elementarsammansättning och morfologi (struktur och form). Inför SEM-EDS analyserna 
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göts proverna in i epoxi och torrslipades med kiselkarbidpapper innan tvärsnitten slutligen 
analyserades.  
 
Askorna analyserads också kvalitativt och semi-kvalitativt med hjälp av 
pulverröntgendiffraktion (XRD) för att bestämma förekomstform (fassammansättning) av 
dominerande (> ca 5 vikts-% av provet) kristallina föreningar i provet. Instrumentet som 
använts är ett Bruker d8Advance utrustad med en primär Göbelspegel och en Våntec PSD-
detektor. 
 

3.6 Val av anläggningar för askprovtagning 

För de pannor som valdes ut för askprovtagning finns gasbildningsanalyser som visar att de 
har relativt hög gasbildningspotential.[1] Hög gasbildningspotential är en förutsättning för 
att det med SEM ska gå att hitta några aluminiumpartiklar. Eftersom fluidbäddpannor 
tidigare har visat sig vara de som har en hög halt aluminium i flygaskan så valdes en BFB 
och en CFB-panna ut, som referens valdes även en rosterpanna ut.  I tabell 2 nedan visas de 
pannor som valts ut för provtagning av flygaska. 
 
 
Tabell 2. Valda pannor för provtagning av flygaska. 

Table 2. Boilers selected for fly ash sampling. 
 
Anläggning Panna Bränsle vid provtagning Askprov 
Lidköping P5 

(BFB) 
75 % hushållsavfall 
25 % verksamhetsavfall 

Cyklonaska  

Händelöverket,  Norrköping P14 
(CFB) 

50 % hushållsavfall 
50 % verksamhetsavfall 

Vändschaktsaska, 
flygaska 

Högdalenverket, Stockholm P3 
(roster
) 

hushållsavfall Flygaska från 
konvektionsdelen 
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4 Resultat 

4.1 Svävhastighetsmätning 

Av resultaten i tabell 3 framgår att alla typiska aluminiumfraktioner som återfanns i 
Fiskebyrejektet utom bränslepartiklar större än ca 5*5 cm av den tjockare plastbeklädda 
aluminiumfolien svävar/rycks med i gasflöden typiska för CFB-sammanhang och endast 
mindre bränslepartiklar av den s.k. ”smörkola” fraktionen rycks med i gasflöden typiska för 
BFB sammanhang. 
 
Tabell 3. Resultat från svävhastighetsförsök av typiska aluminiuminnehållande bränslefraktioner i 

Fiskebyrejekt. 

Table 3. Results from ”float-velocity” experiments of typical aluminium containing fuel fractions 
found in Fiskeby reject.  

 
 5 m/s850 C 1 m/s850 C 
Tunn plastbeklädd 
aluminiumfolie 

Svävar/rycks med, 
oberoende av storlek 

Svävar ej, oberoende av 
storlek 

Tjock plastbeklädd 
aluminiumfolie 

< 5*5 cm svävar Svävar ej, oberoende av 
storlek (min 2 m/s) 

”Smörkola”-fraktion  Svävar/rycks med, 
oberoende av storlek  

< 3*3 cm svävar 

 

4.2 Förbränning av enstaka tunna aluminiumpartikelfraktioner 

 
 

Epoxilim
Plast Plast

Al
-fo

lie

 

Figur 8. SEM-bild över tvärsnittet av en icke termiskt behandlat prov (plastbeklädd aluminiumfolie).  

Figure 8. SEM-image of a cross section of an untreated sample (plastic-covered aluminum foil). 

 
Utifrån försöken framgick att pyrolysfasen varade endast i ett fåtal sekunder för de 
studerade partiklarna. Denna fas kan hänföras till konverteringen av den plastfilm som 
omger den tunna aluminiumfilmen hos de studerade partiklarna, se figur 8.  
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Från försöken framgick också att aluminiumfolien till största delen varken förbränns vid 
såväl 850°C som 1000°C vid så långa uppehållstider som 5 min i såväl typisk 
förbränningsatmosfär som stark reducerade miljö (N2). Vid försök utförda i N2 återfanns 
dock smält material i provhållaren. 
 
Utifrån SEM/EDS-analyserna utförda på de termiskt behandlade proverna från samtliga 
försök framgick att det förmodade oxidskikten som återfinns på aluminiumfolien var mycket 
tunt då EDS-analyserna visar på lågt syreinnehåll i punktanalyser lagda vid 
aluminiumfoliens yta (närmaste µm:en), se tabell 4. Då endast upplösningen på de 
punktanalyser som utförts är någon eller några µm så kan man inte definitivt utifrån 
analyserna exakt avgöra det förmodade oxidskiktets tjocklek. Bakgrunden som i detta fall är 
epoxilim innehåller ca 10 atom-% syre. Utifrån de analyser som utförts kan man därför inte 
exakt bestämma hur tjockt oxidskiktet är men troligtvis är oxidskiktet mindre än 1 µm.  
 
Av de utförda SEM-analyserna framgår även att den återstående aluminiumfilmen efter 
varje försök är mycket tunn och skör samt att den förmodligen även i vissa fall/områden har 
smält (se figur 9). I ett av försöken, det som utfördes vid en ugnstemperatur på 1000°C, en 
uppehållstid på 5 minuter samt med en gassammansättning innehållande en högre O2-
koncentration (10 %) fanns tendens till en kraftigare oxidering och fragmentering av 
aluminiumfolien (se tabell 4 och figur 9). 
 
 
Tabell 4. Resultat från EDS-punktanalyser utförda på termiskt behandlade prover. 

Table 4. Results from EDS-point analyses performed on heat-treated samples  
Position (antal µm från Al-foliens yta) 

2 µm 4 µm 6 µm 8 µm > 8 µm 
Försök 

Al     
(At-%) 

O 
(At-%) 

Al      
(At-%)

O 
(At-%) 

Al 
(At-%) 

O 
(At-%) 

Al 
(At-%) 

O 
(At-%) 

Al 
(At-%) 

O 
(At-%) 

Referens ej 
termisk 
behandlad 

93 7 - - 97 3 - - - - 

Fb-atm.       
850 °C, 2 sek 

93 7 - - - - - - 95 5 

N2-atm.        
850 °C, 2 sek 

90 10 - - 94 6 - - - - 

Fb-atm.      
1000 °C, 2 sek 

93 7 - - - - - - 95 5 

Fb-atm.      
1000°C, 5 min 

95 5 94 6 95 5 - - 95 5 

Fb-atm.  
(10% O2), 
1000°C, 5 min 

49 51 - - 64 36 - - 94 6 

N2-atm.       
1000 °C, 2 sek 

95 5 95 5 - - 95 5 95 5 

N2-atm.       
1000°C, 5 min 

85 15 90 10 - - - - - - 
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Figur 9. SEM-bilder över tvärsnittet av termiskt behandlade prov (plastbeklädd Al-folie). Ovan till 
vänster, förbränningsatmosfär 1000 °C 5 minuters uppehållstid; ovan till höger, 
förbränningsatmosfär 10% O2 1000 °C 5 minuters uppehållstid; nedan till vänster, 
förbränningsatmosfär 850 °C 2 sek uppehållstid; nedan till höger, N2-atmosfär 850 °C 5 
minuters uppehållstid. 

Figure 9. SEM-image of a cross section of heat-treated samples (plastic-covered Al-foil). Upper to 
the left, combustion atmosphere 1000 °C residence time of 5 minutes; upper to the right, 
combustion atmosphere (10% O2) 1000 °C residence time of 5 minutes; lower to the left, 
combustion atmosphere 850 °C residence time of 2 sec; lower to the right, N2-
atmosphere 850 °C residence time of 5 minutes.  
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4.3 TGA/DTA analys 

I figur 10 visas resultatet av TGA/DTA-analysen urförd i ren kvävgas. X-axeln är tid, 
den vänstra gröna y-axeln är vikt, den högra bruna y-axeln är temperatur och den högra 
blå y-axeln är temperaturdifferens. Temperaturdifferensen anger om reaktionerna i provet är 
endoterma eller exoterma. En pik nedåt betyder endoterm, uppåt exoterm, reaktion. 
 
Vikten minskar snabbt till 20,5 % vid 495°C. Reaktionen är avgasning av provets 
plastandel. Pik I på DT-kurvan indikerar endotermisk reaktion. Pik II vid 660°C är 
smältpunkten för aluminium. Pyrolysfasen har inte påverkat det metalliska aluminiumet som 
smälter vid denna temperatur. Vid ytterligare upphettning ändras provets vikt inte alls, d.v.s. 
vare sig oxidation eller förångning förekommer. Provet består av smält aluminium med små 
mängder oxid, som från början funnits på folieytan. Vid nedkylning uppstår pik III, som är 
kristallisation av rent aluminium. Piken går uppåt eftersom kristallisationen är exoterm. Den 
kommer vid en lite lägre temperatur är smältpiken vid upphettning p.g.a. underkylning. 
 
Resultaten av de termiska analyserna av resten efter förbränningsexperiment vid 1000oC 
ges i Figur 11-13. Vid upphettning av provet i luft (Figur 11) är viktminskningen obetydlig, 
vilket visar att den organiska delen förbränts fullständigt under förbränningsförsöket. 
Smältpiken för aluminium vid 660oC ger vid handen att aluminiumet inte oxiderats vid 
förbränningsförsöket. Under 30 minuter vid 700oC sker ingen viktökning, d.v.s. 
oxidbildning förekommer inte. Vid nedkylning syns aluminiums kristallisationspik vid 
640oC. 
 
Då provet hettas upp en andra gång i luft (Figur 12) ses en liten viktökning under 30 
minuters hålltid vid 800oC. En höjning av temperaturen till 850oC ger en sexfaldig ökning 
av oxidationshastigheten. Hastigheten är dock mycket låg, endast 0,02 %/min. 
 
Den stegvisa höjningen till 1000oC (Figur 13) visar att oxidationshastigheten ökar ordentligt 
vid 1000oC med en faktor på 20 jämfört med 900oC. Fortfarande är dock hastigheten låg för 
förbränningssammanhang. 
 
Under upphettningarna höll provet sin flaklika form, d.v.s. det skedde ingen kollaps till 
mindre partiklar. Detta tyder på att det redan existerande oxidskiktet ger en hållbar struktur 
även när aluminiumet innanför smälter. Kapillärkrafter håller antagligen smältan på plats 
mellan oxidskikten. Efter nedkylning var provet mycket skört. Den flaklika strukturen kunde 
genom lätt beröring fås att sönderfalla till små partiklar. I de flesta förbränningssystem finns 
en sådan mekanisk kraft tillgänglig, så man kan anta att en omfattande fragmentering sker i 
verkligheten. Den uppmätta hastigheten är högst antagligt en diffusionshastighet i 
oxidskiktet, antingen syre inåt eller aluminium utåt. Båda mekanismerna har föreslagits i 
litteraturen. Oxidationshastigheten (viktökningen) är således beroende av den tillgängliga 
ytan mellan oxid och omgivande gas. Eftersom denna inte mätts eller kontrolleras (möjlighet 
till transport i sprickor finns) kan inget sägas om det absoluta värdet på 
oxidationshastigheten.  
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Figur 10. Resultat av TGA/DTA-analysen på prov av aluminiumfolie. gasflöde 100 ml/min N2. 

Figure 10. Result from TGA/DTA analysis of aluminum foil, gas flow 100 ml/min N2. 

 

 
 

Figur 11. Resultat av TGA/DTA-analys på rest från förbränningsexperiment vid 1000°C gasflöde 
100 ml/min luft, upphettning till 700°C + 30 min hålltid. 

Figure 11. Result from TGA/DTA analysis of the remaining from the combustion experiment at 
1000 °C, gas flow 100 ml/min air, heated to 700 °C during 30 minutes. 
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Figur 12. Resultat av TGA/DTA-analys på rest från förbränningsexperiment vid 1000°C, gasflöde 
100 ml/min luft, andra upphettningen till 800°C och 850°C. 

Figure 12. Result from TGA/DTA analysis of the remaining from the combustion experiment at 
1000°C, gas flow 100 ml/min air, heated two times, 800°C and 850°C 

 

 

Figur 13. Resultat av TGA/DTA-analys på rest från förbränningsexperiment vid 1000°C, gasflöde 
100 ml/min luft, tredje upphettningen till 800°C, 850°C, 900°C, 1000°C. 

Figure 13. Result from TGA/DTA analysis of the remaining from the combustion experiment at 
1000°C, gas flow 100 ml/min air, stepwise heated to 1000°C. 
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4.4 Jämviktsberäkningar 

I arbetet “Gasbildning i aska”, Värmeforsk 2006, gjordes en omfattande termodynamisk 
analys av aluminiums reaktioner vid förbränning. Både oxiderande och reducerande 
förhållanden undersöktes. Resultaten visar att den stabila formen för aluminium alltid är 
aluminiumoxid, d.v.s. metalliskt aluminium förväntas oxideras och om aluminiumet 
kommer in i pannan som oxid förblir det i den formen. Närvaron av andra askbildande 
ämnen som kisel, kalcium eller alkali förändrar inte nämnvärt förhållandena. Enligt den 
termodynamiska analysen kan olika typer av aluminat bildas, men aluminiumet förekommer 
alltid i oxiderad form. Bildning av aluminiumsulfat och -klorid är inte trolig i närvaro av 
alkali, d.v.s. kalium och natrium, som både är mycket stabilare som sulfat och klorid än 
aluminium. [1] 
 
Man kan därför dra slutsatsen att en global termodynamisk analys där alla askkomponenter 
ingår inte ger speciellt mycket mer information än den redan erhållen av analysen av 
aluminiums reaktioner ensam i rökgaser. I praktiken bestäms oxidationen av metalliskt 
aluminium av två helt olika ”termodynamiska miljöer”, den ena i gränsskiktet mellan metall 
och oxid, d.v.s. innanför oxidskiktet, och den andra i det yttre gränsskiktet mellan oxid och 
omgivande gas. Oxidationshastigheten är beroende av diffusionen av syre och/eller 
aluminium i detta gränsskikt. Totalt tillgänglig yta och genomsläpplighet hos oxidskiktet är 
hastighetsbegränsande. Dessa kan inte uppskattas med hjälp av termodynamisk modellering. 
 
Vid uppkomsten av beläggningar på värmeytor spelar andelen metalliskt aluminium en 
viktig roll. Aluminiumpartiklar – omgivna av ett tunt oxidskikt – transporteras till 
värmeytan medelst inert impaktion och fastnar på beläggningens yta om (i) temperaturen är 
högre än aluminiums smältpunkt (660oC) och (ii) flagan slås sönder och den smälta metallen 
exponeras för beläggningsytan. En ”äldre” beläggningen kan redan ha ett ytskikt av smält 
aluminium som lätt upptar nya partiklar som stöter mot ytan. 
 

4.5 Kemisk analys av aska från anläggningar 

Fem olika askor har analyserats med XRD: 
• Lidköping P5 (BFB), Cyklonaska 
• Händelöverket P14, Norrköping (CFB), Vändschaktsaska 
• Händelöverket P14, Norrköping (CFB), Flygaska 
• Högdalenverket P3, Stockholm (roster), Flygaska 2007-02-02 
• Högdalenverket P3, Stockholm (roster), Flygaska 2007-02-07 

 
Tabell 5 visar fördelningen av identifierade kristallina faser i askorna. Kvantifieringen har 
utförts med semi-kvantitativ metod (Rietveld-analys) vilket bland annat innebär att värdena 
är behäftade med osäkerheter som inte kan uppskattas definitivt. En försiktig bedömning är 
dock att värdena är riktiga inom +/- 10 % (räknat på enskilda värden). Innehållet skiljer sig 
påtagligt mellan de olika anläggningarna men också mellan olika tidpunkter för provtagning 
i en och samma anläggning (Högdalen P3). Stor skillnad är det också på vändschaktsaskan 
och flygaskan i Händelö P14 vilket tyder på att det sker någon form av fraktionering mellan 
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dessa positioner i rökgasgången. I Högdalen kunde inte något aluminium med säkerhet 
påvisas. Däremot i Lidköping cyklonaska, Händelö vändschaktsaska och flygaska fanns 
påtagliga mängder, speciellt i den senare där så mycket som ca 10 vikts-% fanns närvarande.  
 
 
Tabell 5. Resultat av kemisk analys av insamlade flygaskor. 

Table 5. Result from the chemical analysis of collected fly ashes. 
Identifierade faser Händelö Händelö Högdalen  Högdalen  Lidköping 
  P14 P14 P3 P3  P5 

  Vändsch. Flygaska Flygaska Flygaska 
Cyklonask

a 
  aska   070202 070207   
sand      
SiO2 (kvarts) 22.8 5.5 6   15.7 
KAlSi3O8 (mikroklin)   7.4 5.1   5 
NaAlSi3O8 (albite) 19.6 4.5 3.7 5.1 11.9 
“sekundärt bildade” silikater           
SiO2 (kristobalit) 2.9         
Ca2MgSi2O7 (åkermanit) 30.4 16.2 24.9   23.9 
Ca3MgSi2O8 (merwinit) 4 5 15.3 4.7 11.9 
Kalciuminnehållande faser            
CaO (lime)   0.6 12.2   1.9 
Ca(OH)2 (portlandit) 0.9 4.2 1.5   2.8 
CaCO3 (kalcit) 2 25.5 20.3 1 9.2 
CaSO4 (anhydrit) 14.7 10.3 7.6 8.7 11.5 
“alkaliinnehållande” faser      
KOH   4       
Na2SO4       15.4   
KNaSO4 (aftitalit)       64.8   
NaCl (halite)   7 3 0   
      
Al 2.6 10.1 <1 <1 6.2 
      
SUM 99.9 100 100 100.1 100 
      
Al(met)/Al(tot)1 0.56 0.90 - - 0.78 
      
Gasutveckling  
(l gas/kg aska)2 22,4 51,8 16,9 3,2 74,1 

1Förhållandet baseras på (med hjälp av XRD) identifierade kristallina aluminiuminnehållande faser, det vill 
säga; sandmineralen mikroklin och albit samt metalliskt aluminium.  
2Analys av gasutveckling utfördes av SGI, Statens Geotekniska Institut 
 
Tre av de fem askor som analyserades med XRD valdes även ut för SEM/EDS-analys. De 
tre askor som analyserades var cyklonaska från Lidköping (BFB), vändschakt- och flygaska 
från Norrköping P14 (CFB). Anledningen till att inte askorna från Högdalen analyserades 
var att man utifrån XRD-analyserna inte kunde identifiera några större mängder rent 
aluminium i proven. 
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Resultaten från SEM/EDS-analys av askprovet från Lidköping visar, i likhet med XRD 
resultaten, på förekomsten av framförallt begagnat bäddmaterial (sand), d.v.s. kvarts och 
olika fältspater, samt andra silikater. Rena aluminiumpartiklar med en storlek på ett 10-tal 
µm och uppåt kunde också detekteras i provet, se figur 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Typiska SEM-bilder över tvärsnitt av vändscahktaska från Lidköpings BFB-panna. 

Figure 14. Typical SEM-images of cross sections of ash sample from Lidköping BFB plant. 

 
Resultaten utifrån SEM-anlyserna utförda på vändschaktaska från Norrköping visar, i likhet 
med XRD-analyserna, på förekomsten av framförallt begagnat bäddmaterial (sand) d.v.s. 
kvarts och olika fältspater. Inga partiklar innehållande enbart aluminium eller aluminium 
och syre kunde genom utförda SEM/EDS-analyser hittas i provet. Utifrån XRD-analyserna 
framgick dock att ren aluminium kunde detekteras i provet.  
 
Utifrån SEM-analyserna utförda på flygaskan från Norrköping framgår att provet domineras 
av fina partiklar <1 µm innehållandes bl.a. elementen kalium, klor och svavel (eventuellt 
natrium). I provet återfanns också partiklar mellan 1 µm upp till några µm med en 
sammansättning med varierande innehåll av kalium, kalcium, aluminium och kisel. Utifrån 
SEM-analysen var det svårt att kunna identifiera förekomsten av rena aluminiumpartiklar då 
upplösningen på EDS-punktanalyserna är på någon till några µm och aluminiumpartiklarnas 
storlek förmodligen är inom detta storleksintervall.  
 

4.6 Anläggningsintervjuer 

Driftpersonal och driftansvariga från 10 anläggningar intervjuades för att ta del av deras 
drifterfarenheter av aluminiumhaltiga bränslen. I detta kapitel sammanställs resultatet av de 
utförda intervjuerna med avseende på bränsle, beläggningar och aska. Intervjuer gjordes 
med representanter från Händelöverket P14 i Norrköping, Högdalenverket P6 i Stockholm, 
Idbäcken P3 i Nyköping, Kiruna P3, Lidköping P5, Linköping P3, Munksund, Sundsvall F1, 
Södertälje P1 och Umeå P8. En mer detaljerad beskrivning av anläggningarnas erfarenheter 
finns i bilaga B. 
 

 

Al

Ca, Al, Si

Ca, Al, Si

Al
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4.6.1 Bränsle 

De flesta av anläggningarna som eldar avfallsbränslen upplever att de har mycket metalliskt 
aluminium i bränslet. Aluminiumhalten i olika avfallsbränslet kan variera från 1-11%. 
Eftersom avfallsbränslen generellt är mycket inhomogena är det svårt att få representativa 
prover på bränslet, vilket därmed också gör att det är svårt att med säkerhet veta hur mycket 
aluminium som finns i bränslet och i vilken form det förekommer. Det finns exempelvis 
analyser från Linköping på plastrejektet, som kan anses vara ett relativt homogent 
avfallsbränsle, som visar på aluminiumhalter som varierar mellan 2-11 % [1]. Även där det 
finns bränsleanalyser är det svårt att veta hur stor del som är metalliskt eftersom bränslet i 
regel analyseras endast m.a.p. totalhalt aluminium. Just svårigheten med att få representativa 
prover på avfallet gör att många anläggningar inte prioriterar den här typen av analyser. 
 

4.6.2 Beläggningsproblem 

Idbäcken och Södertälje är de två anläggningar som har uppgett att de har problem med 
beläggningar p.g.a. höga halter aluminium i bränslet. I Idbäcken har flertalet analyser visat 
på höga halter aluminium både i beläggningar och i bränslet. Plastrejektet och RT-flisen har 
orsakat liknande beläggningar på överhettarytor. Idbäckens beläggningar var 
metallglänsande, hårda och aluminiumrika. Mängden beläggning och korrosionen gjorde att 
man beslutade sig för att sluta elda plastrejekt. Södertäljes beläggningar var hårda, tunga, 
energirika, askliknande och ljusgrå. Totalhalten aluminium var 5,5 %. Söderenergis 
beläggningar uppstår främst på konvektionspaketet, men även på väggarna. Beläggningarna 
på väggarna är dock lätta att sota bort. I slutet av driftsäsongen måste pannan ofta stoppas 
för att rengöras. 
 
Även Högdalenverket har stora problem med beläggningar, störst är problemen i tomdraget 
och på gittertuberna. Generellt sett är beläggningarna mycket hårda och svåra att sota bort. 
Halten metalliskt aluminium i beläggningarna ligger på mellan 2-7 %. Sundsvall har haft 
problem med beläggningar på överhettarna, främst de delar dit sotningen inte når. 
Beläggningarna är gråvita och askliknande. Det finns dock inga beläggningsanalyser och det 
är därför svårt att avgöra om deras beläggningsproblematik kan relateras till aluminium. 
 
Lidköping har beläggningsanalyser som visar på omkring 9 % aluminium. De anser dock att 
de inte har stora problem med beläggningar, beläggningarna bildas främst i en begränsad del 
i konvektionspaketet. Konvektionsdelen högtrycksspolas två gånger per år. Beläggningarna 
är hårda och i vändschaktet har man observerat beläggningar som ser ut att bestå av 
metalliskt aluminium. 
 
Majoriteten av anläggningarna (Munksund, Umeå, Kiruna, Linköping, Händelöverket, 
Lidköping) anser att de endast har normala eller mindre problem med beläggningar och att 
beläggningsproblemet kan hållas i schack med sotning och/eller högtrycksspolning.  
 

4.6.3 Igensättning av eldstadsbotten 

Hälften av de studerade rostereldade anläggningarna (Umeå Energi och Linköping) uppgav 
att de hade problem med smält aluminium som fastnar på rostern. Vidare har Idbäcken haft 
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problem med igensättning i bottendysor vid eldning av RT-flis. Pannan måste stoppas varje 
eller varannan månad för att ta bort både lösa metallbitar och metallsmältor på botten. 
 

4.6.4 Aska och gasbildning i aska 

Händelö, Kiruna, Linköping och Umeå har haft problem med gasbildning i aska. Händelö 
har löst sina problem med förbättrad ventilation av bergrummet där askan förvaras. Umeå 
har haft ett flertal gasexplosioner i askbandgången. För att förhindra detta byggdes ett 
redundant ventilationssystem och sen dess har problemen försvunnit. 
 
Askanalyser från de studerade anläggningarna visar på totalhalter av aluminium mellan 2 
och 11 %. I Figur 15 är gasutvecklingen plottad som en funktion av totalhalten aluminium i 
flygaskor [1]. Figuren visar att för samma totalhalt aluminium kan gasutvecklingen variera 
kraftigt, t.ex. ger en aluminiumhalt på 5,5 % mellan 0-23 l gas/kg aska för några olika 
flygaskor. Denna skillnad i gasutveckling beror på hur stor andel som är metalliskt 
aluminium. Detta visar på betydelsen av i vilken form aluminiumet förekommer, aluminium 
i oxiderad form ger inte upphov till gasutveckling. 
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Figur 15. Gasutveckling i flygaskor som funktion av totalhalt aluminium. [1]  

Figure 15. Formation of gases in fly ashes as a function of total content aluminum.[1] 
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5 Diskussion  

Utgångspunkten när projektet påbörjades var att metalliskt aluminium, som kommer in i 
pannan bl.a. i form av plastbeklädd aluminiumfolie, normalt borde oxideras vid förbränning 
men att under särskilda förhållanden så sker inte detta. Experimenten i förbränningsugnen 
visade dock att det var mycket svårt att få dessa aluminiumflagor att oxideras, trots starkt 
oxiderande miljö. Försöken visade också att aluminiumflagorna lätt kan ryckas med i 
rökgaserna, detta i kombination med svårigheten att oxidera aluminiumet förklarar varför 
metalliskt aluminium hittas i olika askfraktioner som beläggningar och flygaska. Det är 
tydligt att det oxidskikt som från börjas finns på flagorna är mycket tätt och hindrar fortsatt 
oxidation, även då aluminiumet innanför oxiskiktet smälter. 
 
De spetsformade överhettarbeläggningarna som i vissa fall uppkommer, byggs upp av både 
aluminiumflagorna och av andra askpartiklar. I den yttersta delen av beläggningen där 
temperaturen är över 660oC förekommer både Al2O3 och smält metalliskt aluminium.  När 
beläggningen vuxit sig tillräcklig tjock uppstår steady-state där ingen ytterligare tillväxt sker 
och den tillförda flygaskan rinner bort. Det är oklart vilken roll bränsleaskans 
sammansättning spelar för denna mekanism. Förekomsten av metalliskt aluminium i 
beläggningar visar på svårigheten att oxidera metallen. Nya aluminiumrika partiklar 
transporteras ständigt till beläggningsytan och dessa hinner inte oxideras p.g.a. att den yttre 
ytan är relativt liten och att den troligen täcks mycket snabbt av ett skyddande oxidskikt. 
 
De observerade stora variationerna mellan de studerade pannornas aluminiumrelaterade 
beläggnings- och askproblem indikerar att det antagligen existerar betingelser där 
problemen kan undvikas med förändringar i panndesign eller drift. Att aluminiumpartiklarna 
är sköra efter upphettning och lätt faller sönder bidrar antagligen till att de 
aluminiumrelaterade problemen i full skala inte upplevs som så omfattande som resultaten 
av förbränningsförsöken indikerar. 
 
Det bör också tilläggas att resultaten visar att det framförallt är aluminium i form av tunn 
folie som kan orsaka problem med beläggningar och flygaska. Större  aluminiumbitar 
orsakar istället problem i roster eller dysbotten. 
 
Eftersom resultaten visade att aluminiumet förblev i metallisk form oberoende av hur 
förbränningsparametrarna varierades är det svårt att föreslå åtgärder för att få en ökad 
oxidationsgrad av aluminiumet. 
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6 Slutsatser 

 
- Normala gashastigheter i eldstaden (1-5 m/s) är tillräckligt höga för att mindre bitar 

av tunn folie ska kunna ryckas med och därmed återfinnas i andra delar av pannan. 
 
- Aluminiumflagorna är praktiskt taget omöjliga att oxidera fullständigt under normala 

förbränningsförhållanden, längre tid och högre temperatur ger ökad 
oxidationshastighet (men fortfarande mycket låg oxidationshastighet ur 
förbränningssynpunkt). Det ursprungliga oxidskiktet hindrar effektivt syretransport 
in till smältan. 

 
- Ytskiktet (oxiden) är starkare än smältans ytspänning, aluminium i flagorna smälter, 

men ingen deformering av partiklarna sker. Efter förbränning är dock flagorna 
mycket fragila och spröda. 

 
- Tidigare försök där tunn aluminiumfolie (plastrejekt) blandades in i bränslet visar att 

den här typen av bränsle kan ge ett betydande bidrag till beläggningsbildningen.  
De stora variationerna mellan de studerade pannorna indikerar dock att det troligen 
existerar betingelser där problemen kan undvikas med förändringar i panndesign 
eller drift. 
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A Analyser 

Tabell 6. Beläggningsanalys från Idbäcken 

Table 6. Deposit analysis from Idbäcken 

 
 
 
Tabellen nedan visar beläggningsanalyser från olika sammansättningar av bränslen som 
eldades under proveldningen i Idbäcken.  
 

 

Bränsle 
last
[vikt%] RT-flis

RT-flis
låg RT-flis 15 kol Skog

Skog 
låg Skog 15 kol Skog 40 kol

RT-flis/
Al-rejekt

RT-flis/
Al-rejekt 
låg

Skog/
Al-rejekt

Skog/Al-
rejekt 
låg

Sondtemp 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
Na lä 9,35 9,53 8,07 0,73 0,67 5,44 5,56 13,09 8,84 6,54 7,36
Na vind 9,24 10,76 6,43 0,01 0,96 4,42 3,97 9,41 7,07 4,6 6,05
Mg lä 4,24 2,12 3,26 3,32 3,69 3,59 2,99 1,46 2,06 2,37 2,89
Mg vind 3,52 2,41 2,33 3,21 3,81 3,36 2,61 1,96 2,86 3,31 3,51
Al lä 5,25 2,16 8,43 0,38 1,26 5,26 10,2 3,87 6,85 3,45 6,44
Al vind 4,47 2,9 7 0,3 1,32 4,76 10,63 6,67 9,09 6,32 10,03
Si lä 9,13 3,24 10,52 2,26 3,7 7,6 16,52 3,19 5,72 3,95 5,37
Si vind 7,38 4,38 10,1 2,32 3,61 7,63 20,41 5,58 7,74 6,96 8,65
P lä 1,56 0,74 1,74 2,74 2,25 2,62 2,93 0,25 0,6 1,49 0,92
P vind 1,34 0,53 1,67 2,31 2,11 2,3 2,6 0,61 0,72 2,02 1,34
S lä 10,52 9,15 13,96 16,07 14,14 17,61 13,3 2,56 13,83 5,49 6,63
S vind 16,72 6,15 14,56 14,4 13,43 17,69 9,39 6,39 12,92 6,37 6,68
Cl lä 6,83 20,42 1,32 1,23 7,26 0,36 0,04 29,66 7,67 26,14 14,64
Cl vind 0,39 16,15 0,28 0,19 2,23 0,32 0 16,04 2,16 14,61 5,14
K lä 16,1 24,38 15,38 34,01 26,23 26,65 17,59 21,76 23,61 23,6 16,85
K vind 20,58 18,3 17,82 33,17 20,26 28,49 13,71 18,08 20,59 16,6 10,73
Ca lä 23,61 14,05 22,48 34,45 31,73 24,49 22,34 8,79 21,78 19,75 19,19
Ca vind 24,92 12,54 30,25 38,2 33,01 24,21 26,96 17,16 25,61 29,83 24,44
Ti lä 3,03 1,77 2,39 0 0 1,28 1,56 1,36 4,21 0,56 2,13
Ti vind 2,83 2,31 2,75 0 0,28 1,11 2,05 3,38 5,01 2,67 3,43
Mn lä 1,6 1,48 3,57 1,6 2,59 0,79 1,05 1,73 0,52 1,87 2,3
Mn vind 1,18 1,6 1,31 1,81 2,95 1,11 0,82 0,74 0,9 1,5 2,03
Fe lä 8,78 10,96 8,88 3,2 6,47 4,3 5,92 12,29 4,3 4,78 15,27
Fe vind 7,42 21,98 5,53 4,07 16,02 4,58 6,85 13,99 5,33 5,21 17,98

Beräknad 
tillväxt 
g/m2h 14 8 13 4 4 5 3 14 11 12 9
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Beläggningsanalys, läsida, från Idbäcken vid eldning av olika bränsleblandningar. 
 

 
Beläggningsanalys, vindsida, från Idbäcken vid eldning av olika bränsleblandningar. 
 
Den bränsleblandning som gav högst aluminiumhalt i beläggningen var skogsflis blandat 
med 40 % kol. Även skogflis/plastrejekt gav en hög aluminiumhalt i beläggningen. 
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B Information från intervjuer 

B.1 Översikt anläggningar 

Tabellen visar en sammanställning av intervjuerna. 
 
Nr Anläggning Pann-

typ 
Bränsle Gasbildnings

-potential  
[l/kg aska] 

Temp 
[°] 

Gashast 
[m/s] 

Uppehålls
-tid 
[s] 

O2-
halt 
[%] 

1 Lidköping 
P5 

BFB Hushållsavfall, 
industriavfall 

VA 44 
CA 72 

850 3 2  5  
2 Händelö 

P14, 
Norrköping 

CFB Hushållsavfall, 
industriavfall 

VA 9 
FiA 43 

850-
870 

6-7 2 5-
6 

3 Högdalen 
P6, 
Stockholm 

CFB Industriavfall FiA 25 850-
870 

5 2 5-
6 

4 Sundsvall, 
F1 

CFB Hushållsavfall, 
verksamhetsavfall, 
spån 

FiA 23 850 6 2-4 5  

5 Linköping, 
P3 

Roster RT-flis, plastrejekt, 
bark 

CA 40 850-
950 

- 2 
120-150 
bränsle 

8,5
-9 

6 Kiruna,  
P3 

Roster Hushållsavfall 
Verksamhetsavfall 

BA 29 1000 - 3,2 11 
7 Södertälje, 

P1 
Roster Utsorterat avfall, 

bränslekrosspellets 
BA 20 850-

1100 
- 3-4 

1200-
1800 
bränsle 

6-
7 

8 Umeå,  
P8 

Roster Hushållsavfall, 
verksamhetsavfall 

- 1050 - 3 7 
9 Munksund CFB Wellrejekt 

Div. skogsbränslen 
RT 

- 800-
850 

- 2 - 

10 Idbäcken P3 BFB RT-flis 
Skogsflis 
Barkflis 
(plastrejekt) 

- 820-
1000 

1,2-2,5 3-4 2 

 
VA Vändschaktaska 
FiA Filteraska 
BA Bottenaska 
CA Cyklonaska 
 
 
 



VÄRMEFORSK 
   
 

5 

B.2 Intervjuer aluminium i förbränningen 

 

1. Lidköping P5 
Kontaktperson: Bengt-Olof Andersson 
 
Panna 5 i Lidköping är en BFB-panna levererad av Kvaerner år 2002. Rökgasreningen 
består av en cyklon, slangfilter (med tillsats av kalk och aktivt kol), skrubber och 
rökgaskondensering. 
 
Bränslet matas in till eldstaden genom en cellmatare. 
 
Uppehållstiden är ca 2 sekunder och rökgashastigheten i eldstaden är ca 3 m/s. O2-
halten ligger runt 5 %. De upplever inga problem med stråkbildning och sekundär- och 
tertiärluften är placerade på ett sätt som ska bidra till bra omblandning. Eldstaden håller 
en jämn temperatur, vilken dock kan sjunka något då bränslet har hög fukthalt. Innan 
rökgaserna når konvektionsdelen är temperaturen ca 450-500°C och in till slangfiltret 
ligger temperaturen på ca 150°C. 
 
Lidköping anser att de inte har stora problem med beläggningar. Det bildas främst 
beläggningar i en begränsad del i konvektionspaketet, vilken högtrycksspolas två 
gånger per år. 
 
Beläggningsanalyser från konvektionsdelen visar på 17% aluminium. (Det är dock 
otydligt i analysprotokollet om det är metalliskt aluminium eller om det i själva verket 
föreligger i oxidform) Beläggningarna var väldigt hårda. I vändschaktet har de 
observerat delar av beläggningar som innehåller metalliskt aluminium. 
 
Bränslet består till 75 % av hushållsavfall och till 25% av verksamhetsavfall. Det finns 
inga tillgängliga bränsleanalyser. Känslan är dock att det finns relativt mycket 
aluminium i bränslet. De har haft problem med för höga kloridhalter i kondensat och i 
aska till deponi, dock inga problem med korrosion. 
 
Flygaskan blandas med slam från vattenreningen till s.k. Bambergkaka. Inga analyser 
görs på flygaskan utan analyserna görs istället på Bambergkakan. Halten oförbränt i 
bottenaskan är 0,1 % och i Bambergkakan 0,9 %. 

 

2. Händelöverket P14, Norrköping 
Kontaktperson: Romel Makdessi 
 
P14 på Händelöverket är en CFB-panna som byggdes år 2002 och levererades av 
Kvaerner. Rökgasreningen består av aktivt kol samt kalk som tillsätts innan slangfiltret 
(NID). Bränslet matas in till pannan från tre olika linjer.  
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Rökgasernas uppehållstid i pannan är ca 2 sekunder och restsyrehalten ligger på 5-6 % 
O2. Rökgashastigheten i eldstaden är ca 6-7 m/s och rökgasflödet är ca 47 Nm3/s. 
Händelöverket upplever inte några särskilda problem med stråkbildning utan tycker sig 
ha en jämn omblandning. Temperaturen i eldstaden fördelar sig jämnt och ligger mellan 
850-870°C. Det finns dock ett återkommande tillfälle då omblandningen blir sämre i 
eldstaden; när en av bränslelinjerna måste stoppas för rengöring. I tomdraget är 
temperaturen ca 835° och innan första överhettaren ligger temperaturen på mellan 570-
630°C.  
 
Händelöverket upplever att beläggningsproblemen är normala. Utöver revision måste 
pannan stoppas ytterliggare en gång varje år för sanering. 
 
Bränslemixen består av ca 50 % hushållsavfall och 50 % verksamhetsavfall. 
Aluminiumhalten i bränslet misstänks vara hög. Avskiljare för aluminium finns 
installerade, vilka endast sorterar ut större aluminiumbitar som aluminiumburkar. Med 
tanke på de gasbildningsproblem som finns har de troligtvis relativt mycket tunn 
aluminiumfolie i bränslet. Problemen med alkali och klorider upplevs som normala. 
 
Flygaskan matas ut torr, men vid förvaring i bergrum befuktas den. Flygaskan har höga 
halter metalliskt aluminium. Halten oförbränt i flygaskan ligger på ca 3-4 %. 
 

3. Högdalenverket P6, Stockholm 
Kontaktperson: Thomas Svärd 
 
Panna 6 är en CFB-panna levererad av Foster Wheeler 1998. Rökgasreningen består av 
en NID-reaktor, slangfilter samt våt rening och kondensering. Bränslet matas in till 
pannan med tre skruvar, vilka sitter jämnt fördelade över den nedre delen av 
frontväggen. 
 
Uppehållstiden i pannan är 2 sekunder och gashastigheten ut från eldstaden är ca 5 m/s. 
I den nedre delen av eldstaden är omblandningen bra, men högre upp blir den däremot 
sämre och stråkbildning förekommer. Temperaturen i bädden ligger på 850-870°C och 
temperaturen innan överhettarna ligger på 450-550°C beroende på hur mycket 
beläggningar som finns. In till rökgasreningen är temperaturen ca 165°C. Pannan har 
stora problem med beläggningar, värst är problemen i tomdraget, främst på gittertuberna 
som sitter i tomdraget. SEM-EDS-analyser av beläggningar från ÖH2 (den överhettare 
som sitter först i rökgasflödet) visar på aluminiumhalter på 2-7 % (ett flertal 
mätpunkter) i beläggningarna, kloridhalten ligger på ca 1,15 %. Det går inte att se 
skillnad i aluminiumhalt mellan beläggningar närmast tuben och närmast rökgaserna. 
Beläggningarna är generellt sett väldigt hårda och svåra att sota bort. 
 
Bränslet som eldas är industriavfall, dvs papper, trä och plast. Bränsleanalyser visar inte 
på anmärkningsvärt höga aluminiumhalter. Flygaskan matas ut torr, de har inte haft 
problem med gasbildning. Däremot visade det sig från projektet gasbildning i aska att 
de har relativt hög gasbildningspotential i flygaskan. 
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4. Sundsvall, F1 
Kontaktperson: Roger Pettersson Åhman, Anders Nordström 
 
Panna F1 är en CFB-panna, tillverkad av Götaverken år 1984. Rökgasreningen består av 
elfilter och spärrfilter. Dolomit doseras, även aktivt kol och kalk doseras före 
spärrfiltret. 
 
Pannan eldar krossat hushållsavfall och verksamhetsavfall, från och till tillsätts 10-11 % 
spån. Sundsvall har inte upplevt att bränslet innehåller mycket aluminium och de har 
heller inte upplevt problem med alkalimetaller och klorider. I viss mån finns dock tunn 
aluminiumfolie i hushållsavfallet. Vid högtider har de märkt förhöjda halter av HCl, 
vilket påverkar korrosionen. Beläggningar bildas främst på överhettarna, speciellt dit 
ångsotningen inte når. Beläggningarna är gråvita, askliknande och analyser på dessa 
finns.  
 
Omblandningen är bra och gashastigheten är uppskattad till 6 m/s. Uppehållstiden är ca 
15 s från inmatning till ekotuber.  
 
Flygaskan matas ut från elfiltret och förs till en torr silo. Aluminiumhalten i flygaskan 
är ca 4,3 %. Den torra bottenaskan matas ut i en öppen container där den befuktas till 
10-12 % fukthalt. Askan går till en deponi. Askanalyser visar på ca 4 % aluminium i 
bottenaskan. Oförbränthalten är mycket låg. Sundsvall har inte haft problem med 
gasbildning i aska. 
 

5. Tekniska Verken Linköping P3 
Kontaktperson: Ulf Carlsson 
 
Panna 3 är en rostereldad panna som ursprungligen byggdes som oljepanna 1964, men 
byggdes om 1984 för att eldas med fastbränsle. Pannan levererades av Svenska 
Maskinverken, ombyggnationen till rostern (trappstegsroster) gjordes av von Roll. 
Rökgasreningen består av två parallella cykloner, elektrofilter samt 
rökgaskondensering.  
 
Bränslets uppehållstid i pannan uppskattas till ca 2 - 2,5 minuter. Syrehalten efter 
förbränning ligger på 8,5 - 9 %. Rökgasflödet är ca 133 000-137 000 Nm3/h. Pannans 
sekundär- och tertiärluft är placerade så att luften från de motstående sidorna inte ska 
mötas, se bild nedan. Denna konstruktion är gjord för att minimera stråkbildning. De 
upplever att de inte har särskilt stora problem med stråkbildning och att 
temperaturfördelning är jämn (850-950°C). 
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Linköping upplever att de har normala beläggningsproblem, men att ekonomisern är 
den del som lättast sätter igen. Beläggningsanalyser finns från 1999, men dessa analyser 
uppvisar inte någon nämnvärt hög halt aluminium. Däremot har de problem med att 
aluminium fastnar i rostergenomfallen. 
 
Bränslemixen är 82 vikts-% RT, 12 vikts-% bark och 6 vikts-% plastrejekt. Plastrejektet 
innehåller en hög andel tunn aluminiumfolie eftersom en stor del av rejektet är plast 
från vätskekartonger. De har tidigare eldat så mycket som 20 % plastrejekt, men fick då 
problem med den våta reningen p.g.a. de höga kloridhalterna. En ombyggnation av 
rökgaskondenseringen är planerad och de räknar med att efter ombyggnationen kunna 
elda en större andel plastrejekt. 
 
I cyklonaskan återfinns höga halter aluminium, ca 8 % och i elfilteraskan är 
aluminiumhalten ca 4 %. All aska befuktas och man har haft två vätgasexplosioner i 
containrarna för cyklonaskan och problemet har åtgärdats genom förbättrad ventilation. 
 

6. Kiruna P3 
Kontaktperson: Ingemar Flygare, Conny Snell 
 
P3 är en rörlig rosterpanna tillverkad av Öhlund år 1991. Rökgasreningen består av 
elektrofilter, klorväteskrubber, dioxinskrubber och en rökgaskondensor. Anläggningen 
har även ångsotning. 
 
Uppehållstiden för rökgaserna uppskattas till 3,2 sekunder och ca en timme för bränslet. 
Syrehalten efter pannan är 11 % och enligt CFD-modelleringar är omblandningen bra. 
Temperaturen i ugnen är ca 1000°C och 580-600°C vid överhettarna. 
 
Man har vissa beläggningsproblem, främst på överhettartuber samt i första och andra 
draget, men situationen är hanterbar. Beläggningsanalyser finns att tillgå och dessa visar 
på en mycket hög kloridhalt. 
 
Bränslet består av 65 % hushållsavfall och 35 % verksamhetsavfall. Kiruna anser inte 
att de har problem med alkalimetaller, klorider eller aluminium. Det som främst orsakar 
problem är överstort, metaller, kadmium och bly. 
 
Bottenaskan transporteras ut med en våttransportör och flygaskan hamnar i en torr 
container. Inga askanalyer tyder på hög halt aluminium, men tidigare har mindre 
gasexplosioner varit ett problem. 
 
 

7. Södertälje P1 
Kontaktperson: Sven Wallin 
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P1 är en vattenkyld roster, tillverkad år 1982 som en tangentialeldad pulverpanna, av 
Maskinverken, men ombyggd till roster 1997 av RC Noell. Rökgasreningen består av 
elektrofilter, efterföljt av våt/torr svavelskrubber och textilt spärrfilter. 
 
Rökgasernas uppehållstid i pannan är 3-4 sekunder och bränslet har en uppehållstid på 
20-30 minuter. Syrehalten direkt efter pannan är 6-7 %. Söderenergi misstänker att de 
har stråkbildning i eldstaden och ekotuber har installerats för att öka turbulensen. 
Temperaturen upplevs som ganska jämn, ovanför bränsleinmatningen är temperaturen 
850-1100°C, mitt i pannan ca 1000°C vid fullast och direkt efter rökgaserna lämnat 
pannan ca 600-750°C.  
 
Söderenergi har problem med beläggningar på konvektionsdelen, trots att de sotar ofta. 
I mitten på driftsäsongen måste pannan ofta stoppas för att rengöras. Beläggningar 
uppstår på väggar också, men dessa sotas lätt bort. Beläggningarna är hårda, tunga, 
askliknande och ljusgrå. 
 
Söderenergi eldar industriavfall och affärsavfall (papper, trä och plast). Bränsleanalyser 
visar på höga halter aluminium. Aluminiumhalten kan ofta vara högre i sorterat 
industriavfall än i hushållsavfall. Det kan finnas en del aluminiumfolie i avfallet. 
Söderenergi har även problem med klorider, vilket bidrar till korrosion och 
beläggningar. Halten klorider i bränslet har dock minskat väsentligt. Industriavfallet 
bidrar till korrosion och beläggningar. Metalliskt aluminium har orsakat problem genom 
att det sätter sig på tuber och skapar korrosion på överhettare.  
 
Bottenaskan matas ut i ett vattenbad och elfilteraskan är torr. Det finns inga askanalyser 
som tyder på hög aluminiumhalt. Oförbränthalten är relativt låg, 2-3 % i flygaskan och 
ca 10 % i bottenaskan. Söderenergi har inte haft problem med gasbildning i sin aska. 
 

8. Umeå P8 
Kontaktperson: Fredrik Lundström 
 
Pannan 8 är en vattenkyld rörlig roster tillverkad av von Roll och driftsatt år 2000. 
Rökgasreningen består av ett textilt spärrfilter, surskrubber, avsvavlingsskrubber samt 
kondenseringsskrubber. Pannan har slagsotning och vattensotning i tomdraget. 
 
Rökgasernas uppehållstid i pannan är ca 3 sekunder. Pannan är relativt stor i förhållande 
till sin effekt och det är okänt hur länge bränslet är i eldstaden. Syrehalten är 7 % efter 
pannan och omblandningen är tämligen bra. Rökgasåterföringen och sekundärluften 
förs in tangentiellt, vilket bidrar till en bra omblandning. Vid överhettarna är 
temperaturen 500-600°C och i eldstaden ca 1050°C. Nästan ända upp till första draget 
har väggarna en eldfast infodring, vilket gör att temperaturerna blir höga. 
 
Umeå Energi upplever inte att de har problem med beläggningar. Sedan vattensotningen 
installerades för två driftsäsonger sen har de inte haft lika hög tillväxthastighet av 
påslag på överhettarna. Vattensotningen hjälper till att sänka temperaturen på 
överhettarna och minskar därmed korrosionen. Vid ett tillfälle ramlade 15 ton aska ner i 
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tomdraget och pannan stoppades. Den var till viss del porös, men största delen var hård 
och droppstensformad. Även PVC har gett korrosionsproblem och påverkar 
restprodukterna negativt. Tidigare hade Umeå eldstadskorrosion i skarvar mellan plattor 
på väggarna. Nu har väggarna formgjutits och problemet har försvunnit. 
 
Bränslet består av hushållsavfall och verksamhetsavfall. I hushållsavfall finns tunn 
aluminiumfolie. Aluminiumburkar följer med bränslet och smälter, fastnar på rosten och 
svetsas fast och måste tas bort, vilket leder till problem med askplattorna under rosten. 
Detta problem har dock minskat de senaste åren. Umeå har även haft tre större 
gasexplosioner i bandgången, men inga problem med aluminium i förbränningen. Efter 
händelserna har ventilationen byggts om till ett redundant ventilationssystem med alarm 
in till kontrollrummet. 
 
Flygaskan från drag 2 och 3 samlas upp i en asksilo och förs vidare till en askblandare, 
där slam från vattenreningen och polymer blandas med askan, vartefter blandningen 
förs till deponi. Oförbränthalten i askan är ca 2-3 %. 
 

9. Munksund Piteå 
Kontaktperson: Göran Lundbäck 
 
Munksund har en CFB-panna från Foster Wheeler från 2001, utrustad med elektrofilter 
och SNCR. 
 
Pannan är dimensionerad för samförbränning och uppehållstiden är ca 2 sekunder. 
Munksund upplever att omblandningen är bra och temperaturerna ligger strax över 
800°C men under 850°C. De har inga problem med beläggningar och pannan står stilla 
endast 8 dygn per år och behöver aldrig stoppas under driftsäsong. Munksund doserar 
ammoniumsulfat, vilket blandas in mycket effektivt. 
 
Bränslet består av bark (26 %), RT-flis (24%), skogsbränslen (10 %), wellrejekt (5 %), 
torrflis (8 %) och spån (2%). Aluminiumet återfinns främst i wellrejektet. Anläggningen 
har både ickemagnetisk och magnetisk avskiljning. Tunn aluminiumfolie kan finnas i 
vinkartonger, men de har inte haft problem orsakade av aluminiumhaltigt bränsle och 
inte heller problem med gasbildning i aska. Munksund har inte haft korrosionsskador, 
trots höga klorhalter och de märker stor skillnad när de eldar wellrejekt. 
  
Flygaskan lagras i en torr silo och matas ut och fuktas till önskad fukthalt vid lastning. 
Vätgasen avgår till luften eftersom askan inte förvaras slutet. Askan används för att göra 
tätskikt på deponi. 
 
Askanalyser visar på 5,4 % TS Al2O3 i flygaskan och en oförbränthalt på 0,5 %.  
 

10. Idbäcken P3, Nyköping 
Kontaktperson: Christer Andersson 
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Rökgaserna har en uppehållstid på 3-4 sekunder. 25 % av luften tillsätts som primärluft 
och 75 % som sekundärluft. Syrehalten är relativt låg, ca 2 % våtgas syre. Stökiometrin 
är ca 1,1 och i bäddregionen ca 0,3. Genom och ovanför bädden är rökgashastigheten ca 
1,2 m/s och över bädden ökar hastigheten till 2,5 m/s, strax ovanför sekundärluften. 
CFD-beräkningar görs för närvarande för att undersöka stråkbildningen. Temperaturen i 
bädden är 820° och i toppen av eldstaden ca 1000° (i utloppet) och däremellan finns ett 
parti med högre temperatur. 
 
För ytterligare information om Idbäcken Se kapitel 2. 
 
 
 





    

 
 

 
 

 


