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Abstract 
Projektet har visat på möjligheter och problem vid förbränning av utsorterade 
avfallsfraktioner bestående av papper, trä och plast i fluidbädd. Denna typ av bränslen 
kan antingen samförbrännas eller användas som enda bränsle i en avfallspanna. I båda 
fallen bör gällande gränsvärden för emissioner till luft kunna klaras men man får 
däremot räkna med ökade drift- och underhållskostnader, främst beroende på ökade 
problem med påslag och korrosion. Dessa problem är starkt kopplade till bränslets 
innehåll av oönskade ämnen såsom klor, alkali och vissa andra metaller. Innehållet av 
dessa ämnen varierar kraftigt mellan olika bränslefraktioner och därmed blir 
omfattningen av problemen beroende både av inblandningsgrad och av bränslets 
ursprung. Projektet har även visat att mängden påslag kan minskas genom tillsats av 
svaveladditiv samtidigt som den kemiska samansättningen i påslagen förändras på ett 
sådant sätt att även risken för korrosion bör minska. 
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Sammanfattning 
Projektets syfte var att öka kunskapen kring möjligheter och problem vid förbränning i 
fluidbäddpannor av utsorterade brännbara fraktioner i form av papper, trä och plast 
(PTP-bränsle). Fokus i projektet har varit att belysa vilka problem som kan uppstå, vad 
som orsakar problemen samt hur problemen kan bemötas och åtgärdas. Inom projektet 
ingick även att utvärdera effekten av svavelbaserade additiv vid förbränning av PTP-
bränsle eftersom detta inte tidigare beskrivits i öppen litteratur. 
 
Driften under eldningssäsongen 2003/2004 har följts upp och dokumenterats vid två 
olika anläggningar, Johannes (BFB) och Högdalen P6 (CFB). Vid Johannes är det 
huvudsakliga bränslet bark medan Högdalen P6 förbränner 100 % PTP-bränsle. Vid de 
båda anläggningarna har även ett antal mätkampanjer genomförts i syfte att 
karakterisera förbränningsförloppet samt mäta påslag, korrosion och emissioner. 
 
Analyserna av bränslet visar på stora skillnader mellan de båda anläggningarna. I 
Johannes innehöll PTP-bränslet måttliga halter av ämnen (klor, alkali och andra 
metaller) som kan förväntas leda till ökade driftsproblem eller emissioner. En stor andel 
av dessa oönskade ämnen kunde hänföras till trä- och pappersfraktionerna. 
Plastfraktionen i Johannes hade mycket låga nivåer av oönskade ämnen och bortsett 
från den avvikande densiteten och värmevärdet bör den aktuella inblandningsgraden av 
PTP inte innebära några större problem. Bränslet i Högdalen innehöll däremot höga 
halter av ämnen såsom klor, alkali och andra metaller som kan förväntas ge 
driftproblem. Främst innehöll plastfraktionen i Högdalen höga halter klor, med största 
sannolikhet från PVC, vilket resulterar i en mer korrosiv miljö i pannan. Högdalens 
finfraktion innehöll höga koncentrationer av kalium och natrium jämfört med övriga 
fraktioner, vilket också har betydelse för beläggningsbildningen. Finfraktionen i 
bränslet leder troligtvis även till att förbränning sker relativt sent i pannan och i viss 
mån fortsätter in i avskiljaren. 
 
Den karakterisering av förbränningsförloppet som genomfördes i Johannes visade en 
skevhet över eldstadens tvärsnitt vad gäller O2, CO och gastemperatur. Detta förekom 
oavsett bränslemix och beror troligen på en snedfördelning i inmatat bränsle eller luft. 
En jämförelse mellan de olika bränslefallen i Johannes visar att inblandning av PTP 
lokalt ger lägre O2-halter och högre CO-halter närmast frontväggen jämfört med ren 
barkeldning. Detta innebär en ökad risk för lokal korrosion på eldstadsväggarna. 
 
Mätningarna i Johannes visade vidare att inblandning av PTP ökar alkalikloridhalten i 
rökgasen men någon ökning av beläggningstillväxten i överhettarregionen kunde inte 
påvisas. Däremot innehöll beläggningarna mer klor vid inblandning av PTP vilket 
innebär en ökad risk för korrosion. Ökningen kan till stor del knytas till trä- och 
pappersfraktionerna i PTP-bränslet. Insprutningen av sulfat i pannan gav ökad SO2-halt 
och minskad KCl-halt i rökgasen vilket i sin tur minskade beläggningstillväxten. 
Sulfatdosering reducerade även kloridhalterna i beläggningarna vilket resulterar i 
minskad korrosionsrisk. De submikrona partiklarna i rågasen bestod främst av KCl och 
K2SO4 men vid sulfatinsprutning bildades submikrona partiklar av K2SO4 i högre 
utsträckning än KCl. Sammantaget visar detta att denna typ av bränslen innebär en ökad 
risk för korrosion och beläggningsbildning på överhettare och eldstadsväggar. Dessa 
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problem kan emellertid motverkas genom tillsats av svavel (vad avser överhettarna) 
samt anpassning av luft- och bränsleinmatning (vad avser eldstadsväggarna). 
 
Även vid försöken i Högdalen ökade SO2-halten och alkalikloridhalten minskade i 
rökgasen vid tillsats av svavel vilket gav en något minskad beläggningstillväxt. 
Samtidigt minskade kloridhalten i beläggningarna och svavelhalten där ökade något. 
Beläggningarnas kloridhalt var dock fortfarande mycket hög och minskade inte lika 
mycket som i Johannes. Någon signifikant skillnad i beläggningstillväxt eller 
beläggningarnas kemiska sammansättning mellan dosering av elementärt svavel 
respektive sulfat noterades inte. Minskad korrosionshastighet vid svaveltillsats kunde 
inte heller påvisas under försöksveckorna vid 100 % PTP-förbränning (Högdalen). 
 
Båda de aktuella anläggningarna har haft stora problem med bäddsintringar under 
eldningssäsongen 2003/2004 och speciellt för Johannes har det varit svårt att fastställa 
anledningen till detta. Det är dock inget som tyder på att det är skillnaden i kemisk 
sammansättning mellan PTP-bränsle och biobränsle som har varit orsaken. I Johannes 
visade försöken under våren 2004 inte på någon signifikant förändring av bäddens 
kemiska sammansättning i samband med inblandning av PTP. I Högdalen har flertalet 
sintringar inträffat i samband med störningar som inneburit att bäddtemperaturen och 
fluidiseringen inte kunnat bibehållas inom önskade intervall.  
 
Flygaskans sammansättning skiljer sig kraftigt åt mellan de båda anläggningarna. I 
Johannes var halterna av tungmetaller relativt låga även vid inblandning av PTP och 
jämnt fördelade mellan de olika partikelstorlekarna. Mangan, som härstammar från 
bark, var den tungmetall som dominerade. Högdalens flygaska hade betydligt högre 
halter tungmetaller, främst koppar och bly. I Högdalen anrikas tungmetallerna i de allra 
minsta partiklarna. Om flygaskpartiklar över 10 µm kan separeras innan rökgasreningen 
kan mängden flygaska från textilfiltret reduceras. Detta skulle troligen resultera i en 
mindre mängd aska som klassas som farligt avfall och därmed lägre 
kvittblivningskostnader.  
 
Emissionerna från Johannes vid inblandning av 20 % PTP var relativt låga, bland annat 
var HCl- och SO2-halterna under 6 mg/Nm3 vid 6 % O2 innan rökgaskondensorn. Under 
kampanjmätningarna var det inte heller något problem att klara gränsvärdet för CO, 
men emissionerna av CO kan variera en hel del över eldningssäsongen. Den höga 
manganhalten i askan från Johannes kan eventuellt komma att begränsa villkoret för 
utsläpp av stoft i rökgasen. Med aktuell stoftrening bör dock gränsvärdet för stoft kunna 
klaras med marginal och därmed uppfylls även villkoret för emissioner av tungmetaller. 
Detta innebär att anläggningen vid inblandning av 20 % PTP inte bör ha några större 
problem med att klara de gränsvärden till luft som kommer att gälla enligt EU’s 
avfallsförbränningsdirektiv. 
 
Högdalen P6 är redan anpassad till avfallsförbränningsdirektivet och bedöms inte ha 
några problem att klara de aktuella gränsvärdena. Försöken visar att halterna av HCl 
och SO2 är höga innan rökgasreningen. Dessa halter kan dock inte jämföras direkt med 
Johannes eftersom bränslet i Högdalen har en helt annan kemisk sammansättning. 
 
Nyckelord: förbränning, fluidbädd, utsorterat avfall, korrosion, påslag, bäddsintring 
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Summary 
The aim of this project was to increase the understanding of opportunities and problems 
connected with combustion of sorted waste fractions containing paper, wood and 
plastics (PWP-fuel) in fluidized bed boilers. The focus was on problems that can be 
expected, their cause and how they can be avoided. An evaluation of the effect of 
sulphur containing additives in a PWP-fuel fired boiler was also performed within the 
project since this is not previously reported in open literature. 
 
The experience from two boilers at different plants, Johannes (BFB) and Högdalen P6 
(CFB) during the firing season 2003/2004 was documented. In the Johannes boiler the 
main fuel is bark while Högdalen P6 combusts 100 % PWP-fuel. Detailed 
measurements were repeatedly carried out at the two boilers with the aim to characterise 
the combustion behaviour and to monitor the deposits, corrosion and emissions. 
 
Analysis of the fuels shows that there are large differences between the two boilers. At 
Johannes the PWP-fuel contained low amounts of elements (chlorine, alkali and other 
metals) that are expected to result in increased operational problems or emissions. A 
large proportion of these unwanted elements came from the wood and paper fractions. 
The plastic fraction in Johannes had very low levels of unwanted elements. Besides the 
differences in density and heating value this fuel should not cause any large problems. 
The fuel at Högdalen contained large amounts of elements such as chlorine, alkali and 
other metals that can cause operational problems. First of all the plastic fraction 
contained large amounts of chlorine, most likely from PVC, which results in a more 
corrosive atmosphere in the boiler. The fraction of fines in the Högdalen fuel contained 
larger concentrations of potassium and sodium compared with the other fuel fractions, 
substances that also are related to the formation of deposits. The fraction of fines in the 
fuel probably also results in combustion taking place high up in the boiler and to some 
extent continuing in the cyclones. 
 
The characterisation of the combustion behaviour performed in Johannes identified a 
maldistribution in O2, CO and gas temperature over a cross-section of the furnace. This 
was not depending on the fuel mixture but is more likely depending on uneven fuel 
feeding or air distribution. A comparison between the different fuel mixtures shows that 
addition of PWP-fuel results in locally lower O2-levels and higher CO-levels closest to 
the front wall. This results in an increased risk for local corrosion on the furnace walls. 
 
The measurements in Johannes showed that co-combustion with PWP increased the 
alkali chloride concentration in the flue gas but an increase in the amount of deposits 
could not be measured. However, the deposits contained more chlorine during 
co-combustion of PWP, which should yield increased risk for corrosion. The increase 
can be correlated with the wood and paper fractions of the fuel. Injection of sulphate in 
the furnace resulted in increased SO2 concentration and reduced alkali chloride 
concentration, which resulted in reduced deposit formation. Addition of sulphate also 
reduced the chlorine concentration in the deposits thereby reducing the corrosion risk. 
The sub micron particles in the flue gas before gas cleaning mainly contain KCl and 
K2SO4 but with sulphate addition KCl to a large extent is converted to K2SO4. 
Altogether, this shows that this kind of fuel yields an increased risk for corrosion and 
deposits on superheaters and furnace walls. However, these problems can to a large 
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extent be avoided by the addition of sulphur (concerning superheater corrosion) and 
adjustment of the air and fuel feed equipment (concerning furnace wall corrosion). 
 
Also in the tests in Högdalen the SO2 concentration increased and the alkali chloride 
concentration decreased in the flue gas when sulphur was added, resulting in decreased 
deposit formation. At the same time the chlorine concentration decreased and the 
sulphur concentration increased in the deposits. However, the chlorine concentration of 
the deposits was still high and did not decrease as much as in Johannes. Using 
elementary sulphur or sulphate as an additive had no noticeable influence on deposit 
growth or on the chemical composition of the deposits. Neither did the measurements 
show that sulphur containing additives decrease the corrosion rate during combustion of 
100 % PWP (Högdalen). 
 
Both the investigated boilers have had serious problems with bed sintering during the 
firing season 2003/2004. The explanation for this has been difficult to evaluate, 
especially in Johannes. However, nothing indicates that the difference in fuel 
composition between the PWP-fuel and bio fuels has been the cause of these sinterings. 
In Johannes the measurements during the spring 2004 did not show any significant 
change in the chemical composition of the bed during co-combustion with PWP. In 
Högdalen most of the bed sinterings can be related to operational problems, as a result 
of which bed temperature and fluidisation could not be maintained within set values. 
 
There are large differences in the composition of the fly ash from the two boilers. In 
Johannes the concentrations of heavy metals were relatively low also during 
co-combustion with PWP and evenly distributed between the different particle sizes. 
Manganese, originating from the bark, was the heavy metal that dominated. The fly ash 
from Högdalen had significantly higher concentrations of heavy metals, mainly copper 
and lead. In Högdalen the heavy metals were enriched in the smallest particles. If fly 
ash particles larger than 10 µm can be separated before the flue gas cleaning the amount 
of fly ash from the bag filter will be reduced. This is likely to result in a reduced amount 
of fly ash classified as hazardous waste and thereby also reduced cost for ash handling. 
 
The emissions from Johannes during co-combustion with 20 % PWP-fuel were 
relatively low, i.e. the HCl and SO2 concentrations were below 6 mg/Nm3 at 6 % O2 
before flue gas cleaning. During the periods when the boiler was monitored also the CO 
concentration was well below the emission limit but there can be large variations in the 
emissions of CO over the firing season. The high manganese concentration in the ash 
from Johannes can possibly be limiting for the allowed emissions of particulates. 
However, with the current flue gas cleaning the emission limit for particulates should be 
met without any problems and consequently also the limit for heavy metals. Altogether 
there should not be any difficulties for this boiler to meet the flue gas emission limits set 
by the European waste combustion directive. Högdalen P6 is already adapted to the 
waste combustion directive and should not have any difficulties to meet the emission 
limits. The measurements show that the concentrations of HCl and SO2 are high before 
flue gas cleaning. These values should however not be directly compared with Johannes 
since the fuel in Högdalen has a very different chemical composition. 
 
Key words: combustion, fluidized bed, sorted waste, corrosion, deposits, bed sintering 
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Nomenklatur 
BFB Bubblande fluidiserande bädd 
CFB Cirkulerande fluidiserande bädd 
DLPI Dekati Low Pressure Impactor 
DSC Differential Scanning Calorimetry 
IACM In-situ Alkali Chloride Monitor 
ICP Inductively Coupled Plasma 
PTP Papper, trä, plast 
PWP Paper, wood, plastic 
RT Returträ 
SEM/EDX Scanning Electron Microscopy/Energy Dispersive X-ray 
 
 
Försöksnamnen som använts i de olika mätkampanjerna har förkortats i rapporten enligt 
tabellen nedan. 
 
Försöksnamn Förkortning 
Johannes, Bark Joh Bark 
Johannes, Bark+20 % PTP Joh 20%PTP 
Johannes, Bark+20 % PTP+Sulfat 0,04 g S/MJbr Joh 20%PTP+Sulfat 
Högdalen P6, PTP normal Högd PTP 
Högdalen P6, PTP+Sulfat 0,05 g S/MJbr Högd PTP+Sulfat 0,05 
Högdalen P6, PTP+Sulfat 0,10 g S/MJbr Högd PTP+ Sulfat  0,1 
Högdalen  P6, PTP+Svavel granul 0,10 g S/MJbr Högd PTP+S-granul 0,1 
Högdalen P6, PTP+Svavel granul 0,25 g S/MJbr Högd PTP+S-granul 0,25 
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1 Inledning 
På grund av ett flertal inverkande faktorer bedöms utbudet av utsorterade brännbara 
avfallsfraktioner lämpliga för energiutvinning att öka radikalt under de närmaste åren. 
Relativt stora kvantiteter av denna typ av bränslen kommer troligtvis att finnas 
tillgängliga för sameldning i befintliga fjärrvärmepannor till ett pris som i jämförelse 
med renare träbränslen är lågt. Flera olika avfallsfraktioner kan bli aktuella, men inom 
detta projekt fokuseras i första hand på utsorterade brännbara fraktioner i form av 
papper, träavfall och plast (PTP) från industriell och privat verksamhet. 
 

1.1 Beskrivning av forskningsområdet 

Redan idag förbränns utsorterade brännbara avfallsfraktioner i pannor som har byggts 
för detta ändamål, exempelvis Högdalen P6 i Stockholm. Inom bl a Värmeforsk har 
flera projekt genomförts för att utvärdera möjligheter och problem vid förbränning av 
denna typ av bränslen [1],[2],[3],[4],[5],[6]. Även en ännu ej publicerad rapport som 
finansierats av Energimyndigheten är väsentlig i sammanhanget [7].  
 
I ett av de ovan nämnda Värmeforskprojekten [2] genomfördes förbränningsförsök med 
inblandning av avfallsfraktioner i en 60 MW ångpanna med rörlig roster på Tekniska 
Verken i Linköping. Till den normala bränslemixen av RT-flis (70 %) och bark (30 %) 
gjordes försök med inblandning av följande avfallsfraktioner: 
 

- PTP (papper/trä/plast) (inblandningsgrad 10 och 25 energi-%) 
- Köttmjöl (inblandningsgrad 10 och 25 energi-%) 
- Blöjor (inblandningsgrad 10 energi-%) 
- Läderspill (inblandningsgrad 10 energi-%) 

 
Sammanfattningsvis visar detta på att samförbränning med olika avfallsfraktioner bör 
kunna ske inom ramen för EUs avfallsförbränningsdirektiv (2000/76/EG) i befintliga 
fastbränslepannor i Sverige. För att klara gränsvärdena för HCl- och SO2-emissionerna 
krävs emellertid oftast avancerad rökgasrening med t.ex. rökgaskondensering eller 
slangfilter med tillsats av kalk/bikarbonat. Vidare kan konstateras att det finns ett stort 
fortsatt forskningsbehov inom området, inte minst vad gäller frågor kopplade till påslag 
och korrosion. 
 
Även i en av de anläggningar som medverkar i föreliggande projekt, Johannes BFB i 
Gävle, har tidigare proveldning genomförts med sameldning av returbränslen i form av 
papper, trä och plast (PTP) [1]. Sammanfattningsvis kan konstateras att denna 
proveldning gick bra utan praktiska problem och uppmätta emissioner tyder på att 
förväntade miljökrav kan uppfyllas. Konsekvenserna av inblandning av papper, trä och 
plast i Johannes har studerats vidare inom ramen för detta projekt. 
 
I ett annat relevant Värmeforskprojekt har en övergripande sammanställning gjorts över 
erfarenheter från samförbränning av avfallsbränslen [3]. Inom projektet har erfarenheter 
från 20 olika pannor i Sverige samlats in genom telefonintervjuer. De avfallsfraktioner 
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som inkluderats är: returträ, gummi, RDF/plast/papper, animaliska bränslen samt 
olivkross. Projektet konstaterar att hantering, beredning och inmatning av 
avfallsbränslen kan innebära en ökad risk för driftstörningar. I många fall har även 
problem med påslag på värmeöverförande ytor samt åtföljande korrosion konstaterats. 
Precis som för övriga projekt inom området påtalas att ytterligare forskning är 
nödvändigt för att kunna erhålla en mer heltäckande kunskapssammanställning. 
 
Projekten ovan utgör goda inledande exempel på att det är fullt möjligt att samelda 
utsorterade avfallsfraktioner i biobränslepannor utan att överskrida gällande 
utsläppsvillkor. Dock krävs ofta vissa modifieringar av pannan och/eller rökgasreningen 
och det finns en lång rad frågeställningar och problem att lösa för en anläggningsägare 
som vill starta sameldning med dylika bränslen.  
 
Att idag ge allmängiltiga svar på vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas i en 
befintlig biobränslepanna för att börja samelda utsorterade avfallsfraktioner är i det 
närmaste omöjligt av flera skäl. En orsak är att det saknas dokumenterad erfarenhet och 
resultat från förbränning av utsorterade avfallsfraktioner i konventionella 
biobränslepannor sånär som på ett fåtal lokala exempel. En annan svårighet är att 
förbränningsanläggningar är olika till utformning och driftsätt samt att avfallsbränslen 
är en inhomogen klass av bränslen. För att erhålla bättre kunskap inom området finns 
inte många andra alternativ än att samla erfarenheter och göra avancerade mätningar i 
de olika anläggningar som redan idag eldar utsorterade avfallsfraktioner eller som vill 
göra kampanjförsök med dylikt bränsle. Genom att tillämpa de avancerade mätmetoder 
som utvecklats bl a inom Värmeforsk [8] kan exempelvis förbränning och 
beläggningsbildning studeras på ett sätt som gör resultaten åtminstone delvis generella 
och ej knutna till den studerade anläggningens specifika förutsättningar. 
 

1.2 Forskningsuppgiften och dess roll inom forskningsområdet 

För att utöka kunskapen kring möjligheter och problem i samband med förbränning av 
utsorterade avfallsfraktioner i fluidbäddpannor startade det projekt som redovisas i 
föreliggande rapport, i samverkan mellan ÅF, Vattenfall Utveckling och SP. Tanken var 
att i ett större sammanhållet projekt följa upp och dokumentera driften under 
eldningssäsongen 2003/2004 samtidigt som ett antal parallella mätkampanjer genomförs 
på två olika förbränningsanläggningar. 
 
Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapsbasen och redovisa tekniska 
lösningar kring förbränning av utsorterade avfallsfraktioner i form av PTP i befintliga 
fjärrvärmepannor. Fokus i projektet ligger på att belysa vilka problem som kan uppstå, 
vad som orsakar problemen samt hur problemen bör bemötas och åtgärdas. 
 

1.3 Mål och målgrupp 

Målsättning med projektet är att genom detaljerade försök belysa följande 
frågeställningar mer ingående: 
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- Hur ser de aktuella avfallsbränslenas sammansättning ut och hur varierar de i tiden? 

Vilka delar av PTP-bränslena ger det huvudsakliga bidraget av oönskade 
komponenter in till pannan? 

- Hur påverkar inblandning av PTP förbränningsförhållandena i eldstaden 
(stråkbildning, pulsationer, medryck av lätta fragment) i FB-pannor? 

- Bidrar avfallsfraktionen till svårare problem med beläggningsbildning och 
korrosion? 

- Kan beläggnings- och korrosionsproblem lindras genom tillsats av additiv, t ex 
svavel? 

- Vilken effekt har inblandningen av utsorterade avfallsfraktioner i form av PTP på 
sammansättningen på flyg- respektive bottenaska? 

- Ger inblandning av PTP ökade gasemissioner så att rökgasreningen måste utökas för 
att klara EU-direktivets krav på utsläpp?  

 
Ursprungligen var det tänkt att även studera betydelsen av en optimal hantering, 
blandning och inmatning av avfallsfraktionerna, men denna del medgavs inte 
finansiering från Värmeforsk. Dioxinbildning har inte heller studerats inom detta 
projekt, men det har däremot gjorts inom tidigare Värmeforskprojekt [1], [32]. 
 
Projektets förväntas resultera i en rad praktiskt tillämpbara metoder och råd för att 
kunna utnyttja den ekonomiska potentialen i att elda utsorterade avfallsfraktioner i form 
av PTP utan att driftproblem och utsläpp ökar påtagligt. Resultaten skall kunna nyttjas 
av de som arbetar med drift och bränsle vid konventionella biobränslepannor likaväl 
som avfallsklassade pannor redan anpassade för denna typ av bränsle.  
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2 Bakgrund 

2.1 Förbränningsrelaterade driftproblem 

Som nämns i inledningen medför eldning av olika typer av biobränslen och avfall en 
risk för förbränningsrelaterade driftproblem i pannan. Framförallt kan problem med 
beläggningsbildning och korrosion på värmeöverförande ytor samt sintring av bädden i 
fluidbäddpannor förekomma. En ökad risk för dessa problem uppkommer särskilt när 
"nya", billigare avfallsbränslen börjar användas i större utsträckning i befintliga 
biobränslepannor. Detta leder bland annat till oplanerade stopp, hög omsättning av 
bäddmaterial och dyra tubmaterial till värmeöverföringsytorna. Alla dessa faktorer 
kostar var och en mycket pengar för anläggningsägarna och det finns därför ett stort 
intresse för att hitta lösningar som gör att problemen kan reduceras [9]. 
 
Problem med korrosion och påslag förekommer vid förbränning av de flesta typer av 
biobränsle och avfall men är olika kraftiga beroende på bränslets kemiska 
sammansättning. Vissa andra problem kan dock specifikt kopplas till förbränning av 
papper och plast och speciellt då dessa bränslen samförbränns med fuktiga biobränslen. 
Ett sådant problem är att främst plastandelen är mycket reaktiv och har en hög 
flyktandel. Detta innebär att det finns en ökad risk för snedfördelningar över bäddens 
tvärsnitt. Redan vid förbränning av biobränsle, vilka har en hög flyktandel i jämförelse 
med kol, har kraftiga snedfördelningar kunnat iakttas för pannor som ej sprider bränslet 
tillräckligt effektivt. Det finns därmed en risk att detta problem ytterligare förstärks vid 
förbränning av plast. 
 
Ett annat problem kopplat till främst samförbränning av PTP med fuktiga biobränslen är 
den stora skillnaden i värmevärde mellan de olika bränslena. Om inte 
inblandningsgraden är jämn innebär detta att bränslets värmevärde kommer att variera 
över tiden och om inte reglersystemet hinner kompensera för dessa variationer innebär 
det att t.ex. även emissionerna kan komma att öka under vissa perioder. 
 
En annan riskfaktor förknippad med PTP-bränslet är om lätta bränslefragment inte 
stannar i förbränningszonen tillräckligt länge för att fullständigt förbrännas utan rycks 
med rökgaserna och därmed brinner längre bak i pannan. Om detta sker erhålls inte en 
stegad förbränning i den utsträckning som eftersträvas, vilket kan leda till högre 
emissioner, samtidigt som gastemperaturen riskerar att bli högre i avskiljare eller vid de 
första överhettarytorna. 
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Figur 1. Flaga från eldstadsväggen i en FB-panna där man eldat returträflis [8]. 

Figure 1. Flake from the sidewall in a FB boiler where waste wood has been burnt [8]. 

 
 
Att lösa de förbränningsrelaterade problemen är mycket komplext och ofta krävs en 
kombination av ett flertal åtgärder. När det gäller påslag och korrosion innebär dessa 
åtgärder att förändra någon eller några av följande parametrar i pannan: 
 

- temperaturen 
- miljön 
- materialvalet 

 
Ju högre temperatur det är i rökgasen desto större risk för problem med 
beläggningsbildning och korrosion. Låg-NOx-förbränning, ofullständig förbränning i 
eldstadens nedre del samt dålig blandning av bränsle och luft medför ofta att 
temperaturen blir hög i utloppet av eldstaden nära överhettare [10]. Det är därför viktigt 
att försöka se till att fullständig förbränning äger rum i eldstaden. Att sänka 
ångtemperaturen är ingen bra lösning eftersom det minskar elverkningsgraden.  
 
Problem i samband med höga temperaturer gäller även för bädden i pannan. En ojämn 
fluidisering av bädden p.g.a. problem med primärluftstillförseln eller 
inmatningsproblem av bränslet i pannan kan leda till att bäddtemperaturen lokalt stiger 
så att materialet sintrar. 
 
För att undvika beläggningsbildning och korrosion på överhettare och eldstadsväggar är 
materialvalet även en viktig faktor. På överhettarytor har det i flera fall visat sig positivt 
ur korrosionssynpunkt att använda austentiska stål med 15-18 % krom [10]. På 
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eldstadsväggar kan man använda ytbeläggningar, coatingar eller kompoundtuber där 
den yttre delen består av en korrosionsbeständig legering. 
 
Förutom att optimera materialval och temperaturen i pannan är den kemiska miljön 
mycket viktig för att erhålla bra förbränningsförhållanden. Förbränningsrelaterade 
driftproblem är nära kopplade till föroreningarna i det aktuella bränslet. Inom 
föreliggande projekt har därför stort fokus legat på att studera miljön och dess påverkan 
i storskaliga pannor vid förbränning av varierande mängd utsorterade avfallsfraktioner. 
Även temperatur- och materialval har studerats m.h.a. beläggnings- och 
korrosionssonder av olika typer av stål som har exponerats i rökgasen med olika 
materialtemperaturer. 
 
Nedan ges en mer ingående bakgrund till den förbränningskemi om spelar en viktig roll 
i förståelsen för varför beläggnings- och korrosionsproblem förekommer samt för hur 
dessa problem kan reduceras. 
 

2.2 Förbränningskemi – betydelsen av klor och svavel 

När det gäller beläggnings- och korrosionsproblem i biobränsleeldade pannor är det 
framförallt kaliumklorid i kombination med höga överhettartemperaturer som orsakar 
problem. I litteraturen nämns ofta klor och svavel som komponenter som har stor 
påverkan på alkalirelaterade processer och därför har dessa ämnen tillsammans med 
kalium studerats i ett flertal tidigare studier (t.ex. [8],[11],[12],[13]). 
 
Tillsats av svavel har visat sig ha positiva effekter för askrelaterade 
förbränningsproblem på värmeöverförande ytor ([8],[11],[13],[14] m.fl.). I Figur 2 visas 
bilder på ringar från en beläggningssond som exponerats i en panna med och utan 
svaveltillsats. På bilderna syns tydligt att tillsats av svavel ger betydligt mindre påslag. 
 

 

Figur 2. Ringar från beläggningssond som exponerats i en panna under 12 timmar vid eldning av 
50% RT/50% skogsflis, till vänster utan svaveltillsats och till höger med svaveltillsats [8]. 

Figure 2. Rings from a deposit probe exposed in a boiler during 12 hours with 50% waste wood/50% 
wood chips in the fuel mix. To the left without sulphur added and to the right with sulphur. 
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Framför allt har förhållandet mellan svavel och klor i bränslet visat sig vara kopplat till 
risken för högtemperaturkorrosion. I Figur 3 visas kvoten av svavel och klor i bränslet 
mot bränslets klorhalt för tre bränslen med olika svavelhalt. Områden där risk för 
korrosion förekommer är markerade i figuren. Om svavel-klor-molförhållandet är lägre 
än två är risken för korrosion hög och mellan två och fyra kan korrosion förekomma. 
När S/Cl-molförhållandet högre än 4,0 kan bränslet betraktas som icke-korrosivt [13]. 
 

 

Figur 3. Korrosionsrisk vid olika S/Cl-kvot [12]

igure 3. 

2(g)  2 K2SO4(s) + 4 HCl(g) 

Enligt reaktionsformeln är teoretiskt ett S/Cl-molförhållande i bränslet på enbart 0,5 
ater. Det är dock många reaktioner 

r av andra additiv som provats i 
ommersiella anläggningar, t.ex. mineraler såsom dolomit, bauxit och kaolin. En orsak 

att lättflyktiga 

. 

F Risk for corrosion at different S/Cl ratio [12]. 

 
Förklaringen till att en ökad svavelhalt minskar korrosionen är troligtvis att andelen 
alkaliklorid i gasfasen reduceras. Flera studier har visat att jämvikten för reaktionen 
nedan förskjuts åt höger vid ökad svavelhalt [11],[13]. 

 
4 KCl(s) + 2 SO2(g) + 2 H2O(g) + O

 

tillräckligt för att alkalikloriderna ska regera till sulf
som konkurrerar vilket kan hämma reaktionen mellan alkalikloriderna och svavlet. 
Dessutom är det möjligt att kalciumföreningar i bränsleaskan reagerar med en del av 
svavlet i bränslet genom bildning av kalciumsulfat. Detta gör att ett högre S/Cl-
molförhållande än 0,5 krävs i praktiken [13]. 
 

2.3 Erfarenheter av olika additiver 

Förutom svavel finns även en del erfarenhete
k
för att tillsätta additiv är att man vill påverka den kemiska miljön så 
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ämnen i bränslet hindras från att följa med rökgasen upp i pannan och orsaka 
beläggningsbildning och korrosion. För att uppnå detta bör additivet ha hög 
bindningskapacitet för alkali, snabb bindningshastighet och bilda stabila produkter som 

som SO2(g) i 
rbränningsluften eller genom sulfatinsprutning. Ett annat alternativ är sameldning 

änsleeldade anläggningar mycket tillfredställande utan att några negativa 
onsekvenser av tillsatserna kunnat påvisas. Tillsats av svavel har visat sig reducera 

h e rna för beläggningsbildning och 
k o  vissa anläggningar har tillsats av svavel även 
te t  

edföra en markant minskning av CO-utsläppet. Slutsatsen från Värmeforskprojektet 

- bränslet (svavelhalt, askhalt etc.) 

 rost- och FB-pannor jämfört 
ed pulverpannor. CO-halten minskar med ca 50 % i FB och rostpannor vid en tillsats 

sa bränslen har emellertid hög askhalt 
ilket även kan ha påverkat resultaten från försöken [16]. 

I Tabell 1 visas anläggningar som har testat att tillsätta svavel i pannan för att minska 
olika typer av driftproblem. I många av dessa anläggningar har Vattenfall Utveckling 

inte bryts ned vid varierande förhållanden. I tidigare försök har kaolin identifierats som 
ett lovande additiv för att fånga in alkalimetaller.  
 
Erfarenheter av tillsats av svavel och kaolin redovisas i avsnitten nedan. 
 

2.3.1 Svavel 
Praktisk tillämpning av svaveltillsats i en panna kan ske på olika sätt och i olika former. 
Svavel kan antingen tillsättas i elementär form till bränslet, 
fö
med ett bränsle med hög svavelhalt, t.ex. torv eller gummiklipp. I ett nyligen avslutat 
Värmeforskprojekt har mätningar gjorts vid proveldning av gummiklipp tillsammans 
med träpellets i Sydkraft Mälarvärmes rostpanna i Örebro [15]. Flera anläggningar 
blandar även gummi i bränslemixen kontinuerligt, t.ex. Händelö P11 och 
Kraftvärmeverket i Linköping. Detta har emellertid visat sig bidra till en del 
förbränningsrelaterade driftproblem såsom ökat utrustningsslitage [15]. 
 
I ett annat Värmeforskprojekt [16] har erfarenheter av svaveltillsats i storskaliga 
anläggningar sammanställts vad gäller inverkan på emissioner, beläggningsbildning och 
korrosion. I rapporten konstateras att generellt fungerar svaveltillsatser (10-20 mg 
S/MJ) i biobr
k

alt rna av KCl i gasfasen, vilket får till följd att riske
orr sion på överhettarytor minskar. I
sta s primärt för reducera höga CO-halter och svaveltillsats har där i flera fall visat sig

m
[16] är emellertid att effekterna av svaveltillsats inte gäller generellt utan är mycket 
beroende av: 
 

- typ av förbränningsanläggning (pulver, rost, FB) 

- svavelformen (granulärt svavel eller sulfat), doseringspunkt och tillsatstemperatur 
 
Mängden svavel som behövs har visat sig vara större för
m
av svavel i bränslet på 10-20 mg S/MJ. I pulverpannor kan en betydligt lägre 
svaveltillsats reducera CO-halten med upp till 90 % [16]. 
 
Studien visar vidare att tillsats av extra svavel till bränslen med >0,2-0,3 % svavel inte 
tycks ha någon effekt på emissionerna av CO. Des
v
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m el på andra 
a o ärme i deras 

ldade fluidbäddpanna, Hä .

av sva sulfat 

hur an ate have b  [14

a avelfor ärt syfte att minska 

edverkat vid försöken och ansvarat för uppföljning och utvärdering. Exemp
ktörer s m har provat svaveltillsats i fullskala är Sydkraft Östv

avfallse
 

ndelö P14 [17]  

 
. Anläggningar som har testat tillsats Tabell 1 vel eller [14], [16], [17]. 

Table 1. Plants where sulp d sulph een added ], [16], [17]. 

Panna Typ av pann Sv
m 

Prim

Falun, Västmalmsverket  BFB S Korrosion, CO 
Nässjö  CFB SO4, S sion NOx, korro
Nyköping, Idbäcksverket (S) BFB SO4, NOx, korrosion 
Drefviken  rpanna Pulve S CO 
Norrköping, Händelö P11  rosion Rost S Påslag, kor
Växjö  CFB SO4, S Påslag, korrosion 
Brista  CFB SO4 Korrosion 
Eskilstuna BFB SO4 NOx, CO, (korrosion) 
Karskär Rost SO4, S g, NOx, CO Påsla
Vetlanda Rost SO4 NOx, CO 
Högdalen P6  CFB S Påslag, korrosion 
SCA Munksund CFB SO4 orrosion, påslag, NOx K
Helsingborg, Västhamnsverket rpanna S orrosion, påslag, NOx Pulve SO4, K
Skinnskatteberg  Rost S CO 
Kisa  Rost SO  NOx, CO 4
Malmö, SYSAV Rost S  
Södertälje, Igelstaverket Rost S  
Lövholmen Rost SO4  
Norrköping, Händelö P14 CFB S Korrosion 
 
Vattenfall innehar ett patent [18] på metoden att tillsätta svavel i form av sulfat i 
rökgasströmmen. Den utvecklade produkten är uppbyggt kring ett IACM1-instrument 
(se vidare beskrivning i kapitel 5.2.2) och ett doseringssystem, vilka är sammanlänkade 
via en styrdator. I denna metod tillförs svavel i form av sulfat i vattenlösning, 
exempelvis ammoniumsulfat.  
 
Sulfatinsprutning har visat sig vara en effektiv form av svaveltillsats eftersom det då 
direkt bildas SO3, vilket tros vara den aktiva svavelformen. Vid tillsats av granulärt 
svavel eller SO2 bildas SO3 först efter reaktion med syre. 

                                                 
1 IACM = Insitu Alcali Chloride Monitor. 
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2 KCl + SO2 + ½O2 + H2O ↔ K2SO4 + 2HCl   

 SO3     
 

(NH4)2SO4 ↔ 2NH3 + SO3 + H2O    
 
 

Vattenfall Utveckling har i försöken i olika pannor med svaveltillsats kunnat dra 
slutsatser kring vilka mängder svavel som är lämpligt att tillsätta vid förbränning av 
biobränslen med låg svavelhalt för att uppnå en önskad effekt vad gäller minskade 
askrelaterade driftproblem. Tillsats motsvarande ~15 mg S/MJ i CFB-pannor ger en 
KCl-reduktion vid överhettarna på ca 20-40 % om svavlet tillsätts bränslet, medan 
reduktionen blir 80-90 % vid sulfattillsats i rökgasen [14]. Praktiska erfarenheter visar 
att det krävs ca 75-125 mg S/MJ om svavlet tillsätts bränslet i form av granuler för att 
minska KCl-halten till motsvarande nivå [14]. 
 
Att använda ammoniumsulfat istället för någon annan typ av sulfat har fördelen att 
ammonium hjälper till att reducera kväveoxider (NOx). Man kan således förenklat säga 
att tillsats av ammoniumsulfat kombinerar funktionerna av svaveldosering till bränslet 
och dosering av ammoniaklösning i SNCR (selektiv icke-katalytisk rening). En nackdel 
med denna kombination är emellertid att svavel- respektive ammoniumtillförseln inte 
kan regleras var för sig. 
 
Inom detta projekt har försök gjorts både med ammoniumsulfatinsprutning och tillsats 
av granulärt svavel i två storskaliga FB-pannor.  
 

2.3.2 Kaolin 
Inom ett flertal studier har effekten av att tillsätta lermineralet kaolin (Al2Si2O5(OH)4) 
vid förbränningen för att fånga in alkalimetaller undersökts. Bland annat inom 
Energimyndighetens forskningsprogram har absorptionsmekanismen för bindandet av 
kalium- och natriumsalter till kaolin studerats [19]. Resultaten visade att kaolin är 
effektivt för att ta bort gasformiga alkalimetaller från heta rökgaser vid de 
förbränningstemperaturer som är aktuella i fluidiserande bäddar.  
 
Effekterna av kaolintillsats har även studerats storskaligt i kommersiella pannor. 
Exempelvis har man i en biobränsleeldad fluidbäddpanna (Falun BFB) visat att tillsats 
av kaolin (ca 2 kg/ton bränsle) minskar klorhalten i beläggningarna [21]. Vidare 
förändrades påslagens egenskaper på ett sådant sätt att de mycket lättare gick att ta bort, 
dvs påslagen blev lättare att avlägsna vid sotning, något som även observerades i 
laboratorieförsök. Studien visade emellertid att tillsats av kaolin inte nödvändigtvis 
minskar mängden påslag på värmeöverförande ytor eftersom kaolintillsats medför en 
ökning av antalet partiklar i rökgasen. 
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Även inom etapp 2 av Värmeforsks ramprojekt ”Returträflis” [8] har studier genomförts 
kring effekten av olika additiv vid förbränning. Kaolin, svavel och vissa 
skogsindustriella slam var de additiv som i förbränningsförsök i laboratorieskala visade 
sig ge positiva resultat för minskad avgång av zink och alkali från bränslet samt 
minskad beläggningsbildningen av dessa ämnen. Även vid fältförsök i en kommersiell 
rostpanna eldad med returträ (Händelö P11) påvisades minskad beläggningstillväxt 
samt minskad kloridhalt i beläggningarna vid tillsats av kaolin [8]. 
 
Mekanismen för bindandet av kalium till kaolin har inom Energimyndighetens 
forskningsprojekt [19] visat sig vara kemisk reaktion och inte enbart fysikalisk 
adsorption. I projektet har konstaterats att när Al2Si2O5(OH)4 värms upp till över 
400-600 ºC avges vatten och en amorf blandning av aluminiumoxid (Al2O3) och 
kiseloxid (SiO2) bildas som kallas metakaolinit. Den kemiska reaktionsmekanismen för 
binandet av kalium är fortfarande okänd men KAlSiO4 och KAlSi2O6 har identifierats 
bland produkterna från en reaktion mellan KCl och kaolin [20]. I Energimyndighetens 
projekt [19] presenteras de övergripande reaktionerna för bindning av kalium till kaolin 
enligt nedan. 
 

Al2O3 + 2SiO2 + 2KCl + H2O → 2KAlSiO4 + 2 HCl 
 

Al2O3 + 4SiO2 + 2KCl + H2O → 2KAlSiO6 + 2 HCl 
 
Som framgår av reaktionsformlerna binds inte klor av kaolin utan bildar HCl i rökgasen. 
 
I dagsläget används inte kaolin som additiv i kommersiella pannor, främst för att det är 
relativt dyrt. Kaolin är ett lermineral och andra liknande mineraler återfinns i vissa 
torvkvaliteter. Torv kan därmed bidra till positiva effekter för askrelaterade 
driftproblem både p.g.a. mineralinnehållet samt dess relativt höga svavelhalt. Även 
vissa skogsindustriella slam innehåller kaolin och andra mineraler som skulle kunna ge 
positiva resultat vad gäller minskad påslagsbildning vid samförbränning med dessa 
typer av slam. 
 
I detta projekt har inte kaolin utvärderats som additiv i förbränningsanläggningar. 
Kaolin används dock ofta inom pappersindustrin som fyllmedel i papper samt i viss mån 
vid produktion av plast, färg, gummi och cement. Vid förbränning av utsorterade 
avfallsfraktioner i form av papper och plast tillförs därmed kaolin naturligt med 
bränslet. 
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3 Beskrivning av de studerade anläggningarna 
Projektet som redovisas i föreliggande rapport har genomförts som en kombination av 
en detaljerad driftuppföljning och ett antal mätkampanjer i två fluidbäddpannor. I den 
ena pannan (Högdalen P6 i Stockholm) eldas 100 % PTP medan den andra pannans 
(Johannes i Gävle) basbränsle normalt är bark. De båda pannorna beskrivs kortfattat 
nedan. 

3.1 Johannes (Gävle Energi) 

 

 

Figur 4. Foto av anläggningen Johannes i Gävle. 

Figure 4. Picture of the plant Johannes in Gävle. 
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er detaljerat exempel på beteckningar för sondernas placering på 
plan 3: Cvä = ”vänster sida (SNCR-hål)”, Chö = ”högervägg (höger synglas)”, Dvä = 

urnace, front, E and F – furnace, sidewalls, level 1, 
G feeding level for sulphur additive-, H- furnace, front level 1. To the right is shown a 
more detailed example of sond positions on level 3. 

 

aerner och togs i drift hösten 1999. Pannan är 
v typen bubblande fluidiserande bädd (BFB) och har en effekt på 70 MWth. I dagsläget 

 
 

Bhö Chö 

Eldstadens tvärsnitt – 
vy uppifrån 

Figur 5. Pannlayout – Johannes med markerade mätpunkter.  A – överhettare, plan 6, B och 
C – eldstaden, sidoväggar plan 3, D – eldstad, frontvägg plan 3, , E och F – eldstad 
sidoväggar, plan 1, G - Doseringsplan för ammoniumsulfat. Till höger visas en vy 
uppifrån, som m

”frontvägg (vänster synglas)”, Bhö = ”högervägg (vänster synglas)”. 

Figure 5. Boiler layout of Johannes with measuring points marked. A – superheater, B and C 
– furnace, sidewalls level 3, D – f

Pannan 

Johannes ångpanna har levererats av Kv
a
levereras all effekt från anläggningen till fjärrvärmenätet via en direktkondensor. 
Anläggningen är dock förberedd för installation av en ångturbin. 
 
Bäddtemperaturen i pannan är normalt omkring 800 ºC. Tubmaterialet i 
primäröverhettaren är 15Mo3 och i sekundär- och tertiäröverhettaren 10CrMo910 [1]. 
 
 Typ av panna: BFB 
 Leverantör:  Kvaerner 

  70 MWth Effekt:
Ångdata:  91 bar/480 °C 
Rökgasflöde:  40 Nm3/s (vid fullast) 
Drifttagningsår: 1999 
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Rökgasrening 

Pannan är försedd med SNCR (selektiv icke-katalytisk rening) där insprutning sker av 
25%-ig ammoniak för att reducera NOx-utsläppen.   
 
Efter pannan finns ett elfilter för rening av stoft och emissioner i rökgasen. I botten på 
d are som transporterar flygaskan till en 

ka typer av skogsbränslen, returträ, torv samt 
utsorterade restprodukter såsom papper, plast etc. Fastbränsle med fukthalter upp till 
60 % går att förbränna utan stödolja [1]. 
 
Bränslemixen i Johannes under säsongen 2003/2004 har främst bestått av bark med 
inblandning av varierande mängd returträ. En del utsorterade restprodukter i form av 
papper och plast har även blandats i bränslemixen periodvis. Tillstånd finns för 
förbränning av bark och returträ samt för proveldning av papper och plast t.o.m. 27 
december 2005. Mer detaljer om bränslemixen under säsongen 2003/2004 ges i 
driftuppföljningen i kapitel 4.1.2 samt i kapitlet om bränslekarakterisering 6.2. 
Kravspecifikation för Johannes bränsle finns även i bilaga A.1. 
 

Bränslehantering 

Fastbränslet kommer till anläggningen med lastbil och tippas antingen på bränsleplan 
eller i tippficka. Från tippfickan förs bränslet vidiare via stokermatare, rivarvalsar och 
kedjetransportör förbi en magnetavskiljare till ett skivsåll. Det som passerar skivsållen 
överförs via en transportör till ett inbyggt rundlager på 3500 m3. Från rundlagret matas 
bränslet ut på ett 180 meter långt transportband upp till pannhuset och dagsilon på 
100 m3. Från dagsilon transporteras bränslet av en kedjetransportör och sedan vidare till 
de två cellmatarna som matar in bränslet genom pannans frontvägg. 
 

Beskrivning av Gävle Energis fjärrvärmenät 

Till Fjärrvärmenätet i Gävle (s.k. Gävlenätet) levereras fjärrvärme från Johannes 
fjärrvärmepanna (Gävle Energi AB), Korsnäs AB och Karskär energi AB (placerad 
inom Korsnäs industriområde). Under sommarmånaderna (maj - mitten av september) 
levererar inte Johannes fjärrvärme till Gävlenätet utan då står Korsnäs och Karskär 
Energi för fjärrvärmeleveranserna. Gävle Energi har även mindre oljeeldade 
reservanläggningar (Ersbo, Carlsborg) som kan användas vid akuta situationer till 
Gävlenätet. Dessutom har Gävle Energi mindre anläggningar till lokala fjärrvärmenät 
som ej är hopkopplade med Gävlenätet. 

e tre asktrattarna under elfiltret sitter stoftsänd
flygasksilo på 350 m3. 
 
Efter elfiltret går rökgaserna vidare via rökgasfläkten till en rökgaskondenserings-
anläggning. Rökgaskondenseringen ger normalt en effekt på ca 20 MW, men effekten 
varierar beroende på bränslets fukthalt.  
 

Bränslemix 

Anläggningen är dimensionerad för oli
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3.2 Högdalen P6 (Fortum) 

 

Figur 6. Foto av Högdalen. 

Figure 6. Picture of Högdalen. 
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Figur 7. Pannlayout – Högdalen. De markerade
höger/vänster, B – Eldstad front, C – A

 mätpunkterna benämns: A – Eldstad 
vskiljare höger/vänster, D – Tomdrag 

d. Punkt A, C och D ligger på plan 5 och punkt B och E på 

d measuring points are named: A – Furnace 
 B – Furnace front, C – particle separator right/left, D – empty pass 

rnace. 

. Anläggningen har flera 
en. I panna 6 (P6) förbränns utsorterade 

 papper, trähaltigt byggavfall och plast (PTP) medan övriga 
all. P6 har en nominell termisk effekt på 91,2 

för el- och värmeproduktion. Pannan har 
vererats av Foster Wheeler och togs i drift 1999. 

 
 

höger/vänster, E – Eldsta
plan 6. 

Figure 7. Boiler layout of Högdalen. The marke
right/left,
right/left, E – Fu

 

Pannan 

Högdalenverket söder om Stockholm ägs och drivs av Fortum
pannor för förbränning av olika avfallsbränsl
industriavfallsfraktioner som
fastbränslepannor eldas med hushållsavf
MW och används för att generera ånga 
le

Typ av panna: CFB 
Leverantör:  Foster Wheeler 
Effekt:  91,2 MWth 

Ångtemp/ångtryck: 59 bar/480 °C 

 
 
 
 Ångflöde:  31,8 kg/s 

3 Rökgasflöde:  48 Nm /s (vid fullast) 
Drifttagningsår: 1999  
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Högdalen P6 är på flera sätt anpassad för eldning med industriavfall. Bland annat består 
s värmeöverförande paket av enbart släta tuber. Pannan har även omfattande 
sotningsutrustning för att undvika beläggningsbildning. Sotning sker genom 

an samt drifterfarenheter sammanfattas i 
abell 2. 

amtliga 

vattensotning i tomdrag, slaghammare i överhettare 2 och roterande fullängds ångsotare 
i överhettare 1 och ekonomiser [22]. Överhettare 3, INTREXTM, är placerad i sandlåset. 
 
Värmeöverföringsytor och temperaturer i pann
T
 

Tabell 2. Fakta om komponenter i Högdalen P6 [22]. 

Table 2. Facts about components in Högdalen P6 [22]. 

                            Komponenter 
Tomdrag                                                 430-510°C 
Vertikala släta tuber 
Vattensotning sedan sommaren 2003 
Enbart positiva erfarenheter 
Överhettare 2                                         410-430°C 
Vertikala släta tuber 
Slaghammare 1 gång/timme 
2-3 cm tjock beläggning vid eldningssäsongens slut 2003. 
Överhettare 1                                         380-410°C 
Horisontella släta tuber 
Roterande fullängds ångsotare, 1 gång per 12 h 
3 cm tjock beläggning vid eldningsäsongens slut 2003. 
Ekonomiser                                            160-380°C 
Horisontella släta tuber 
Roterande fullängds ångsotare, 1 gång per 12 h 
Inga beläggningar förrän mot säsongens slut 2003. 

 

Rökgasrening 

Precis som för Johannes panna är Högdalen P6 försedd med SNCR för att reducera 
NOx-utsläppen. Efter pannan renas rökgasen med hjälp av slangfilter efter tillsats av 
ktivt kol samt kalk i en s.k. NID reaktor. Därefter finns en skrubber med ett surt och ett 
eutralt steg.  

Restprodukterna från slangfiltret matas ut till en flygasksilo på 500 m3. 
 

Bränsle 

Som tidigare nämnts är bränslet i Högdalen P6 utsorterade industriavfallsfraktioner som 
papper, trähaltigt byggavfall och plast (PTP). Bränslet levereras till anläggningen 
färdigblandat av ett tiotal leverantörer. Bränsleflödet in i pannan är normalt på ca 
150 m3/h, vilket motsvarar omkring 30 ton/h.  
 
Kravspecifikationen för Högdalens bränsle finns i bilaga A.1. Resultaten från 
bränsleanalyserna som gjorts inom projektet redovisas i kapitlet om 
bränslekarakterisering 6.2.  

a
n
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rbeta 80 m3/h. Denna kross används för att 
ommer in någon last med grövre 

 
Bränslehanteringen in till pannan startar med att det bearbetade bränslet tippas i en 

Högdalen P6 har man haft en hel del problem med bränslehanteringssystemet vilket 

pitel 4.2.6 och 4.2.7. 

Bränslehantering 

Eftersom Högdalen inte har en fullständig bränsleberedningsutrustning för råavfallet 
levereras PTP-bränslet till anläggningen färdigblandat. I bränsleberedningsutrustningen 
finns idag en mindre kross som klarar att bea
krossa överstort material och om det eventuellt k
fraktion [6]. 

tippficka. Från tippfickan transporteras bränslet först via ett skivsåll och sedan en 
magnetavskiljare. Därefter passerar bränslet ytterligare såll där rejektet går till en kvarn 
för bearbetning innan det återförs till bränsleströmmen igen. Bränslet lagras i två silos 
på 4000 m3 vardera. Från dessa silos skruvas bränslet vidare till transportband. Efter att 
bränslet passerat ytterligare en magnetavskiljare fördelas det på tre mellanlagringssilos, 
en för varje inmatningslinje i pannan [6]. 
 
I 
vid flera tillfällen har medfört snedfördelning i pannan som i sin tur har orsakat sintring 
av bädden. Driftproblemen och de åtgärder som vidtagits beskrivs närmare i 
driftuppföljningen i ka
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4 Driftuppföljning  

anläggningarna Johannes och Högdalen P6 under eldningssäsongen 2003/2004. Denna 
driftuppföljning redovisas i avsnitten nedan. 

4.1 Joh

 sig normalt från mitten på september t o m april. 
ed fastbränsle den 28 september och med undantag 

för vissa driftstörningar kördes den fram till den 30 april 2004. Detta motsvarar 5136 

2004 var 

s panna är 70 MW. Medelvärdet för lasten över hela 
ldningssäsongen 2003/2004 var emellertid endast ca 46 MW p.g.a. att 

fjärrvärmebehovet ofta inte krävde fullast. Pannan kördes med över 30 % last (21 MW) 
i ca 4750 timmar, vilket motsvarar drygt 90 % av driftsäsongen. Över 90 % last (63 
MW) kördes i 988 timmar, dvs närmare 20 % av driftsäsongen. 
 
Pannans medeleffekt per vecka (exkl. rökgaskondenseringen) visas i Figur 8.  

 
Inom projektet har driften följts upp och driftstörningar dokumenterats för de två 

annes, driftsäsongen 2003/2004 

4.1.1 Last/tillgänglighet 
hannes eldningssäsong sträckerJo

Hösten 2003 startades pannan upp m

timmar. Under sommaren är inte fjärrvärmeunderlaget i Gävle tillräckligt stort för att 
anläggningen ska kunna vara i drift (då utförs istället revision och underhållsarbete). 
Man går även ner från fullast till dellast om fjärrvärmebehovet sjunker under 
driftsäsongen. 
 
Tillgängligheten på Johannes är normalt hög. Under januari-april 
tillgängligheten 95-99 % (beräknat utifrån tid då pannan varit i drift och behov funnits 
för drift av pannan).  
 
Maximal termisk effekt för Johanne
e
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igur 8. Medeleffekt per vecka för Johannes under driftsäsongen 2003/2004 (exkl. 

 PTP). Bränslemixen varje månad framgår av Tabell 3. Andelarna av de 
lika bränsleslagen är ej exakta siffror utan en uppskattning av vad som har lastats in till 
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F
rökgaskondenseringen). 

Figure 8. Mean value for the heat output from Johannes each week during the season 
2003/2004 (the flue gas condensor is excluded). 

 
De driftstörningar som påverkade tillgängligheten under eldningssäsongen 2003/2004 
diskuteras närmare i kapitel 4.1.5. 
 

4.1.2 Bränsle 
Under säsongen 2003/2004 eldades främst bark i pannan med inblandning av RT 
(returträ) samt en mindre andel papper och plast (i denna rapport benämns RT, papper 
och plast som
o
pannan. Hur stor andel PTP som eldades under säsongen framgår av Figur 9. 
 
Papper och plast levereras inte till anläggningen separat utan enbart i en bränslemix 
tillsammans med trä (RT-flis). Denna PTP-blandning innehåller ca 25 vikts-% 
papper/plast och ca 75 vikts-% trä. 
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Tabell 3. Bränslemix i Johannes varje månad under driftsäsongen 2003/2004.  

Table 3. Fuel mixture in Johannes each month during the season 2003/2004. 
Månad Typ av bränsle 
September 2003 80 % bark + 20 % RT. Inget papper och plast. 
Oktober 2003 I början av månaden eldades 80 % bark och 20 % RT. Sedan testades 100 % RT samt 80 % RT 

+ 20 % bark. Inblandning av PTP-bränsle under v.43-44.   
November 2003 Test med 100 % RT. Därefter 50 % RT och 50 % bark. Inblandning av PTP-bränsle under hela 

november v.45-48. 
December 2003 I början av månaden eldades 50 % RT + 50 % bark. Därefter 100 % bark under en kort period, 

sedan 70 % bark + 30 % RT, därefter kort period med 100 % bark och i slutet av månaden 
eldades 80 % bark + 20 % RT. Inblandning av PTP-bränsle under v.49-52 (t.o.m. 23 
december). 

Januari 2004 Först eldades 80 % bark + 20 % RT, därefter 100 % bark och sedan 70-80 % bark + 20-30 % 
RT. Inblandning av PTP-bränsle under v. 3-4 (12-19 januari). 

Februari 2004 70-80 % bark + 20-30 % RT. Inget PTP-bränsle. 
Mars 2004 Under försöksveckorna inom detta projekt eldades omkring 80 % bark + 20 % PTP (i kapitel 

6.2 redovisas de exakta siffrorna från plockanalyserna). Under övrig tid i mars 80 % bark + 
20 % RT. 

April 2004 80 % bark + 20 % RT. Inget PTP-bränsle. 
 
 

varav dry des 
endast PTP i samband med försöksveckorna inom detta projekt. Anledningen till att 

problem 
inblandningen av dessa bränslen (se vidare om driftproblemen i kapitel 4.1.5), samt 

ålig tillgång på utsorterad papper och plast från leverantörerna. 

och plast i den totala bränslemixen till i genomsnitt omkring 
,8 vikts-%. 

stod av varierande andel 
rk och returträ. Under försöksveckorna bestod däremot basbränslet enbart av bark. 

Totalt förbrändes drygt 111 500 ton bränsle i anläggningen under säsongen 2003/2004 
gt 2000 ton (1,8 vikts-%) bestod av PTP-bränsle. Under våren 2004 elda

man under normal drift inte eldade PTP efter januari 2004 var att man hade haft 
med sintringar av bädden, vilka då misstänktes hänga samman med 

d
 
De dagar under hösten 2003 då PTP förbrändes tillsammans med bark och returträ var 
andelen av PTP-bränslet i genomsnitt ca 7 vikts-% per dygn. Eftersom blandningen 
uppskattningsvis innehöll ca 75 vikts-% trä och 25 vikts-% papper/plast uppgick 
andelen papper 
1
 
Andelen PTP som förbrändes i Johannes per vecka under 2003/2004 i vikt-%2 framgår 
av Figur 9. Under försöksveckorna inom detta projekt visas även andelen PTP i 
energi-%3. Andelen PTP i energi-% för hela säsongen 2003/2004 har ej kunnat 
beräknats p.g.a. att värmevärdet för basbränslet som eldades tillsammans med PTP-
bränslet under säsongen är svårt att uppskatta eftersom det be
ba
 

                                                 
2 Andelen PTP i vikts-% per vecka har beräknats m.h.a. data för levererad mängd PTP samt data för hela 
bränsleblandningens vikt på bränslevågen in till pannan. 
3 Andelen PTP ihar räknats om från vikt-% till energi-% för försöksveckorna m.h.a. antagna värmevärden 
utibfrån bränsleanalyserna i kapitel 6.2. Effektivt värmevärme för PTP=13,1 MJ/kg och för bark= 
6,68 MJ/kg. 
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Figur 9. Andelen PTP-blandning som förbrändes i Johannes per vecka under 2003/2004 i 
vikt-%. För försöksveckorna (10, 11 och 13) visas även andelen PTP i energi-%. 

Figure 9. The share of PWP-fuel in Johannes each week during 2003/2004 expressed in 

 redovisas i kapitel 6.2, visar på att en betydligt större andel PTP 
k a i enskilda bränsleprover jämfört med medelvärdena per vecka som 

 den bästa erfarenheten av bränslehantering. 

Gevalia. Dessutom tillkommer fraktioner från SITAs 
rteringsplatta vilket kan variera. SITA samkrossar pappret och plasten med returträ 

s
 

 detta projekt). Leverantörer av returträ är SITA, Gävle 
i Dalarn mt några mindre leverantörer. Returträt 

 

weight-%. The share of PWP is also expressed in energy-% during the weeks 11, 
12 and 13. 

 
Under försöksveckorna i Johannes under mars 2004 togs bränsleprover för analys vid 
tt flertal tillfällen för att se hur bränsleblandningen in i pannan varierar. Resultaten från e

plockanalyserna, som
an förekomm

visas i Figur 9.  
 
Johannes har en kravspecifikation för returträ och alternativa bränslen, där papper och 
plast ingår (se bilaga A.1). Kontroll av att kravspecifikationen uppfylls utförs inte i 
någon större utsträckning på Johannes. Den kontroll som görs utförs av Gävle Energis 
lastmaskinförare som har
Lastmaskinföraren larmar om bränslet ej ser ut att ha bra kvalitet. I övrigt räknar man 
med att kvalitetskraven som ställts på leverantörerna uppfylls. 
  
Enligt SITA, som levererar PTP-bränsle till Johannes, är papper och plastens ursprung 
främst från s.k. bondplast, täckplast för torv, tapeter samt förpackningsmaterial från 
företagen Leaf och 
so
amt sållar blandningen innan den skickas till Johannes.  

Returträ levereras ofta även till Johannes utan inblandning av papper och plast (dock ej 
under försöksveckorna inom
Renhållare, några kommuner a sa
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härstammar från rivna byggnader, emballageträ mm, men det exakta ursprunget är  svårt 
tt härleda. 

 

4.1.3 Bäddsand 
Den totala bäddsandförbrukningen i Johannes uppgick till närmare 2 800 ton under 
driftsäsongen 2003/2004, vilket i genomsnitt motsvarar omkring 90 ton/vecka (ca 13 
ton/dag). I Figur 10 visas mängden sand som levererades till Johannes per vecka under 
säsongen 2003/2004. Bädden rymmer ca 57-68 ton sand. 
 
Johannes använde två olika bäddsandskvaliteter under 2003/2004, Brogårdsand 
0,70 mm (oktober-december) och Baskarpsand 0,95 mm (januari-april). Anledningen 
till att man bytte sandkvalitet var att man hade problem med att mycket sand rycktes 
med upp i pannan vid användandet av den mindre sandkornstorleken. 
 
Sandpåfyllningen i pannan kan styras på nivå i pannan eller på tid. Vanligast är att den 
styrs på nivån. I Johannes sker inte någon siktning och återföring till pannan av utmatad 
sand. 
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igur 10. Levererad mängd bäddsand till Johannes per vecka under driftsäsongen 2003/2004. 

rare i kapitel 4.1.5. 

180
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Figure 10. Supplied amount of bed sand to Johannes each week during the season 2003/2004.

 
De största mängderna bäddsand levererades i samband med de tre sintringar av bädden 
om inträffade under vecka 48, 50 och 3. Sintringarna beskrivs näs
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4.1.4 Aska 
Bottenaskan från pannan matas ut tillsammans med aska från andra och tredje draget 

edan flygaskan matas ut separat. Anläggningen har ingen m
B

askåterföring. 
ottenaskutmatningen styrs på tid samt genom visuell bedömning. När bottenaskan 

b
inmatning
 
Askmängd
askan transporteras bort. Normalt transporteras ett par containrar med bottenaska iväg 

 ett par gånger pe ka. Askmängderna för 2003/2004 framgår av 
Tabell 4 och Figur 11. 

Tabell 4. Mängd flyg- och bottenaska från Johannes under säsongen 2003/2004. 

Table 4. Amount of fly and bottom ash from Johannes during the season 2003/2004. 

Bottenaska Flygaska 

örjar se grövre ut ökas utmatningen. Utifrån bottenaskutmatningen styrs sedan 
en av ny bäddsand. 

erna för hela driftsäsongen kan uppskattas genom att containrarna vägs innan 

per dag (endast vardagar). Flygaskan behöver inte transporteras bort lika ofta utan detta 
sker normalt en eller r vec

 

 
Total mängd [ton] 3270 1920 
Mängd per vecka i medeltal [ton] 106 62 
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På Johannes t å bottenaska ar svalnat siktas 

m n 
 o ing av botten d av 
d provtagningsventilen. Ventilen lagades dock inför uppstarten av pannan 

as prov p n varje förmiddag. Efter att provet h
det och andelen grovt (>1,6 m ) av total vikt registreras, se Figur 12. Inge
provtagning
problem me

ch siktn askan gjordes efter den 26 mars 2004 på grun

hösten 2004. 
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Figur 12. Andel bottenaska >1,6 mm i dagliga prover under säsongen 2003/3004. 

Figure 12. The share of bottom ash >1,6 mm in daily samples during the season 2003/2004. 

 
Den största andelen grovt (39 vikts-%) uppmättes ett par dagar innan bädden sintrade 
den 15 december. Dagen före de två andra sintringarna 25 november och 15 januari var 
andelen grovt i bottenaskan 25 respektive 24 vikts-%. Medelvärdet för andelen grovt i 
bottenaskan under säsongen 2003/2004 var omkring 18 vikts-%. 
 
Som tidigare nämnts bytte man bäddsand i Johannes från och med januari 2004 från 
Brogårdsand 0,70 mm till Baskarpsand 0,95 mm. Det bör nämnas att man under hela 
säsongen dock använde samma sikt (maskstorlek 1,6 mm) för att studera andelen grovt 

aterial i bottenaskan. Detta betyder att för den grövre Baskarpsanden siktas även en m
del ursprunglig sand bort. Enligt de siktkurvor som tagits fram av sandleverantörerna 
bör i stort sett ingen sand vara >1,6 mm för Brogård 0,70 mm, medan Baskarp 0,95 mm 
innehåller omkring 5-10 % material som är >1,6 mm (se data i Tabell 5). 
 

Tabell 5. Data från siktkurvor för de olika sandkvaliteterna som användas i Johannes under 
driftsäsongen 2003/2004. Värdena har hämtats från leverantörernas produktblad. 

Table 5. Data from sieve curves for the different sand qualities that were used in Johannes 
alues are taken from the supplier’s product during the season 2003/2004. The v

sheets.  

 Masköppning [mm] % genom sikt 

1,41 99,7 Brogårdsand 0,70 mm 
2,00 100 

1,40 87,3 Baskarpsand 0,95 mm 
2,00 96,1 
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4.1.5 Driftproblem 
 Tabell 6 redovisas några av de driftstörninI

e
garna som inträffade under 

ldningssäsongen 2003/2004 på Johannes. Det allvarligaste var problem med tre stora 
b spektive januari. Även i april 
inträffade en m  kraftigare utmatning av 

ortsett från sintringarna har pannan gått relativt bra under säsongen 2003/2004. Under 

 at Johannes during the season 2003/2004. 

Datum Typ av driftstörning Orsak/Åtgärd 

äddsintringar. Dessa inträffade i november, december re
indre sintring som kunde hävas genom

bottenaska och tillsats av mer primärluft. 
 
Orsaken till sintringarna under driftsäsongen 2003/2004 hade inte förklarats när 
föreliggande projekt startade. Det hade inte heller gått att fastställa om PTP i 
bränslemixen var en bidragande orsak. Trots detta slutade man att elda PTP i pannan 
efter den tredje stora sintringen i januari, med undantag för försöksveckorna inom detta 
projekt i mars. Inom projektet har sintringarna och den eventuella inverkan av PTP på 
sintringstendensen utvärderats, se resultat i kapitel 6.5.2. 
 
B
sommaren 2003 installerades en ny kondensatreningsutrustning som dock medförde en 
del igångkörningsproblem under både hösten 2003 och våren 2004. 
 

Tabell 6. Exempel på driftstörningarna på Johannes under säsongen 2003/2004. 

Table 6. Examples of break downs

22/10 Panntripp Panntripp pga att sned utjämningsarm pressade upp bränsle 
genom en explosionslucka. 

10/11 Panntripp Orsaken till panntrippen var strul med lufttryck vid 
rökgaskondenseringen. 

12/11 Pannstopp Reparation av bottenaskspjäll krävde att pannan stoppades ca 
15 timmar. 

13/11 Panntripp Panntrippen orsakades av att RGK-luftpåvärmare 
förbränningsluft bypass utlöst. 

25/11-27/11 Sintring Sintringen medförde 50 timmars driftstopp under 25-27 
november. Orsaken är inte fastlagd. 

5/12 Panntripp Panntripp pga att kylfläkt åkmotor utlöst. 
6/12 Panntripp Panntripp pga låg temperatur i bädden. Problem även några 

dagar därefter. 
14/12-16/12 Sintring Sintringen medförde 45 timmars driftstopp under 14-16 

december. Orsaken är inte fastlagd. 
December Byte av reducerventil I samband med sintringsstoppet utfördes arbete med en 

reducerventil som strulat sedan oktober. Reducerventilen var 
på väg att haverera och beslut fattades om att byta ut den och 
gå över till en annan typ (från elektrisk till pneumatisk). Detta 
gjordes strax innan jul. Den nya ventilen tog sedan tid att 
trimma in pga stor påverkan på pannan. 

15/1-16/1 Sintring Sintringen medförde 34 timmars driftstopp under 15-16 
januari. Orsaken är inte fastlagd. 

Februari Igensättningsproblem i Troligtvis berodde problemen på att en större andel RT 
bränsleinmatningen matades in jämfört med tidigare. 

30/3 sjobb på blåstanken. Pannstopp Pannan stoppades för ett reparation
3/4 Mindre sintring. Sintringen berörde inte hela bädden och kunde hävas genom 

kraftigare utmatning av bottenaska och höjt primärluftsflöde. 
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Johannes har även haft en del kontinuerliga problem som begränsat pannans last under 
säsongen 2003/2004. Igensättningar i överhettarna har medfört höga differenstryck och 
höga rökgastemperaturer. Även höga differenstryck i ekonomizer har förekommit p.g.a. 
igensättningar. Den 28 februari 2004, innan försöken startade inom detta projekt, 

jordes en sprängsotning4 av pannan. En liknande rengörning gjordes även innan 

rka 
n månads tid och innebar att en ökad bottenaskutmatning och ett höjt primärluftsflöde 

änsleinmatningen, 
ilket har medfört pendling av lasten. Pannan har två inmatningar, den ena har en extra 

skruv (en s.k. rövarskruv) för utjämning innan sista stupet vilket skapar "pulserande" 
inmatning vid den utan skruv.  För att undvika detta byggdes bränsleinmatningen om 
vid revisionen i augusti 2004, se vidare kapitel 4.1.6 nedan.  
 

4.1.6 Åtgärder och ombyggnationer 
Under sommaren 2004 vidtogs ett flertal åtgärder på Johannes för att undvika 
driftstörningar framöver. Den största ombyggnationen genomfördes i 
bränsleinmatningen för att få en jämnare inmatning mellan de två inmatningslinjerna. 
Man monterade in en till utjämningsskruv samt en mellanbehållare. Samtidigt byggde 
man även om hela regleringen av bränsleinmatningen. 
 

4.1.7 Uppskattning av beläggningsbildningen 
För att uppskatta beläggningsbildningen på värmeöverförande ytor under säsongen kan 

för detta  de olika 

användbar vändbara. Första 
rsaken är att tryckfallen är oftast alltför små vid begynnande beläggningsbildande över 
t värmeöverförande paketet och det är först vid en allvarlig igensättning av paketet 

 tryckgivare börjar registrera tryckskillnader. Andra orsaken är att tryckgivarna är 
dels påverkade av flödesförändringar i rökgasen och dels är mätgivarna känsliga [22].  
 
                                                

g
pannan stängdes av för sommarrevisionen. 
 
Ett annat problem som förekommit är att bädden ibland blivit för grov p.g.a. stenar i 
barken, förorenad RT samt småsintringar i bädden. Detta var problematiskt under ci
e
var nödvändigt. Detta medförde högre rökgasflöden, vilket begränsade lasten. 
 
Under cirka tre månaders tid (november, december och januari) var bränslet relativt 
fuktigt vilket innebar att pannan begränsades p.g.a. höga rökgasflöden. Den mesta 
”förlorade” effekten kunde emellertid tas tillbaka i rökgaskondenseringen. 
 
Ett annat problem som förekommit under en längre tid är strul med br
v

olika parametrar från anläggningarnas driftdata analyseras. Den lämpligaste parametern 
 har visat sig vara förändringen av rökgastemperaturen vid

konvektionspaketen. Differenstryckgivare skulle i princip även kunna vara ett 
t mätinstrument men de har inte visat sig praktiskt an

o
et
som

 
4 Sprängsotning innebär att man utför kontrollerade explosioner inuti pannan. Explosionerna skapar en 
kraftig tryckvåg som med högt tryck och hög hastighet träffar beläggningarna. Ju kraftigare explosion 
desto hårdare beläggningar kan rengöras. 
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Rökgastemperaturen i Johannes mäts efter överhettare 1 (ÖH 1) samt efter ekonomizer 

pp på de värmeöverförande ytorna 
medför att rökgastemperaturen successivt höjs under driftsäsongen. Detta illustreras i 
F 3 rnas förändring över säsongen har plottats för ett snävt 

1 och 3 (eco1 och eco3). Beläggningar som byggs u

igur 1  där rökgastemperature
lastintervall (53-55 MW). 
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F g av rökgastemperaturer i Johannes över säsongen 2003/2004 vid konstant 
medelvärden. 

540 ºC 
nder februari 2004 vid lastintervallet 53-55 MW. Denna temperatur höjdes således ca 

Den 28 februari 2004 genomfördes en rengörning av pannan genom sprängsotning. 
Därefter tycks höjningen av rökgastemperaturerna vid konstant last (53-55 MW) ha 
avstannat, se Figur 13. Man kan dock inte se någon omedelbar effekt av 
sprängsotningen på temperaturerna, vilket borde förväntas om åtgärden var effektiv. 
 
När man gick in i pannan då den stängts av för sommarrevision i maj 2004 var 
bedömningen att den var normalt försmutsad med tanke på bränslemixen som körts 
under säsongen. En rensprängning hade je emellertid gjorts av pannan strax före 
stoppet. I Figur 14 visas bilder tagna inne i Johannespannan den 3:e maj 2004. Till 
vänster syns tydligt att eldstadsväggen har mer beläggningar på höger sida. Inom detta 

igur 13. Förändrin
last (53-55 MW), tim

Figure 13. Changes in the flue gas temperature in Johannes during the season 2003/2004 at 
constant power output (53-55 MW), mean values per hour. 

 
Rökgastemperaturen efter ÖH1 var i genomsnitt 455 ºC under oktober 2003 och 
u
85 ºC under säsongen. Motsvarande ökningar för temperaturen efter eco3 och eco1 var 
ca 93 ºC respektive 84 ˚C vid samma lastintervall. Snarlika tendenser uppkommer även 
vid andra lastintervall.  
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projekt har även mätningarna ovanför höger bränslestup visat på låga O2-halter och 
höga rökgastemperaturer, vilket kan förklara beläggningsbildningen. 
 

 

F  inne i Johannespannan när pannan stängts av för revision i maj 2004 (till 
tväggen med bränsleinmatning, till höger: överhettartuber).  

igur 14. Bilder tagna
vänster: fron

Figure 14. Picture taken inside the Johannes boiler while it was shut down in May 2004 (to the 
left: the front wall with fuel input, to the right: superheater tubes). 
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4.2 Högdalen, driftsäsongen 2003/2004 

4.2.1 Last/tillgänglighet 
Högdalen P6 körs året om och är endast avstängd för några veckors revision och 
underhållsarbete sommartid. Under våren/sommaren 2004 var pannan avstängd en 
vecka i maj samt närmare 5 veckor i augusti/september. Den senaste revisionen startade 
den 9 augusti och pannan togs i normal drift igen den 13 september. 
 
Tillgängligheten (producerad energi/begärd energi) för säsongen 2003/2004 uppgick till 
74,1 %. För 2001/2002 och 2002/2003 var motsvarande siffra 67,4 % respektive 
68,7 %. Normalt är begärd energi 91,2 MW. Revisionsveckorna är inte med i 
beräkningarna för tillgängligheten. 
 
Pannans lastvariationer under januari-augusti 2004 visas i Figur 15. I figuren syns att 
man har haft en hel del driftstopp. Detta hänger samman med många av de driftproblem 
som redovisas i kapitel 4.2.6. 
 

0
dec-03 jan-04 feb-04 mar-04 apr-04 maj-04 jun-04 jul-04 aug-04

10

110

100

20

30

40

50

60

70

80

90

Ef
fe

kt
 [M

W
]

 

Figur 15. Lastvariationer för Högdalen P6 under perioden januari-augusti 2004. 

igure 15. Heat load variations for Högdalen P6 during the period January-August 2004. 

 

rt s.k. PTP (papper, trähaltigt byggavfall och plast), vilket 
vereras av ett tiotal bränsleleverantörer. De största leverantörerna är Hellstens, Sörab, 

F

4.2.2 Bränsle 
I Högdalen P6 eldas enba
le
Telge Återvinning, RagnSells och SITA. Bränslet härstammar från en mängd olika 
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verksamheter och det exakta urspunget är svårt att härleda. Leverantörerna måste 
emellertid uppfylla den kravspecuifikation som finns för bränslet, se bilaga A.1. 
 
Under eldningssäsongen 2003/2004 förbrändes ca 162 500 ton bränsle. Bränsleflödet in 
i pannan är normalt på ca 150 m3/h, vilket motsvarar omkring 30 ton/h. Bränslet har en 
densitet på 150-200 kg/m3. 
 

Figur 16. Foton på bränlemixen för Högdalen P6, januari 2004 (pennan är ditlagd för att 
illustrera bränslepartiklarnas storlek). 

Figure 16. Pictures of the fuel mix in Högdalen P6, January 2004 (the pen illustrates the size of 
the fuel particles). 

 

4.2.3 Bäddsand 

Detta tro er dels från tomdraget och 
dels från bottenaskan. Återföring från tomdraget sker utan avskiljning medan ett 

till pannan

nder driftsäsongen 2003/2004 uppgick sandförbrukningen i Högdalen P6 till 3324 ton, 
vilket motsvarade i genomsnitt 77 ton per vecka. I Figur 17 visas mängden sand som 
levererades till Högdalen per vecka under säsongen 2003/2004. 

Högdalen P6 har en relativt stor förbrukning av bäddsand, ibland över 15 ton per dygn. 
ts att man har sandåterföring. Återföring av sand sk

trumsåll sorterar ut sand från bottenaskan som är <0,7 mm innan denna fraktion återförs 
. 

 
Sandomsättningen i pannan styrs av bäddtrycket. Askutmatningen är konstant om inte 
askprover skulle visa sig vara dåliga. 
 
U
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Figur 17. mängd bäddsand till Högdalen P6 per vecka under driftsäsongen 
2003/2004. 

Figure 17. d amount of bed sand to Högdalen P6 each week during the season 
2003/2004 

e 
ställningarna för primärluftsflödet eller några andra driftparametrar. För Rådasand 

0,32 mm observerades en ökad temperatur ovanför bädden samtidigt som bädden blev 
grövre och av sämre kvalitet. Det är emellertid inte helt säkert att detta berodde på 
sandbytet utan det kan även ha berott på det aktuella bränslet. Vidare konstaterades att 
mindre kisel förekom i flygaskan med Rådasand 0,32 mm samt att det blev en lägre 
stofthalt, vilket indikerar en mindre andel medryckt sand. 
 
Umeå Universitet har utfört agglomereringsförsök i bänkskala för bäddsandsprover från 
körningarna med de olika sandkvaliteterna och resultaten pekar på att det inte tycks vara 
någon skillnad i agglomereringstemperatur. Resultaten från dessa försök redovisas mer 
ingående i kapitel 6.5. 
 

4.2.4 Aska 
Under säsongen 2003/2004 uppgick bottenaskmängden som matades ut från Högdalen 
P6 till ca 11 000 ton. Denna aska nyttiggjordes på Ragn-Sells deponi Högbytorp och på 
Vafabs deponi i Västerås. 

Bottenaskutmatningen i pannan sker genom tre utmatningar som går ihop till en 
 ett trumsåll så 

Levererad 

Supplie

En av de åtgärder som har diskuterats för att ändra på den höga sandförbrukningen är 
byte till en grövre sandfraktion så att en minde andel sand följer med rökgaserna och 
hamnar i flygaskan. 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. Under testerna med de olika sandtyperna ändrades int
in

 

gemensam transportör. Som tidigare nämnts passerar bottenaskan genom
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att materialet som är <0,7 mm skiljs av och återförs till pannan. Cirka 20 ton/dygn aska 
terförs via trumsållet. Kapaciteten för sållet är cirka 8 ton bottenaska per timme. 

nan blandas med aska från tomdraget. En del av 
mdragsaskan faller dock ner i ett stup på vägen för att kunna återföras till pannan. 

D
 
M ill ca 

ton. F för stab g g på Högbytorp. 
 

 Mä n H len

Table 7. Amount of fly and bottom ash from Högdal

Botte  

å
 
Bottenaskan som matas ut från pan
to

enna askåterföring sker utan avskiljning av grova partiklar. 

ängden flygaska från Högdalen P6 under driftsäsongen 2003/2004 uppgick t
12 300 lygaskan skickades iliserin och deponerin

Tabell 7. ngd flyg- och bottenaska frå ögda  P6 under säsongen 2003/2004. 

en P6 during the season 2003/2004. 

 naska Flygaska 
Total mängd [ton] 11 000 12 300 

 

alt Cl i råga  
Ett sätt att utvärdera spridningen i kvaliteten hos 
titta på variationen av ämnen i rågasen före r är 

llt ha ök i
av dessa ämnen varierade i rågasen under januari
uppmätta värden i fuktig gas vid aktuell syrehalt i pannan. Endast värden då pannans 
last var >90 MW har tagits med i figuren för att kunna se variationen över säsongen vid 
konstant last utan driftstörningar.  

4.2.5 H er av SO2 och H sen
bränslet under en eldningssäsong är att 
ökgasreningen. Inom detta projekt 

framföra lterna av SO2 och HCl i r gasen ntressant. I Figur 18 visas hur halterna 
-augusti 2004. Halterna redovisas som 
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Figur 18. Variation av halterna av SO2 och HCl i rökgasen före rökgasreningen i Högdalen P6 
under januari-augusti 2004 vid >90 MW last (mg/Nm3). 

Figure 18. Variations in the content of SO2 and HCl in the flue gas before the flue gas cleaning 
in Högdalen P6 during January-August 2004 at a power output >90 MW (mg/Nm3). 
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Medelvärdet under januari-augusti 2004 (vid >90 MW last ) uppgick till ca 26 mg/Nm3 
för SO2-halten i rågasen och till omkring 430 mg/Nm3 för HCl-halten i rågasen (gäller 

 gas ell syrehalt).  

4.2.6 Driftproblem 
Högdalen P6 har sedan starten 1999 haft omfat
men även korrosion och sintring. Exempelvis si
2004, vilket orsakades av störningar i bränsleinm
gjort en del ombyggnationer av bränslehanterings ed 

Beläggningsbildning, korrosion och erosion i pannan har under driftsäsongen 
2003/2004 orsakat ett flertal driftstörningar i fo
visas bilder på beläggningar på överhettare 2 och 
 

för fuktig
 

 vid aktu

tande driftproblem med främst påslag 
ntrade bädden sju gånger under våren 
atningslinjerna. Detta trots att man har 
systemet för att undvika problem m

snedfördelning av bränslet i pannan.  
 

rm av tubläckor i pannan. I Figur 19 
gittret som sitter före överhettare 2. 

Figur 19. Beläggningsbildning på överhettare 2 (till v
(till höger). 

Figure 19. Deposits on superheater 2 (to the left) an
right). 

Under våren 2004 visade det sig även att ce yklonavskiljaren hade 
t kr h dessa demonterad rm

um r i l 
n då installerades. Detta ti

stoft i rökgaserna vilket i sin tur orsakade en tublä
 

änster) samt på gittret före överhettare 2 

d on the grid before superheater 2 (to the 

 
ntrumrören i c

korrodera aftigt oc es dä ed för att undvika att de skulle trilla 
 avskiljaren under sommaren fram tilned (Figur 20). Pannan kördes utan centr

revisione
rö

ledde  nya rör ll en förändrad strömningsbild och mer 
cka i utrymmet ovanför avskiljaren. 
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Figur 20. Korroderat centrumrör i Högdalen P6 efter 24 000 timmars drift. 

igure 20. Corroded center pipe in Högdalen P6 after 24 000 operation hours. F

 
 

Tabell 8. Stora driftstörningarna på Högdalen P6 under säsongen 2003/2004. 

I Tabell 8 sammanfattas de största driftstörningarna som inträffade på Högdalen P6 
under eldningssäsongen 2003/2004. 
 

Table 8. Large unscheduled shutdowns at Högdalen P6 during the season 2003/2004. 

Datum Typ av driftstörning Energi-
förlust 
(MWh) 

Orsak/Ågärd 

november Bränsleinmatningsstörningar 474 Ett antal inre bränslestörningar inträffade under 
november. Den största återkommande störning
var blockeringsvakten under dagsilo 2. 

en 

26/11-29/11 Tubläcka i ekonomizer 6576 Orsak till tubläckan var att en sotlans hade läckt
och blåst ut ånga så att tuberna eroderat. Tuber 
byttes alternativt påläggssvetsades. Två sotlansar 
blindades för att undvika problem

 

et i framtiden. 
29/11-3/12 Korrosion/erosion på 9134 Fläkthjulet för rökgasrecirkulationen hade 

korroderat/eroderat så pass mycket att det inte var 
mycket kvar av det. Byte av fläkthjulet skedde i 
samband med stoppet vid tubläckan 26/11. 

rökgasrecirkfläkthjulet 

8 1-16/1 Tubläcka i skiljeväg
t i 

nomizern 

15545 Murningen hade lossnat på den första tubraden i 
skiljeväggen vilket snabbt leder till tubläcka pga 
erosion. Tubläckan i eonomizern var troligen ett 
följdfel från läckan i slutet av november. 
Skadorna åtgärdades genom att tubläckorna 
lagades. 

/ gen in till 
avskiljaren sam
eco

20/ äcka i överhet 5300 Läckan orsakades av en läckande sotlans 
Tubläckan lagades och sotlansen kapades. 

1-22/1 Tubl tare 1 

35 



VÄRMEFORSK 
   
 
Datum Typ av driftstörning Energi-

förlust 
(MWh) 

Orsak/Ågärd 

18 2 Tubläcka i ekonomizer 16506 Pga igensättning i ekonomizern uppstod 
erosionskador som i vissa fall ledde till 

/2-26/

tubläckage. Tubläckan lagades, ekonomizern 
sanerades och nya tryckgivare sattes in. 

29/3-2/4 urningen hade eroderat bort vilket frigjorde 

llen gjordes under 
vårens revisionstopp. 

Tubläcka i avskiljaren 8796 M
tuber som på kort tid eroderade och en tubläcka 
skapades. Lagning av tuber och förbättring av 
murningen på kritiska stä

16/4-17/4 Sintring 3250 Mycket bränsleproblem gjorde att under en längre 
tid gick pannan bara på två 
bränsleinmatningslinjer och stundtals bara en. 
Recirkulationsfläkten låg i hand vilket innebar att 
bädden inte kyldes som den skulle. På den sida 
där huvuddelen av bränslet matades in steg 
temperaturen. När temperaturen i bädden hade 
stigit över 900 ºC började bädden att sintra ihop. 

23/4-24/4 Sintring 2160 Under 22 och 23 april strulade bränslehanteringen 
mycket. På förmiddagen den 23/4 trippade 
dessutom pannan på hög temperatur i avskiljaren. 
Pannan sintrade strax efter att pannan kommit 
igång igen. Problemet med den höga temperaturen 
berodde troligen på att bäddens kvalitet 
försämrats i samband med bränslestörningarna 
och huvuddelen av förbränningen skedde ovanför 
bädden. Tack vare snabbt agerande från 
driftpersonalen blev inte sintringen så omfattande.

24/4-26/4 Demontering av 
centrumrören i cyklonen 

5116 Under stoppet den 23/4, i samband med 
sintringen, upptäcktes att centrumrören i 
avskiljaren hade korroderat kraftigt. Rören 
demonterades för att undvika att dessa skulle trilla 
ned. Orsaken till korrosionsangreppen tros vara 
en för hög temperatur i avskiljaren. Nya 
centrumrör installerades under revisionen i 
augusti. 

30/4-3/5 Tubläcka i överhettare 1 6884 Efter uppvärmningen fanns kondensat kvar i 
ångsotningssystemet. När sotningen startade 
blåstes kondensat ut i den dysan/dysorna som 
sitter längst bort i lansen. Detta ledde till att 
tuberna närmast dysorna fick stora erosionskador. 
Skadade tuber byttes ut och erosionsskydd 
installerades på de aktuella tuberna. 

12/5-14/5 Sintring 3144 Vridmotorn till dagsilo 2 stannade utan larm. 
Pannan kördes på två bränsleinmatningslinjer 
under en längre tid vilket orsakade problem med 
ojämna temperaturer i bädden som i sin tur ledde 
till sintring. 
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Datum Typ av driftstörning Energi- Orsak/Ågärd 

förlust 
(MWh) 

25/5-6/6 Tubläcka i utrymmet ovanför 
avskiljaren 

17530 När centrumrören monterades ned ändrades 
strömningsbilden samtidigt som det orsakade me
stoft i rökgaserna. Detta ledde till ökad erosion p
tuberna ovanför avskiljaren vilket orsakade en 
tubläcka. De skadade tuberna byttes och området
murades. Ytterl

r 
å 

 
igare murning och nya centrumrör 

monterades in under revisionen i augusti. 
12/6 rsaken till sintringen är ännu inte fastlagd. 

Utredning pågår. 
-14/6 Sintring 872 O

28/6-30/ troligtvis av problem med 
redning pågår. 

6 Sintring 2822 Sintringen orsakades 
bränsleinmatningslinjerna. Ut

22/7-25/ p med avlagringar föll ned från 
pannväggen vilket gjorde att primärluften täpptes 
till och orsakade dålig fluidisering. Den dåliga 

ga 

7 Sintring 1045 En stor klum

fluidiseringen resulterade i sin tur i dålig 
omblandning vilket gjorde att det lokalt blev hö
temperaturer i bädden som ledde till sintring. 

26/7-29/7 Sintring 1400 Problem med en bränsleinmatningslinje orsakade 
höga temperaturer på höger sida av bädden då 
mer bränsle matades in från de övriga två 

a bränsleinmatningarna. De höga temperaturern
ledde till sintring av bädden. 

 
M ysorna. Detta har 
f  n 
o  
i
 

r

vektionspaketen. 

an har även haft problem med erosion/korrosion av primärluftsd
öranlett att skyddslock har svetsats på dysorna. Detta visade sig dock inte vara e
ptimal lösning eftersom det är svårt att få locken att sitta kvar. Under sommaren 2004
nstallerades därför nya dysor med en ny konstruktion. 

4.2.7 Åtgärder och ombyggnationer 
De f ämsta åtgärderna i Högdalen P6 under revisionen sommaren 2004 var följande: 
 

- Nya dysor i pannbotten 
- Nytt centrumrör i cyklonen 
- Inmontering av tubskydd ovanför ångsotningen 
- Murning i delar av pannan 

 
Även under tidigare år har en del ombyggnationer gjorts. Bland annat installerades 
vattensotning under sommaren 2003. Denna sommar förbättrades även 
bränslehanteringen bl.a. genom att en extra gänga monterades in på bränsleskruvarna, 
vilket gav ökad inmatningskapacitet av bränsle till pannan. 
 

4.2.8 Uppskattning av beläggningsbildningen 
Som nämndes i kapitel 4.1.7 om Johannes är den lämpligaste parametern för att studera 
beläggningsbildningen på värmeöverförande ytor förändringen av rökgastemperaturen 
vid de olika kon
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I Högdalen P6 mäts rökgastemperaturen efter cyklonen (tomdragets början), före 
överhettare 2 (ÖH 2), före överhettare 1 (ÖH 1) samt före och efter ekonomizern. Precis 
som för Johannes finns tendensen att rökgastemperaturen vid de värmeöverförande 
ytorna i Högdalen P6 höjs successivt under driftsäsongen. Detta kan förklaras med att 
beläggningar byggs upp på de värmeöverförande ytorna, vilket medför en försämrad 
värmeöverföring från rökgasen. Rökgastemperaturernas variationer under januari-
augusti 2004 illustreras i Figur 21 för lastintervallet 90-92 MW. Anledningen till att 

kgastemperaturen sjunker ganska kraftigt vid ett flertal tillfällen för är att pannan 
s anering av gittret före ÖH2 samt 
ekonom  framgår av Tabell 9. 
 

Tabell 9. Sanering i Högdalen P6. 

Table 9. Cleaning in Högdalen P6. 

Datum  

rö
aneras från beläggningar vid jämna mellanrum. S

isern gjordes i samband med de driftstopp som

 
San 8/1-16/1 

18/2-26/2 
29/3-2/4 
30/4-3/5 

2/7-25/7 

ering av gitter 

2
San 8/2-26/2 

0/4-3/5 
ering av eko 1

3
 
Bel ppko er då rökgastemperaturen före överhettarna 

på ca 450 ºC [6].  
äggningsproblemen i pannan u mm

går uppåt 600 ºC. När pannan är ren ligger temperaturen 
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d 

igur 21. Förändring av rökgastemperaturer i 
oktober 2004 vid konstant last (90-92 MW). 

Figure 21. Changes in the flue gas temperature in Högdalen P6 during January-August an
September-October 2004 at constant power output (90-92 MW). 
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5 Genomförande av mätkampanjerna 
om projektet har ett antal kortare mätkampanjer genomförts i de två 

fluidbäddpannorna Johannes och Högdalen P6 för att utvärdera effekterna av 

tt antal olika mätkampanjer har genomförts i Johannes och Högdalen P6 enligt nedan. 

6) Högdalen P6: Normal bränslemix samt sulfattillsats (0,10 g S/MJbr) 
7) Högdalen P6: Normal bränslemix samt svaveladditiv till bränslet (0,10 g S/MJbr) 

 bränslemix samt svaveladditiv till bränslet (0,25 g S/MJbr) 
 

nkt G i Figur 5). Svavelgranulerna 
llsattes till bränslet. 

nan vid 
ormal drift, hur snabb beläggningstillväxten är samt korrosionsrisken på överhettarna i 

mätkampanjerna med additiv (punkt 5-8 ovan). 
e tre olika mätfallen i Johannes (punkt 1-3 ovan) ger information om avfallets 

In

förbränning av utsorterade avfallsfraktioner i form av PTP. Inom dessa kampanjer har 
bl.a. försök med svaveltillsats genomförts i syfte att motverka askrelaterade 
driftproblem. Arbetet har varit indelat i följande delområden: 
 

1. Uppföljning och dokumentation av driften 
2. Karakterisering av bränslet 
3. Förbränningskarakterisering och askrelaterade driftproblem 

(beläggningsbildning och högtemperaturkorrosion) 
4. Emissioner och askkvalitet 

 
Ursprungligen var det tänkt att även studera hantering, blandning och inmatning av 
utsorterade avfallsfraktioner, men denna del medgavs inte finansiering från Värmeforsk. 
 

5.1 Försöksplan 

E
  
1) Johannes: Förbränning av enbart bark, ingen avfallsinblandning. 
2) Johannes: Inblandning av papper/trä/plast (PTP). 
3) Johannes: Inblandning av papper/trä/plast (PTP) samt sulfattillsats (0,04g S/MJbr) 
4) Högdalen P6: Normala driftförhållanden och bränslemix (PTP) 
5) Högdalen P6: Normal bränslemix samt sulfattillsats (0,05 g S/MJbr) 

8) Högdalen P6: Normal

De additiv som har använts är svavelgranuler och ammoniumsulfat i Högdalen och 
enbart ammoniumsulfat i Johannes. Tillsats av sulfat har skett genom insprutning i 
pannorna, i Högdalen doserades ammoniumsulfaten i avskiljaren (punkt C i Figur 7) 
och i Johannes doserades additivet i eldstaden (pu
ti
 
Eftersom ett liknande upplägg användes under samtliga mätkampanjer kan jämförelser 
göras direkt mellan de olika anläggningarna. Referensmätningen i Högdalen (punkt 4 
ovan) har använts för att klargöra vilken förbränningsmiljö som råder i pan
n
pannan. För att utvärdera effekten av svaveltillsats har sedan resultaten jämförts från 
referensmätningen med resultaten från 
D
inverkan på förbränningsförhållandena och risken för ökad beläggningsbildning och 
korrosion på överhettare samt möjligheterna att motverka eventuella problem med 
svaveladditiv.  
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I Tabell 10 sammanfattas de mätningar som genomfördes under respektive 
försökskampanj. Under samtliga kampanjer genomfördes beläggningsmätningar och 
under försök 2, 3, 4 och 8 genomfördes korrosionsmätningar. 

örbränningskarakterisering utfördes under försök 1, 2 och 4. Detta kompletterades med 
i ingar under försökskampanjerna 2-4 samt 7-8. Även datainsamling från 
de fast installerade mätinstrumenten på respektive anläggning har gjorts samt utökade 

F
mpaktormätn

emissionsmätningar.  
 

Tabell 10. Mätningar under respektive försökskampanj. 

Table 10. Measurements during the trial campaigns. 

  Korrosions-
mätningar 

Beläggnings-
mätningar 

Karakterisering 
av förbrännings-

förloppet 

Impaktor-
mätningar 

1 Johannes, Bark  X X  
2 Johannes, Bark+PTP X X X X 
3 Johannes, Bark+PTP+sulfat X X  X 
4 , PTP normal X X X X* 

H 6, PTP+ S-granul 0,10  X  X 
8 H n P6, PTP+ S-granul 0,25 X X  X 

 Högdalen P6
5 Högdalen P6, PTP+ Sulfat 0,05  X   

 Högdalen P6, PTP+ Sulfat 0,10  X   6
7 ögdalen P

ögdale
*tidigare erhållna mätresultat från december 2003 utnyttjades [23]. 
 

 

ar förts under de aktuella mätperioderna. Trender på intressanta driftsparametrar har 

edan beskrivs mer i detalj tillvägagångssättet och mätmedoderna för de olika 

gningarna under försökskampanjerna har 
ränsleprover tagits ut och analyserats. Det bör nämnas att provtagning av de stora 

är helt trivial. Bränslet är 

5.2 Beskrivning av mätmetoder 

Drifterfarenheter har samlats in från de båda anläggningarna och en detaljerad loggbok 
h
tagits ut och analyserats. Genom detaljerade mätningar under de olika mätkampanjerna 
har bränslets påverkan på temperatur- och syrefördelning i eldstaden (både över 
eldstadstvärsnittet och över tiden) dokumenterats. Vidare har sammansättning, tillväxt 
och korrosivitet hos de beläggningar som bildas på problemställen i pannan kartlagts. 
Dessutom har effekten av avfallsinblandningen på rökgasemissionerna samt bäddens 
sintringstemperatur undersökts. Under samtliga kampanjer togs även ett flertal prover 
på bränslet och askan från pannorna för analys av sammansättningen. 
 
N
delmomenten karakterisering av bränslet, förbränningkatakterisering och askrelaterade 
driftproblem, samt rökgasemissioner och askkvalitet. 
 

5.2.1 Karakterisering av bränslet 
För att karakterisera bränslet i de två anläg
b
mängder av bränsle som passerar ett värmeverk inte 
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inhomogent och genomgår olika bearbetningssteg mellan leverans till värmeverket och 

ohannes 

arkandelen var under försöksveckorna mycket större än PTP-andelen (ca 80 % bark/ 

n tippades en mindre del PTP-bränsle i 
n hög på bränsleplanen och prover togs sedan i olika delar av bränslehögen (toppen, 

ass. 

rover på bränsleblandningen till pannan under provperioden. Dessa prover 
lockanalyserades för att kontrollera andelen bark gentemot andelen PTP. 

blandas också i en silo. Därför beslöts att proverna skulle tas 
 nära inmatningen till själva pannan som möjligt. 

det. Luckan öppnades, 
andet stoppades och hela bandets bredd skrapades av. På så sätt provtar man hela 

bandets bredd och får också med både tyngre, finkornigt material som ligger längst ner 
m

er togs ut i samband med försöksveckorna i september/oktober 
2004. Två av dessa plockanalyserades för att kontrollera att inga större förändringar 
h e esultatet av denna plockanalys visade att 

inmatning i själva pannan. 
 

Provtagning i J

Johannespannan sameldade under försöksperioden en blandning av bark och 
papper/trä/plast (PTP). PTP-bränslet, som kom färgidkrossat till anläggningen, tippades 
direkt i anläggningens mottagningsficka. Samtidigt som PTP tippades i fickan lastades 
även bark dit med lastmaskin. Bränslena blandades sedan i bränslehanteringssystemet 
(mottagningsfickan, rundlagret och dagsilon) under vägen till pannan. 
 
B
20 % PTP), varför det beslutades att ta prover på PTP-bränslet före inblandning av bark. 
På så sätt slipper man att sortera bort stora mängder bark ur proven som skall 
plockanalyseras. För att möjliggöra provtagninge
e
botten, mitten och sidorna). Sammanlagt togs 10 prover av PTP-bränslet vid sex olika 
dagar under provperioden (vid fyra dagar togs en säck och vid två dagar togs tre 
säckar). På detta sätt kan man undersöka variationen mellan olika datum samt inom 
samma lastbilsl
 
För att få veta vilket bränsle som verkligen når pannan togs extra prover av det 
blandade bränslet (bark+PTP) strax före inmatningen till pannan. Proverna togs från 
transportbandet mellan rundlagret och dagsilon. En lucka öppnades på sidan av 
bränslebandet och prov togs med en spade i den fallande strömmen från bandet.  Totalt 
togs 11 p
p
 
 

Provtagning i Högdalen 

I Högdalen P6 eldas 100 % PTP. Allt bränsle som kommer till Högdalen lastas in på 
samma ställe och genomgår flera upparbetningssteg såsom krossning och siktning. 
Bränsle från olika tillfällen 
så
 
Strax före pannan finns en lucka där man kommer åt transportban
b

ot bandet såväl som lätta bitar av t ex plast som anrikas i det översta skiktet.  
 
I Högdalen togs ett tiotal prover under maj/juni 2004, varav fyra prover analyserades 
genom plockanalys och kemisk analys. 
 
Y erltt igare fyra prov

ad skett jämfört med vårens prover. R
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b s tt det går att anta att proverna från våren 
r representativa även för höstens mätkampanj. De siffror som redovisas för 

 
två u e
 

Ned ln

roverna från båda anläggningarna har delats ned med hjälp av kvartering. Provet hälls 
u b om och delas i fyra 
l  och sedan delas den 

as 
åde det prov som skall plockas och den resterande mängden för att extra prov skall 

finnas till hands vid behov. De plockade proverna delades ned till en mängd av ca 1 kg 
per prov. Instruktion för kvartering togs ur SS-EN 932-1 som behandlar provtagning av 

ränsleproverna från både Johannes och Högdalen plockades i följande fraktioner:  
 

- Övrig fraktion (gummi, textil, glas, finfraktion mm) 
 
Varje fraktion kunde även delas in ett antal underfraktioner vilka redovisas i bilaga A.2. 

rån början att eventuellt andra 
aterial skulle kunna gå in under fraktionen ”annat övrigt”. Sådana material skulle 

kunna vara porslin, keramer eller liknande. Inget sådant hittades dock i proverna från 

n hade 
ion av 

r. 
t 
 i 

rän let inte hade förändrat sig nämnvärt utan a
ä
plockanalyserna är alltså baserade på sammanlagt 6 provuttag, fyra under maj/juni och

nd r september/oktober. 

de ing 

P
t på en presenning eller direkt på rensopat golv. Högen landas 
ika delar med en spade på så sätt att högen delas på mitten en gång

en gång till med ett snitt vinkelrätt mot det första. Två motstående fjärdedelar kastas 
och de två kvarvarande blandas ihop noggrant med skyffeln. Vi behov upprepas denna 
procedur till dess att provet når önskad storlek. I den sista neddelningsomgången spar
b

ballastmaterial, men som fungerar för alla material som skall delas ner från en hög. 
 

Plockanalys 

B

- Papper 
- Trä 
- Plast 
- Metaller 

 
Analyserna gick till så att proverna hälldes ut på ett bord och allt över några millimeters 
storlek plockades i ovan nämnda fraktioner. Den resterande fraktionen som var för 
finkornig rapporterades som finmaterial. Tanken var f
m

Högdalen P6 maj/juni 2004, utan denna ”övrigt-fraktion” innehöll endast finmaterial. I 
ett av Högdalens prover från september/oktober hittades dock lite porslin, vilket har 
plockats i en separat fraktion.  
 
Det bedömdes som om ovanstående metod ger väl så bra resultat som om ma
siktat på t ex 4 mm sikt. Vid siktning finns också risk för ytterligare produkt
finmaterial, förutom de problem med igensättningar som man får av t ex plastbita
Samtliga prover plockades av samma personal och en visuell bedömning gjordes för at
kontrollera att bedömningarna varit lika för olika prover. Proverna plockades dessutom
slumpmässig ordning och inte i tidsordning. 
 
Alla fraktioner vägdes och förpackades i varsin plastpåse. 
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Barkproverna plockades endast i fraktionerna bark och icke bark. 
 

Kemisk analys 

Samtliga plockade fraktioner från ett provtillfälle från vardera Högdalen och Johannes 
sändes för kemisk analys till SP Kemi- och Materialteknik. Extra prover från vardera 
pannan sändes även med ifall någon fraktion skulle vara för liten för att räcka till alla 
analyser. I så fall togs samma fraktion från den extra påsen ut, båda blandades med 
varandra och alla analyser gjordes på det blandade provet. Dubbelprover analyserades 
generellt. 
 
D erades var papper, plast, trä och finfraktion för både Högdalen 

att känna igen. Det bedömdes inte som meningsfullt att 
nalysera denna fraktion kemiskt. Den övriga fraktionen var också mycket liten och 

av 
aktionen förpackningar, där sådant som t ex vätskekartong skulle hamna, i fyra olika 

askrelaterade driftproblem  

e fraktioner som analys
och Johannes. För Johannespannan analyserades också ett barkprov. Sammanlagt blev 
det nio prover (se analysprotokoll i bilaga A.3). 
 
Pappersfraktionen, som plockats i fyra pappersslag, blandades ihop igen före den 
kemiska analysen. Andelen av t ex kontorspapper i det kemiskt analyserade provet var 
således samma som i ursprungsprovet. På samma sätt gjordes med trä och 
plastproverna. 
 
Metallfraktionen var mycket liten och det framgår ofta tydligt vad den innehåller, 
exempelvis är en kopparbit lätt 
a
bestod nästan uteslutande av textil och gummi. Inte heller denna fraktion analyserades 
kemiskt. 
 
Det förekom önskemål från projektets referensgrupp om att försöka skilja metalliskt 
aluminium från annat aluminium, som t ex aluminiumoxider. Metallfraktionen var 
mycket liten och innehöll knappast något aluminium. Vid en undersökning 
fr
påsar hittades inte någon kartongbit som hade spår av aluminiumskikt. Ingen annan 
fraktion borde ha något aluminium. Det bedömdes därför inte som meningsfullt att 
utföra någon sådan analys. 
 
De parametrar som analyserades samt analysmetoderna redovisas i bilaga A.2. 
Resultaten från bränslekarakteriseringena redovisas i kapitel 6.2. 
 

5.2.2 Förbränningskarakterisering och 
En förbränningskarakterisering har genomförts med syfte att kartlägga 
avfallsfraktionernas inverkan på homogenitet avseende gastemperatur samt 
syre/bränsle-kvot i eldstadens övre tvärsnitt. För dessa mätningar användes följande 
tekniker: 

- Sugpyrometrar 
- Tidsupplösta lambdasondsmätningar 
- IR-pyrometrar  

43 



VÄRMEFORSK 
   
 

- Filmning med vattenkyld eldstadskamera 
 
Rökgasernas och flygaskans korrosivitet och beläggningstendens har undersökts m h a: 

- IACM, Insitu Alkaliklorid mätning 

M a med en specialanpassad provtagningsutrustning 

 koncentrationerna i rökgaserna jämförs 
ktuellt mätspektra med ett kalibrerspektra för respektive mätkomponent med hjälp av 

en algoritm i ett datorprogram. Mätdata presenteras on-line med uppdatering ungefär 
var tionde sekund på datorskärmen respektive sparas på mätdatafil. Spektra för 
kaliumklorid och natriumklorid ligger till stor del överlappande varför IACM mäter 
summan av de två komponenterna men kan inte skilja dem åt. Vid biobränsleeldning 
dominerar KCl över NaCl varför resultatet normalt presenteras endast som "KCl". Vid 

- Beläggningsmätningar med påslagssonder (exponering, kemisk analys). 
- Korrosionsmätningar med gradientsond 
- Impaktormätningar av flygaskan. 

 

Konventionell kartering med sugpyrometer – temp, O2 & CO 

Vid förbränningskarteringarna mättes O2-, CO- och NO-halter samt lokala temperaturer 
i eldstaden med en sugpyrometer. Pyrometern traverserade in i pannan och på så sätt har 
mätvärden erhölls i olika punkter (instick från höger sidovägg till mitten på pannan).  
 

Mätning med lambdasond - syrehalt 

ed hjälp av lambdasonder försedd
mättes syrehalten med god tidsupplösning, ca 1 s, i ett antal positioner i pannan. I 
projektet användes ett system med fyra lambdasonder. Sonderna mäter på rökgas ca 1 m 
innanför eldstadsväggen.  
 

IR-pyrometer – gastemperatur 

Med IR-pyrometer för gas (analyserar CO2-strålning) mättes gastemperaturen i ett 
område 0-3 m innanför eldstadsväggen med god tidsupplösning (ca 1 s). Mätningarna 
genomfördes under ca 20 minuter i varje provpunkt.  
 

Eldstadsfilmning 

I projektet dokumenterades (på videoband) huvuddragen hos förbränningsförloppet 
genom filmning med en vattenkyld eldstadskamera. Filmningen gjordes genom 
lämpliga hål i eldstaden i sekvenser om ca 5 minuter per hål. Två alternativ, med 

ameran vinklad 22 eller 45° relativt sonden, användes. k
 

IACM 

IACM (In-situ Alkali Chloride Monitor) är ett optiskt instrument utvecklat av Vattenfall 
för kontinuerlig mätning av kaliumklorid, natriumklorid och svaveldioxid i gasfas i 
pannor, t ex i området kring överhettare. Principen för mätningen är att en stråle av UV-
ljus sänds genom rökgaserna från den ena sidan av pannan till den andra, där en 
mottagare är placerad (”cross-stack”). Mottagaren mäter intensiteten av det 
nkommande UV-ljuset. För att utvärderai

a
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a
här den totala alkalikloridhalten som (K,Na)Cl. Mätonogrannheten för alkaliklorider vid 
t
  

ordes IACM-mätningar kontinuerligt under hela mätperioden i Johannes 
panjmätningen i Högda unde in

 användas pga a visade  hög 
r användes en variant so het till kort cka, 

 m optisk väglängd. Nackdelen med denna variant är att 
m. 

rovringarna tillverkas av ståltuber. I de aktuella försöken användes ringar i 
400 och 475°C) samt X20 (550°C). 

R ggningsmätning eftersom liten 
mellan beläggning och ringmaterial förväntas. Dessa ringar används därför 

mätningar 

(se bild i bilaga B.1). Två temperaturregulatorer 
vererar varsin styrsignal till två reglerventiler, vilka förser sonden med kylluft. 

vfallseldning kan koncentrationerna av KCl och NaCl vara likvärdiga, därför uttrycks 

io meters mätsträcka är ca +/- 1,5 ppm.  

I projektet gj
och under den första kam len. I Högdalen k te den normala 
”cross-stack” varianten av IACM tt rökgaserna upp  en mycket
optisk dämpning. Därfö m ger möjlig are mätsträ
en s k ”spegelsond” med 1,6
mätonogrannheten ökar till ca +/- 10 pp
 

Beläggningsmätningar 

För beläggningsmätningarna användes en speciell beläggningssond med plats för sex 
provringar. Via en genomföring i pannväggen förs sonden in i pannan så att prov-
ringarna exponeras för rökgaserna. Beläggningarna på de exponerade provringarna 
analyseras för att ge upplysning om tillväxthastighet och kemisk sammansättning. Med 
hjälp av luftkylning hålls provringarnas temperaturer vid förinställda värden. På så sätt 
efterliknas miljön för olika värmeöverförande ytor (t ex överhettartuber) och 
beläggningar som förväntas motsvara de som uppkommer på den efterliknade ytan 
erhålls på provringarna. Under försöken reglerades ringarnas temperaturer till 400, 475 
samt 550°C och exponeringstiden var 3 timmar. I Högdalen genomfördes även mätning 
under 11 timmars exponering.  
 

e använda pD
kvalitet SS2352 (400, 475 och 550°C), SS2216 (

ingarna tillverkade i 2352 används för ”ren” belä
interaktion 
till våtkemisk analys. Materialen 2216 och X20 är mer oädla och här är det av intresse 
att studera (t ex m h a en oxidanalys) vad som händer mellan beläggning och metall.  
 
Kemiskt innehåll, storlek mm för de olika ringarna återfinns i bilaga B.1. Där redovisas 
även mer detaljerat hur tillväxthastigheten för beläggningarna uppskattas och hur den 
kemiska sammansättningen analyseras. 
 
Syftet med beläggningsmätningarna är att undersöka hur olika bränslefall samt 
eventuell svaveltillsats påverkar beläggningstendensen. I bilaga B.1 visas en analysplan 
för sondmätningarna. 
 

Korrosions

För att studera metalltemperaturens inverkan på korrosionen användes en gradientsond 
med kontinuerlig temperaturgradient från 400 till 560°C. Med denna kan korrosion mm 
uppskattas vid upp till tio olika materialtemperaturer. Sonden kan delas upp på tre 
komponenter: själva sonden, luftkylare och ett temperaturregleringssystem. Sonden har 
två kylluftskanaler, en inre och en yttre 
le
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Sonden är bestyckad med 18 provringar och 3 temperaturmätringar (placerade på 
position 1, 11 och 21). Aktuella temperaturer registreras med en logger. I bilaga B.1 
visas sondbestyckningen under mätningarna. 
 
Vid mätningarna exponerades sonden under en period, varefter metallförlusten som 
funktion av temperaturen analyserades. För analysen mättes ringarnas godstjocklek före 
exponeringen med en mikrometerskruv i 24 punkter jämnt fördelade runt varvet. Efter 
xponeringen kapades ringarna i nivå med de 24 mätpunkterna. Tvärsnittet slipades och 

läggningstillväxten registrerades som 
ägning före och efter exponeringen. För att studera den kemiska sammansättningen 

hos oxid och beläggning skickades tre utvalda ringar från varje sond på våtkemisk 
a V analys (med DSC5). 

till pannans konvektionsstråk. När 

r under 1 

 projektet har impaktormätningar gjorts vid de mätkampanjer som framgår av 
T resultaten från ett pågående Värmeforskprojekt [23]  utnyttjats 

                                        

e
polerades och studerades sedan i ett mikroskop där återstående godstjocklek, intern 
korrosion och oxidskiktets tjocklek mättes upp. Ur dessa mätvärden beräknas sedan 
korrosionshastighet och korrosionsangrepp. Be
v

nalys. idare användes två ringar för smältpunkts
 

Impaktormätningar av flygaskan 

I förbränningsutrymmet förångas en del oorganiska komponenter till gasformiga 
öreningar som följer med de heta rökgaserna f

temperaturen sjunker i pannans värmeöverförande delar så kondenserar de gasformiga 
oorganiska föreningarna ut som ett fast material. De gasformiga föreningarna kan dels 
nukleera, d.v.s. falla ut som submikrona partiklar, och dels kondensera på befintliga 
större partiklar som ej varit i gasfas och ryckts med från förbränningsutrymmet 
(heterogen kondensation, 1-20 µm). De bildade submikrona partiklarna växer förutom 
genom kondensation också genom koagulation, d.v.s. sammanslagning av partiklar, 0.1-
.0 µm. Det är sedan tidigare känt att alla submikrona partiklar (flygaskpartikla1

µm) som mäts i pannans konvektionsstråk någon gång har varit i gasfas i 
förbränningsutrymmet. Därigenom kan man studera vilka komponenter som förångats 
från förbränningsutrymmet genom att kemiskt analysera samt kvantifiera de submikrona 

artiklarna. Det är också dessa gasformiga ämnen samt submikrona partiklar som kan p
bilda beläggningar på tex överhettartuber genom kondensation, termofores, impaktion 
och diffusion. 
 
Inom

abell 10. Dessutom har 
där det också har gjorts impaktormätningar på de aktuella anläggningarna (december 
2003). Dessa mätningar har dock gjorts på andra mätpunkter i anläggningen än i detta 
projekt (se Tabell 11), samt vid andra tidpunkter, men mätningar är i högsta grad 
jämförbara. Flygaskan har provtagits isokinetiskt men det bör påpekas att det alltid är 
svårt att exakt uppskatta koncentrationerna av supermikrona partiklar i rökgasstråket 
pga stråkbildning, pulserande flöde etc. 
 

         
5 DSC = Differential Scanning Calorimetry 
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Tabell . Översikt över vilka impaktorm11 ätningar som har gjorts samt provpunkter och metod 
för kemisk analys. 

Table 11. A summary of impactor measurements and measurement places and methods for 
chemical analysis. 

Försöksnamn Provpunkter för 
impaktormätning 

Metod för 
kemisk analys 

Johannes, Bark+30 % RT, Dec 2003* Mellan Eco 2 och 3 SEM-EDX 
Johannes, Bark+20 % PTP Innan elfilter Våtkemisk 
Johannes, Bark+20 % PTP+Sulfat Innan elfilter Våtkemisk 
Högdalen P6, PTP, Dec 2003* Mellan Eco 1 och 2 Våtkemisk 
Högdalen P6, PTP+Svavel granul 0,1 g S/MJbr Innan rökgasrening Ingen 
Högdalen P6, PTP+Svavel granul 0,25 g S/MJbr Innan rökgasrening Våtkemisk 
*mätningar inom ett annat Värmeforskprojekt [23]. 
 
Vid impaktormätningen fraktionerades flygaskan upp på olika steg med avseende på 
partikelstorlek. De uppsamlade partikelfraktionerna vägdes därefter och därigenom 
kunde flygaskans masstorleksfördelning beräknas, för vidare metodbeskrivning se 
bilaga B.1. I detta projekt analyserades även de uppsamlade partikelfraktionerna 
våtkemiskt för att bedöma på vilka partikelfraktioner de oorganiska komponenterna 
sitter. En våtkemisk analys kan ej analysera oxider eller hydroxider varvid dessa ej kan 

edömas, men den kan mycket exakt kvantifiera olika oorganiska huvudkomponenter 
o e 
partikelfraktioner ihop (2-3 st) därför blir storleksfördelningen för de kem
e
informatio

toder för doseri ve

ser va  am
t  d r am

nivå G enligt Figur 5). Sulfaten förvarades i förrådsbehållare om 1 m3 (s k 

sulfatflödet till 75 l/h baserat på 
ätsignalen från IACM-instrumentet. Svaveltillsatsen motsvarade ungefär 0,04 g svavel 

per MJ bränsle. 
  
Högdalen 
Dosering av ammoniumsulfat i Högdalen genomfördes på liknande sätt och med samma 
utrustning som i Johannes. Skillnaden var att doseringen i Högdalen skedde i 
genomföringar på avskiljarens sidoväggar med en dyslans på varje sida. Vid intrimning 
bestämdes lämpliga sulfatflöden till 150 l/h respektive 300 l/h. Detta motsvarar ca 0,05 
respektive 0,1 g svavel per MJ bränsle. 
  

b
ch spårelement (se bilaga B.1). Under den kemiska analysen slogs flera närliggand

iska ämnena 
j lika upplöst som masstorleksfördelningen av flygaskan men det ger ändå mycket 

n. 
 

Me ng av sulfat och sva lgranuler 

Johannes 
I Johannes do
förbränningsrumme

rocessen (

ades en 40 % 
i det övre befintliga

ttenlösning av
oseringsplanet fö

moniumsulfat till 
moniak till SNCR-

p
’Cipax-backar’) och pumpades upp till dysplanet med en mobil pumpstation. 
Sulfatlösningen späddes med vatten för att få rätt arbetstryck för doseringslansarna. 
Vattenlösningen atomiserades i dysorna med hjälp av tryckluft. I Johannes användes 
totalt fyra insprutningslansar, två stycken monterades på vardera sida av eldstaden. 

nder en intrimningsperiod bestämdes ammoniumU
m
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G il 
s
p

 förser 
änsle. det b 6 kg

ave d som su å 30

br skarakte is n 

bmikrona partiklarna, vilka kan bidra till beläggningsbildning på värmeöverförande 
rymmet. 

Masstorleksfördelningen av flygaskan från impaktormätningarna och de efterföljande 
kemiska analyserna har även utnyttjats för att undersöka flygaskkvaliteten i de båda 
anläggningarna. Mätpunkterna för impaktormätningarna framgår av Tabell 11. 
 
I Johannes gjordes askkarakterisering vid inblandning av PTP med och utan 
svaveltillsats. Under mätkampanjerna i Johannes togs det dessutom ut aska från 2:a 
stråket som siktades för att avgöra innehållet av bäddsand (resultatet visas i bilaga C.2). 
 
I Högdalen karakteriserades askan vid normal förbränning av PTP utan svaveltillsats 
samt vid tillsats av svavelgranuler (försök: PTP+S-granul 0,25). 
 

Sintringstemperaturer 

Bränslevalet påverkar askans sammansättning och kan även ha betydelse för 
bäddmaterialets sintringstemperatur. För att utreda effekten av inblandning av 
avfallsbränsle på bäddens sintringstemperatur har laboratorieförsök genomförts på 
Umeå Universitet i en fluidbädd i bänkskala för bäddsandprover från Gävle vid 
förbränning med och utan tillsats av papper och plast. Liknande försök har även gjorts 
på Umeå Universitet för Högdalen P6 utanför detta projekt samt inom tidigare 
Värmeforskprojekt [24], [25] för andra bäddsandsprover. Metoden för 
laboratorieförsöken redovisas i bilaga C.1.  
 
Resultaten från studierna kring askkvalitet och sintringstemperatur redovisas i kapitel 
6.5. 

ranulärt svavel doserades tillsammans med bränslet med hjälp av en mob
kruvdoserare. Granulaten förvarades i säckar om 1 ton (s k bigbag) som lyftes upp till 
annans topp där doseraren var placerad. Ett spridarrör fördelade granulaten från 

doserarens utlopp någorlunda jäm
 br

nt ned till de tre skraptransportörerna som
pannan med
ca 0,1 respektive 0,25 g svavel per MJ bränsle. 

 Svavelflö estämdes till 3
Tillsatsen av 36 kg svavelgranuler/h ger 

/h samt 90 kg/h, vilket motsvarar 

således samma sv
 

lmäng lfattillsatsen p 0 l/h. 

Resultaten från för
från analy

änning
 de askre

riseringen  redov
terade driftp

as i kapitel 6.3 medan resultate
serna av la roblemen (beläggningsbildning och 

högtemperaturkorrosion) återfinns i kapitel 6.4. 
 

5.2.3 Askkvalitet och bäddsintringsrisk 
Hur askkvalitén påverkas av en ökad inblandningsgrad av utsorterade avfallsfraktioner i 
form av PTP samt vid dosering av svaveladditiv har studerats inom projektet. Askor har 
karakteriserats med hjälp av kemisk analys av uttagna prover av flyg- och bottenaska 
samt flygaskfraktioner från impaktormätningarna. 
 
Impaktormätningarna beskrevs tidigare i kapitel 5.2.2 som en metod att studera de 
su
ytor genom att de någon gång har varit i gasfas i förbränningsut
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5.2.4 Emissioner i rökgasen 
ning av avfall (2000/76/EG) ställer speciella krav på 

samförbränning av biobränsle och bränslen som enligt EU är klassade som avfall. När 
läggningar för avfall 

utsläppskraven enligt direktivet. Detta är emellertid kanske inte fallet för befintliga 
a ll samelda utsorterade avfallsfraktioner med exempelvis biobränsle. 

I Johannes har man tidigare studerat inblandning av PTP då också en omfattande 
mätkampanj gjordes för olika emissioner till luft och vatten [1]. Huvudslutsatsen från 
detta projekt var att utsläppskraven enligt EU-direktivet uppfylldes förutom vad det 
gäller CO samt HCl efter elfiltret. Därför har emissionsmätningarna på Johannes panna 
fokuserats på gasformiga komponenter efter elfiltret respektive efter rökgaskondensorn 
enligt Tabell 12.  
 

Tabell 12. Uppmätta komponenter på Johannes respektive mätställe, mätprincip och försök. 

Table 12. Measured components, measurement place, measurement principal and test at 
Johannes. 

Mätkomponent Mätställe Mätprincip Försök 

EU’s gällande direktiv om förbrän

det gäller utsläpp till luft klarar i regel nya förbränningsan

nläggningar som vi
 
Hur gasemissionerna påverkas av en ökad inblandningsgrad av avfallsfraktioner samt av 
dosering av additiv har studerats inom projektet. Kopplat till försöken på 
anläggningarna med olika inblandningsgrad av PTP samt vid dosering av additiv har 
olika emissioner mätts och/eller sammanställts. Dioxinbildningen har dock inte 
studerats, men det har gjorts inom tidigare Värmeforskprojekt [1], [32]. 
 

SO2, HCl, HF, HBr Efter elfilter innan RGK Våtkemisk mätning 20%PTP, 20%PTP+Sulfat 
O2  Efter elfilter innan RGK Driftinstrument Bark, 20%PTP, 

20%PTP+Sulfat 
O2, SO2, HCl, NO, 
NO2, N2O, NH3 

Efter RGK Driftinstrument Bark, 20%PTP, 
20%PTP+Sulfat 

Masstoleksfördelning 
av flygaskan 

Innan elfilter efter eco 3 Impaktormätning + 
kemisk analys 

20%PTP, 20%PTP+Sulfat,  

 
Högdalen P6 är redan utrustad för att klara emissionskraven i EU-direktivet och pannan 

textilt slangfilter samt en 
issionerna 

har avancerad rökgasrening i form av kalkreaktorer och 
skrubber.  Mätningarna i denna panna har fokuserat på att sammanställa em
före respektive efter rökgasrening enligt Tabell 13. 
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Tabell 13. Uppmätta komponenter på Högdalen respektive mätställe, mätprincip och försök. 

Table 13. Measured components, measurement place, measurement principal and test at 
Johannes. 

Mätkomponent Mätställe Mätprincip Försök 
O2, SO2, HCl, Innan 

rökgasrening 
Driftinstrument PTP; PTP+Sulfat 0,05; PTP+ Sulfat  0,1; 

PTP+S-granul 0,1; PTP+S-granul 0,25 
O2, SO2, HCl, NO, 
NO2, N2O, NH3 

Efter 
rökgasrening 

Driftinstrument PTP; PTP+Sulfat 0,05; PTP+ Sulfat  0,1; 
PTP+S-granul 0,1; PTP+S-granul 0,25 

Masstoleksfördelning 
av flygaskan 

Innan 
rökgasrening  

Impaktormätning + 
kemisk analys 

PTP Dec 2003* , PTP+S-granul 0,25 

*H r utnyttjas resultaten från impaktä ormätningarna som gjorts i ett annat Värmeforskprojekt då 100 % 
PTP förbrändes, december 2003 [23]. Mätningen skedde vid detta tillfälle mellan eco 1 och 2. 

a vid 
mförbränning har räknats ut för respektive anläggning med hänsyn taget till 
blandningsgraden av avfall. Där det inte finns något gränsvärde angivet i EU-

direktivets bilaga II (samförbränning) har gränsvärden enligt bilaga V använts med 
viktning i förhållande till avfallsinblandning. Om idag gällande gränsvärde är strängare 
än EU’s villkor har det antagits att dagens villkor kommer att gälla. I bilaga D.2 
framgår beräkningarna för villkoren i Högdalen respektive Johannes. 
 
Resultaten från studierna kring emissioner i rökgaserna redovisas i kapitel 6.6. 

 
De uppmätta emissionshalterna i rökgaserna från Johannes respektive Högdalen har 
jämförts med gränsvärdena enligt EU’s avfallsförbränningsdirektiv. Gränsvärden
sa
in
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6 Resultatredovisning 

6.1 Beskrivning av driften under kampanjveckorna 

6.1.1 Johannes 
Mätningar på Johannes utfördes inom projektet under 3 mätveckor då papper och plast 
blandades i bränslemixen tillsammans med returträ och bark. Under dessa veckor 
försökte man hålla lasten så stabil som möjligt mellan 55-65 MW. I Figur 22 visas 
variationen i lasten under mars månad 2004 då mätningarna pågick. Effekten i pannan 
räknas ut med hjälp av ångflödet och entalpin för ångan respektive matarvattnet6. 
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Figur 22. Last under mätveckorna i Johannes under mars 2004. 

Figure 22. Heat load during the measuring weeks in Johannes during March 2004. 

  
Inga större driftstörningar inträffade under mätveckorna. Under helgen mellan den 
första och andra mätveckan ”trippade” pannan två gånger vilket medförde kortare 
driftstopp. Den första gången berodde det på en bränsleplugg som blockerade 
siloutmataren och den andra trippen orsakades av problem med reglering av ångdom. 
Stoppen varade 2,5 timmar respektive 1 timme. 
 

                                                 
6 Effekt =(ångentalpi -matarvattenentalpi)*ångflöde 
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Den tredje mätveckan var inplanerad vecka 13 (15-19 mars) men p.g.a. varmare väder 
sköts mätningarna upp och startade istället den 22 mars då vädret lyckligtvis blev 
kallare så att en hög jämn last kunde garanteras.  

bark, 16 

eferensmätningar gjordes även vid eldning av enbart bark. Resultaten från 

 
Bränslemixen under mätveckorna bestod i genomsnitt av ca 80 vikts-% 
vikts-% returträ (RT) samt 4 vikts-% papper och plast (dvs. ca 20 vikts-% PTP). 
R
bränsleanalyserna ger mer exakta uppgifter kring bränslesammansättningen under 
försöksveckorna, se kapitel 6.2. Levererad mängd PTP per dag under försöksveckorna i 
mars 2004 visas i Figur 23. 
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Figur 23. Levererad mängd PTP-bränsle till Johannes per dag under mars 2004. 

Figure 23. Supplied amount of paper, wood and plastic to Johannes during March 2004. 

 

Figur 24. Bränslemix med ca 4-vikt% papper &  plast, 16-vikt% RT och 80 vikts-% bark, mars 
2004. 

Figure 24. Fuel mix with approximately 4 weight-% paper and plastic, 16 weight-% waste wood 
and 80 weight-% bark, march 2004. 
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6.1.2 Högdalen 
ed korttidsmätningar ägde rum som vecka 17 

(19-23 april). Inga större driftstörningar inträffade under denna vecka och lasten kunde 
h ri elen av perioden (se Figur 25). Under slutet av 

rats i samband 
ed bränslestörningarna och huvuddelen av förbränningen skedde ovanför bädden. 

Den första mätveckan i Högdalen P6 m

ållas k ng drygt 90 MW under större d
veckan, efter att mätningarna hade slutförts, krånglade emellertid bränslehanteringen 
mycket och på fredagen den 23/4 trippade dessutom pannan på hög temperatur i 
avskiljaren. Strax efter att pannan kommit igång igen sintrade bädden. Problemet med 
den höga temperaturen berodde troligen på att bäddens kvalitet försäm
m
Tack vare att bränsleinmatningen snabbt stoppades och bädden matades ut blev inte 
sintringen särskilt omfattande. Emellertid upptäcktes under stoppet i samband med 
sintringen att centrumröret i avskiljaren hade korroderat kraftigt. Röret demonterades 
för att undvika att det skulle falla ned. Orsaken till korrosionsangreppen tros vara en 
alltför hög temperatur i avskiljaren.  
 

Last som timmedelvärden för de olika mätperioderna
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Figur 25. Last för Högdalen P6 under den första mätveckan i april 2004 samt för 
mätningveckorna i sep-okt 2004. 

Figure 25. Load for Högdalen P6 during the first measuring week in April 2004 and during the 
measurement weeks in September-October 2004. 

 
Eftersom pannan kördes utan centrumrör i cyklonen under maj-augusti beslutades att 
skjuta på de återstående långtidsmätningarna med korrosionssonder till efter 
revisionsstoppet då nya centrumrör installerats. Långtidsmätningarna genomfördes 
därför på hösten 2004 under vecka 40-43 (27 sep-22 okt). Lasten under denna period 
visas i Figur 25. I figuren syns att ett antal mindre driftstörningar inträffade under 
örsöksveckorna. Den 2/10 löste rökgasfläkten på felfrekvens och den 15-18/f

m
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delvis av svaveldoseringen under denna period. Tillsatsen av svavel bidrog till att det 
blev för lågt pH i det neutrala steget och lutdoseringen klarade inte av att justera detta. 
 
I Figur 26 redovisas temperaturen efter avskiljaren och före överhettare 2 (första 
överhettaren i rökgasstråket) under mätperoderna under april respektive 

ptember/oktober. Den högre temperaturen under den första mätperioden tyder på att 
pannan var betydligt mer nedsmutsad under kampanjveckan (efter en driftsäsong) än 
under korrosionstesterna, som genomfördes relativt snart efter rengöring. Temperaturen 

beläggningarna på panntuberna, som medför minskat värmeupptag, ökar snabbast i 

panntrippa s i Figur 25.  

se

före överhettarna ökar stadigt under korrosionsförsöken vilket kan bero på att 

början efter rengöring. Dipparna under den sista försöksperioden hänger ihop med 
rna som kan se

 
Rökgastemperaturer i P6 under de olika mätperioderna
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Figur 26. Rökgastemperaturer under ätperioderna i Högdalen. 

F eratures in P6 Högdalen during the monitoring campaigns. 

 
I Figur 27 visas halterna av HCl och SO2 i rågasen efter pannan under de olika 

sv serin ns so äntat e kning a de SO2 en 
och HCl-halten i rökgasen.  
 

 de två m

igure 26. Flue gas temp

mätkampanjerna. Vid aveldo g sy m v n ö v bå -halt
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SO2 och HCl som timmedelvärden för de olika mätperioderna
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Figur 27. HCl och SO2 i rågasen efter pannan under mätkampanjerna i Högdalen. 

. HCl and SO2 in the flue gas after the boiler during the monitoring campaigns in 
Högdalen P6. 

Figure 27
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6.2 Karakterisering av bränslet 

6.2.1 Resultatsammanfattning 
Pannornas båda bränslen delades upp i papper, plast, trä, finfraktion och övrigt, med en 
rad underfraktioner i varje fraktion. Johannespannans bränsle delades dessutom upp i 
PTP-bränsle och bark. Kemiska analyser gjordes på alla fraktioner utom övrigt, 
ftersom denna var så inhomogen att detta bedömdes se

 
om meningslöst. 

nan visar att inblandning av PTP-bränsle i barken varierade 

Plastfraktionen i det analyserade bränslet var troligen ren polyeten. 
ögdalens bränsle var i gengäld ordentligt förorenat, med höga halter av t ex kadmium, 

ar ca 2-3 gånger högre värmevärde jämfört med övriga fraktioner. Plastfraktionen 
id Johannespannan kan ses som ett bra bränsle med högt värmevärde, låg fukthalt och 

lite föroreningar. Plasten som eldas i Högdalen P6 har däremot inte samma fördelar 
p de ge problem med t.ex. 
beläggningsbildning, korrosion och emissioner. 
 

 och man uppskattade under försöksveckorna 
tt bränsleblandningen som gick in i pannan bestod av ca 20 % PTP och 80 % bark. 

R r 
PTP-inblandningen ca 17 vikts-% i de elva
b  
ögonblicksvärdet var drygt tre gånger så stort so lägst enna ng är 
trolig åde på spridning i blandningsförhållandena och på svårigheten att ta 
ett representativt prov, förutom att variationer n ilasta ängden av de olika 
bränslena naturligtvis påverkar resultatet. Barkens fukthalt varierade också inom ganska 
vi åver åde d iskt in ade mä na och re tet av 

rhållanden sammantagna gör det naturligtvis mycket svårt att 
n.  

Resultaten från Johannespan
kraftigt under försöksveckorna, liksom fukthalten i barken. Vad gäller PTP-bränslet 
hade Högdalen P6 mindre trä och mer finfraktion än Johannespannan, men båda 
bränslena dominerades av trä. Det fanns oväntat lite målarfärg i träfraktionen och inte 
heller aluminiumbelagd vätskekartong kunde detekteras. 
 
Johannespannans PTP-bränsle visade sig vara relativt rent, med låga halter av 
föroreningar. 
H
bly och antimon i plastfraktionen. De i särklass högsta klorhalterna fanns i denna 
fraktion, troligen beroende på 5-10 % PVC-inblandning. Även finfraktionen i Högdalen 
var mycket förorenad och innehöll bl a betydande mängder kalium och natrium, vilket 
har betydelse för beläggningsbildningen i pannan. 
 
Plast h
v

.g.a. t höga innehållet av föroreningar som kan 

6.2.2 Resultat från plockanalyserna i Johannes 

Bark och PTP 

I Johannes blandas PTP-bränslet med bark
a

esultaten från plockanalyserna visar att detta stämde ganska väl (i genomsnitt va
 bränsleproverna som plockades) men 

landningen varierade inom ganska vida gränser, se Figur 28. Det högsta
m det a värdet. D spridni

tvis ett mått b
 i de de m

da gränser, vilket p kar b e fakt bland ngder sulta
plockanalysen. Dessa fö
dra slutsatser om kopplingar om bränslekvaliteten och förhållandena i panna
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Förhållandet mellan bark och PTP-bränsle ser något annorlunda ut om man räknar om 
inblandningen till energi-%. Istället för att, som i fallet med viktsprocent, variera mellan 
11 och 32 %, dvs nästan precis en faktor 3, varierar PTP-inblandningen omräknat med 
antagna värmevärden mellan 19 och 45 energi-%. Detta beror framför allt på att barken 
är så mycket fuktigare. 
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g av PTP i Johannes för prover tagna under mars 2004 som vikts-% 

fraktionen utgjorde ca 
0 vikts-% medan finfraktionen, som är den näst största fraktionen, utgjorde ca 24 

rover). En noggrann besiktning av finfraktionen visade att 

Figur 28. Inblandnin
respektive energi-%. 

Figure 28. Content of PWP in the Johannes samples taken during March 2004, as weight-% 
and energy-%. 

 

PTP-bränslet 

PTP-bränslet i Johannes bestod till största delen av trä. Trä
6
vikts-% (räknat på fuktiga p
den bestod nästan uteslutande av trämaterial såsom små träflisor och krossat 
skivmaterial. Det kan alltså slås fast att olika typer av trämaterial utgjorde den 
dominerande delen av PTP-bränslet i Johannes. Papper och plast utgjorde i genomsnitt 
11,9 respektive 4,4 vikts-% räknat på fuktiga prover. Johannes PTP-bränsleprover 
innehöll nästan inget ”övrigt”, i genomsnitt endast 0,8 vikts %. Andelen av de olika 
fraktionerna skilde sig inte mycket mellan de olika PTP-proverna som togs ut för 
plockanalys under mars 2004 (se bilaga A.3). 
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Tabell 14. Medelvärden för bränsleproverna av PTP-bränslet samt proverna av hela 
bränsleblandningen (bark+PTP) som togs från Johannes under mars 2004. 

Table 14. Mean values for the samples of waste fuel and the samples of the total fuel mixture 
(bark+PWP) from Johannes, March 2004. 

 Bark Papper Trä Plast Finfraktion Övrigt 

Medelvärde vikts-% av  
PTP-bränslet  - 11,9 59,1 4,4 23,8 0,8 

Vikts-% av hela 
bränsleblandningen vid 
bark+20 vikts-% PTP  

84,1 1,9 9,4 0,7 3,8 0,1 

Vikts-% av hela 
bränsleblandningen 

omräknat till torra prover 
74,8 2,5 15,4 1,4 5,6 0,3* 

*antaget att fraktionen övrigt är helt torr, fukthalten för denna fraktion har ej analyserats. 
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Figur 29. lingsd ram  me lvärd  för spek  huvu ktion Johan es oc
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Figure 29. D gram with the m an values f  each acti n Joh es an Högda n. Th

(office paper/brochures/printed paper, packaging pa

boards, painted boards); Plastic (rigid plastic, soft plastic, foam plastic and cell 
plastic). 
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Trä 
I träfraktionen dominerade det omålade träet med i genomsnitt 38,9 vikts-% av hela 
PTP-bränslets vikt. Målat trä utgjorde 5,0 vikts-%, omålade skivor 10,5 vikts-% och 

ålade skivor 4,7 vikts-% av PTP-bränslets totalvikt (se Figur 29 samt bilaga A.3). 

n hushållspapper/silkepapper och liknande tunna papperstyper 
terfanns endast i ett fåtal bränsleprover. Fördelningen av pappersfraktionen på olika 

v papper framgår av Figur 29 samt bilaga A.3. 

övrigt återfanns små mängder glas i tre påsar. Den största 
aktionen som inte räknas till PTP är textil, som återfanns i liten mängd (medelvärde 

 att PTP-bränslet i Johannespannan innehåller mycket lite ovidkommande 
aterial. Lägger man ihop trä, papper, plast och den finfraktion som är nästan 

e trä, får man resultatet att endast 0,8 vikts-% är att betrakta som föroreningar 

m
Utifrån denna plockanalys är det rimligt att anta att en större andel av skivorna och träet 
är målade när de inkommer till bränsleberedningen, men vid krossningen frigörs bitar 
innanför ytskiktet som då inte har något färgskikt. Dessa bitar hamnar i den omålade 
fraktionen. 
 
Plast 
Plastfraktionen i PTP-proverna var liten, endast 4,4 vikts-% i genomsnitt. Av detta var 
det allra mesta mjukplast såsom plastkassar, spärrskikt, krympplast etc. Endast två 
prover hade mer än 1 vikts-% hårdplast. Skumplast och frigolit förekomm sparsamt och 
endast i vissa prover (se Figur 29 samt bilaga A.3).  
 
Papper 
Den bränslefraktion som varierade mest i andel var pappersfraktionen, som hade värden 
mellan 4 och 24 vikts-% av totala PTP-bränslet. I medeltal utgjordes 11,9 vikts-% av 
papper. Knappt 2/3 av pappersfraktionen var kontorspapper/broschyrer/tryckpapper och 
1/3 var kartong/wellpapp. Endast någon vikts-% av PTP-bränslets vikt utgjordes av 
förpackningar. Fraktione
å
typer a
 
Ovidkommande material 
Av det som inte räknas som PTP, dvs metaller och övrigt, återfanns inte mycket i 
Johannes PTP-bränsleprover (se Figur 29). Metallfraktionen bestod endast av enstaka 
föremål. I samtliga 10 provpåsar hittades endast en kopparbit och tre metallbitar som 
troligtvis är aluminium. I 
fr
0,6 % av PTP-bränslets totalvikt) i samtliga påsar. Inget annat (såsom gummi, keramik 
etc.) hittades. 
 
Slutsatsen är
m
uteslutand
såsom metaller etc. Av detta är huvuddelen textil, vilket är brännbart. Dock bör det 
observeras att de knappa 0,2 vikts-% som är metaller och glas blir till åtskilliga ton på 
ett år. 
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6.2.3 Resultat från plockanalyserna i Högdalen 

PTP-bränslet 

Plockanalyserna av Högdalens bränsle visade att det påminner till stor del om PTP-
bränslet från Johannes. Den största skillnaden var att finfraktionen var betydligt större i 
Högdalen samtidigt som träfraktionen inte utgjorde en lika stor andel av det totala 
bränslet, se Figur 29. Medelvärdena för de olika fraktionerna för Högdalens 6 
bränsleprover framgår av Tabell 15. 
 

Tabell 15. Medelvärden för 6 bränsleprover från Högdalen (våta prover, våren/hösten 2004). 

Table 15. Mean Values for 6 fuel samples from Högdalen (wet samples, spring/autumn 2004) 

 Papper Trä Plast Finfraktion Övrigt 

Medelvärde  
vikts-% av bränslet 13,4 29,9 11,8 38,5 6,5 

Medelvärde 
 vikts-% av bränslet  

mräknat till torra prover 
12,5 28,6 13,7 37,6 7,6* 

o
* antaget av frakt
 

ionen övrigt är helt torr, fukthalten för denna fraktion har ej analyserats.  

 tänka sig att Johannes prover hade 
talt ca 80 vikts-% trä och Högdalen knappt 70 vikts-% trä. Olika processer både vid 

avlastning från intransportfordon, alltså före 
ränslehanteringen på värmeverket. 

 och höstproverna, där höstproverna hade 

Medelvärdet på 29,9 vikts-% trä i Högdalen kan tyckas vara betydligt mindre än de 
59,1 vikts-% som återfanns i Johannespannan. Emellertid var som sagt finfraktionen i 
Högdalen betydligt större än i Johannes, 38,5 vikts-% jämfört med 23,8 vikts-%. 
Eftersom finfraktionen är nästan bara trä kan man
to
bränsleberedningen hos leverantören och inne på själva värmeverket leder till att 
Högdalens bränsle krossas ned i högre grad än i Johannes. Man skall också komma ihåg 
att Högdalens bränsleprover togs nedströms den interna bränsleberedningen i pannan, 
medan Johannes prover togs vid 
b
 
Trä 
Andelen träfraktion varierade mycket lite i de bränsleprover som togs i Högdalen under 
våren 2004, från 27 till 29 vikts-% med ett medelvärde på 28,2 vikts-% (se figur i bilaga 
A.3). Värdena från höstens bränsleprover samma år var lite högre, men skillnaden 
mellan vår och höstproverna var inte statistiskt signifikant. Totalt medelvärde var 

9,9 vikts-%.   2
 
Precis som i Johannes var det omålade träet starkt dominerande, med hela 22,2 vikts-% 
av det totala bränslet. Därefter kom omålade skivor med 3,4 vikts-%. Det målade 
materialet var bara dryga 4 vikts-%, jämnt fördelat mellan målat trä och målade plattor. 

är syndes dock en skillnad mellan vår-H
betydligt högre halt målade fraktioner (se figur i bilaga A.3). 
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Papper och plast 
Utöver trä och finfraktion utgjordes Högdalens bränsle av 11,8 vikts-% plast, 13,4 

ma 
golit och 

relativt lika delar kontorspapper och kartong, 6,2 respektive 4,9 vikts-% av totala 
ränslet. Små mängder förpackningar återfanns i de plockade proverna och i två 

ellan olika 
underfraktioner finns sammanställt i Figur 29 samt i bilaga A.3. 
 
Ovidkommande material 
Högdalens bränsleprover hade en betydligt större andel ovidkommande material jämfört 
med Johannes (se Figur 29), vilket har att göra med att bränslet är mer odefinierat och 
kommer från ett större antal leverantörer. Johannes är en biobränslepanna som 
proveldar PTP-bränsle tillsammans med bark, medan Högdalen är en panna främst 
avsedd för avfallsförbränning. Det ovidkommande materialet i Högdalen bestod mest av 
textil, 4,0 vikts-% av totala bränslet. Textil fanns i alla provpåsar i ganska jämn mängd. 
Något glas hittades inte alls, medan alla påsar utom en hade enstaka gummibitar i en 
mängd som uppgick till 0,17 vikts-%. Ett par porslinsbitar hittades också i ett av höstens 
prover.  
 

nande 

vikts-% m ra en liten bit som utgjorde 0,3 % av 
talvikten, och i de två andra påsarna fanns ingenting alls.  

problem är betydande i Högdalen, vilket också driftserfarenheterna 
isar (se kapitel 4.2.6). 

 

et 

Fysikaliska parametrar 

Tre mycket väsentliga parametra  att kunna ra olika bräns  fukthalt, 
askhalt och värmevärde. Samtliga nio fraktioner från Johannes och Högdalens 

ränsleprover har analyserats med avseende på dessa parametrar (se Tabell 16). Då två 

vikts-% papper och 6,5 vikts-% övrigt. Av plasten var hård- och mjukplast i sam
storleksordning, 5,6 respektive 4,6 vikts-% av det totala bränslet, medan fri
skumplast bara förekom undantagsvis, totalt ca 1,5 vikts-%. Pappersfraktionen var till 

b
provpåsar av sex hittades hushålls/silkespapper. Fördelning m

En liten del av det ovidkommande materialet i Högdalen var metaller. Något förvå
hittades ingen koppar. Aluminium fanns bara i en provsäck och järn/stål/zink i två 
provsäckar. Förekomsten var mycket ojämn. I en provpåse fanns så mycket som 

etall, i en annan fanns ba10,3 
to
 
Medelvärdet av de obrännbara materialen metaller, porslin och glas uppgick till 
1,8 vikts-%, men värdet av denna siffra är alltså mycket osäker p.g.a. stora variationer. 
Dock, om man antar att siffran stämmer, och multiplicerar den med de 30 ton bränsle 
per timme som eldas i Högdalen, får man fram att ca 550 kg obrännbart material når 
pannan varje timme. Även om detta är en grov uppskattning betyder det ändå att de 
ovidkommande, obrännbara delarna av bränslet utgör en betydande del av bottenaskan. 
Det bör då påpekas att bränsleproverna togs efter alla upparbetningssteg, inklusive 
magnetavskiljare. Bekymmer med utmatning, stopp på transportband m.fl. mekaniska 
problem ökar naturligtvis med mängden skrot. Mängden ovidkommande material 
indikerar att dessa 
v

6.2.4 Resultat från kemisk analys av bränsl

r för  jämfö len är

b
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siffror är skrivna efter varandra i samma mening i detta avsnitt är alltid den första 
siffran från Johannes bränsle och den andra från Högdalen, om inte annat specifikt 
nämns i texten. 
 

Tabell 16. Fukthalt, askhalt och värmevärde för de olika bränslefraktionerna samt det totala 

 
Bark Papper Plast Trä Fin Tot* Papper 

Högd 
Plast 

Högd 
Trä 

Högd  
Fin 

Högd 
Tot* 

bränslet i Johannes och Högdalen. 

Table 16. Heat value and content of moisture and ash for the different fuel fractions and the 
total fuel mixture in Johannes and Högdalen. 

Joh Joh Joh Joh Joh  Joh  Högd 

Fu
vikts-% 

15 kt,  59,5 39,1 7,1 25,5 32,2 54 21,3 1,8 19,1 17,2 

Aska
tor

13 , vikts-%, 
rt prov 

3,6 19,4 5,1 1,2 7,0 3,8 15,9 11,7 2,2 24,1 

Värmevärde, 
eff, 

3 14 6,7 8,1 33,7 13,3 11,2 7,8 11,5 32,2 14,4 11,
fuktigt prov 

Värmevä
eff, torrt pr

20,0 14,9 36,5 18,7 17,7 21 15,2 32,9 18,3 14,1 18 rde, 
ov 

*viktade m lvärden utifrå ckanalyserna i Tabell 14 oc  15.  

ör fuktiga prover hade totalbränslet i Johannes ett lägre värmevärde jämfört med 
Högdalen, vilket beror på att Johannes bränsleprover innehöll en stor andel bark som är 
r rde. När det gäller det viktade värmevärdet 

ten var betydligt högre i Högdalen, 
ilket beror dels på att finfraktionen där har en hög askhalt, dels på att Johannes bränsle 

t
 
D
approxim
Johannes var den övriga fraktionen endast 0,3 % av tot rra , v kan
a so su I d dä ot e a ion  % tota
torrvikt. En del av detta var me l er in et tt vä igt b  til
askhalten på ca 2  Res ar stadels te h gum  vilka a ha  viss
värmevä är gum h gt me , utg  i fö gan all en
m cket liten andel. Dock var den övriga fraktionens samm ttni Hö n s
v an h d a  s en a e en ys na on

ch

er också ett väsentligt bidrag till askhalten eftersom dessa material i sin helhet 
enaskan. 

ede n plo h Tabell
 
F

elativt fuktig och som har ett lågt värmevä
för torra prover hade däremot Högdalens bränsle det lägsta värmevärdet, främst p g a att 
den relativt stora finfraktionen i Högdalen har ett lägre värde. Även värmevärdet för 
plasten låg lägre i Högdalen jämfört med Johannes.  
 
Den höga fukthalten i Johannes bränsleprover kan förklaras av barkens stora andel (ca 
75 vikt-%, torrt prov) och höga fukthalt. Askhal
v
ill 4/5 bestod av bark med mycket låg askhalt. 

et bör påpekas att de sammanviktade värdena i Tabell 16 gäller under 
ationen att fraktionen ”övrigt” inte har vare sig askhalt eller värmevärde. För 

 den 
n övrig

ala to
 frakt

 vikten
en 7,6

ilket 
 

 
nses m för mbart.  Hög alen rem var d  av l 

tall, g as ell  porsl , vilk ger e sentl idrag l 
 %. ten v  me xtil oc  lite mi,  båd r ett t 

rde. S skilt mit ar hö  vär värde men jorde relig de f  
y ansä ng i gdale å 

arier de oc besto v så tora skild  styck n att  anal av den  frakti
o

 
ansågs meningslös. Man kan dock dra slutsatsen att en övrig fraktion, av den typ 

ag till värmevärdet. Metall, porslin och glas 
 

storlek som Högdalen hade, ger ett visst bidr
g
återfinns i bott
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Fukt 
Fukthalten varierade mycket mellan de olika fraktionerna. Högst fukthalt hade 

hannespannans bark, 59,5 %. Träfraktionerna i Johannes och Högdalen hade en 
 på 25,5 respektive 19,1 %. Liknande siffror återfanns för papperet, 39,1 

 

 ihåg att färg ifrån målat trä och målade skivor bidrar till 
ögre askhalter, vilket leder till att askhalten ökar vid ökad inblandning av målade 

. 
VC till t ex mattor har mycket tillsatser, varav en del oorganiska, och i styv PVC, som 

l rörledningar, kan så mycket som 40 % av vikten vara olika typer av fyllmedel, 

å detta är sand från transporter och omlastningar. Om bränslet 
xempelvis på någon punkt hanteras på grusplaner ökar sandmängderna avsevärt. 

kivor i bränslet hamnar även dessa till viss del i 

halter, som låg högre än träfraktionens. Johannespannans finfraktion 
ade 7 vikts-% aska. I Högdalen fanns så mycket som 24,1 vikts-% på torrt prov, dvs 

det högsta värdet av alla. 
 

Värmevärdena för de olika fraktionerna har räknats ut som effektivt värme (eff vv) för 

fuktiga p går av Tabell 16 medan de 
aliometriska värmevärdena återfinns i bilaga A.3. 

Jo
fukthalt
respektive 21,3 %. Finfraktionen, som ju mycket består av trä, hade också ungefär 
samma fukthalt, 32,2 respektive 17,2 %. Den i särklass torraste fraktionen var plasten, 
7,1 respektive 1,8 % fukt.  
 
Man kan notera att bränsleproverna från Högdalen var betydligt torrare än Johannes 
bränsle, även innan barken blandats in. Detta gällde samtliga fraktioner. Efter 
barkinblandning blev Johannespannans bränsle nästan dubbelt så fuktigt som 
Högdalens. 
 
Askhalt
Även askhalten varierade avsevärt mellan de olika bränslefraktionerna. Minst aska var 
det i träfraktionen, 1,2 vikts-% för Johannes och 2,2 vikts-% i Högdalen (räknat på torrt 
prov). Då skall man komma
h
fraktioner. Barken från Johannespannan innehöll ca 3,6 vikts-% aska. 
 
Pappret innehöll relativt höga askhalter, 19,4 vikts-% i Johannes och 15,9 vikts-% i 
Högdalen (torra prover). Denna aska består troligen till stor del av fyllmedel. 
Exempelvis kan kontorspapper, tryckpapper och ritpapper innehålla avsevärda mängder 
av t ex kaolin och Ca-baserade fyllmedel.  
 
Plasten låg mitt emellan trä- och pappersfraktionen, med askhalter på 5,1 respektive 
11,7 vikts-% (torra trover). Detta indikerar att plasttyperna förmodligen skilde sig åt
P
t ex til
pigment mm. En plastpåse eller plastfilm däremot innehåller vanligen mycket små 
mängder av någonting annat än själva polymeren, som ofta är polyeten eller PVC. 
 
Finfraktionen består som tidigare nämnts mest av trä, men även en del annat hamnar i 
denna fraktion. Exempel p
e
Skulle det finnas sådant som t ex gipss
finfraktionen, eftersom materialet lätt krossas till pulver. Detta syndes också i 
finfraktionens ask
h

Värmevärde 

torra och fuktiga prover samt som kaliometriskt värmevärde (kal vv) för torra och 
rover. De effektiva värmevärdena fram

k
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Plasten hade det klart högsta värmevärdet. I Johannes uppgick plastens effektiva 
värmevärde för fuktigt prov till 33,7 MJ/kg. Motsvarande värde för Högdalens plast var 
32,2 MJ/kg. Räknat på torra prover blir plastens värmevärden ännu något högre, även 
om fukthalten i plasten är relativt låg.  

erna låg något lägre, 8,1 MJ/kg respektive 11,5 MJ/kg. 
llra lägst var värmevärdet för Johannes bark (6,7 MJ/kg, eff vv). Barken var dock 

också var något torrare. Även finfraktionen var torrare i Högdalen, 
en askhalten var också betydligt högre, vilket indikerar att denna fraktion skilde sig i 

s
 
B
I figurerna  askan, fukten och värmevärdet som respektive 
fraktion bidrar me pann prove
 

 
Trä, papper och finfraktion hade ganska lika värmevärden. Träet hade ett effektivt 
värmevärde i inlämningstillstånd (dvs fuktigt tillstånd) på 13,3 MJ/kg i Johannes och 
4,4 MJ/kg i Högdalen. Finfraktionen kom härnäst med 11,2 respektive 11,3 MJ/kg för 
fuktiga prover. Pappersfraktion
A
mycket fuktig och räknas värmevärdena om till torra prover ligger barken i samma 
storleksordning som papper, trä och finfraktion. 
 
Att Högdalen hade något högre värmevärden för trä och papper är konsistent med att 
Högdalens bränsle 
m
ammansättning från Johannes finfraktion. 

idrag av de olika fraktionerna till fukt, aska och värmevärde 
 nedan visas hur mycket av

d i de olika ornas bränsle r. 

Bidrag till värmevärde, fukt och a raktioner J
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Figur 30. Bidrag till värmevärdet, fukt- och askhalten från olika fraktioner i Johannes. 

Figure 30. Contribution to heat value, moisture- and ash content from the different fractions in 
Johannes. 
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Bidrag f rån olika fraktioner i Högdalen
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Figur 31. Bidrag till värmevärdet, fukt- och askhalten från olika fraktioner i Högdalen P6. 

6. 

bränslesam
Johannes med 20 vikts-% PTP får man ut en energimängd på ca 8 000 MJ (baserat på 

raden av PTP 
i Johannes mellan ca 11 och 33 vikts-% räknat på fuktiga prover, vilket gör att man 

För att få t energi från en blandning med den lägsta respektive den högsta 
blandningen av PTP varierar bränslemängderna enligt Tabell 17. Detta innebär att 

varieras i storleksordningen plus/minus 10 % för att hålla 

 the PWP-share. 

Figure 31. Contribution to heat value, moisture- and ash content from the different fractions in 
Högdalen P

 
Betydelser av variationer i bränslesammansättningen 
Eftersom värmevärdet skiljer sig mellan olika bränslen leder variationer i 

mansättningen till variationer i bränslebehovet. Från 1 ton fuktigt bränsle i 

effektivt värmevärde). Enligt plockanalyserna varierar dock inblandningsg

måste variera mänden av det totala bränslet till pannan för att få ut samma energimängd. 
lika mycke

in
bränsleinmatningen måste 
effekten konstant. 
 

Tabell 17. Bränslemängdens beroende av PTP-inblandningen. 

Table 17. The amount of fuel connected to

Andel PTP i vikts-% 
(fuktigt prov) 

kg PTP kg bark Energimängd, MJ 
 

Totalvikt bränsle, kg 

20 200 800 8*10-3 1000 
11 119 959 8*10-3 1078 
33 299 607 8*10-3 906 

 
Detta resonemang bygger på att all bark har den höga fukthalt som analyserades i det 
uttagna provet. Om man istället räknar på torrt prov så skiljer sig inte PTP-bränslet och 
barken sig åt särskilt mycket, eftersom torr bark och torrt trä, vilket utgör majoriteten av 

TP-bränslet, hP ar mycket lika värmevärden. 
 
Johannespannan redovisar mycket olika fukthalter på inköpt bark. Siffror från 2001-
2003 visar att fukthalten varierat mellan 25 % och 61,5 %. I detta projekt uppmättes 
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59,3, vilket alltså är ett högt värde. Vid konstant inblandning av 20% PTP med samma 
fukthalt får man då det resultat som redovisas i Tabell 18. 
 

Tabell 18. Påverkan av fukthalt i barken för bränslebehov vid konstant effekt, konstant mängd 
PTP (20 vikts-%) och konstant fukthalt i PTP-bränslet. 

Table 18. The affection of moisture in the bark for the fuel need, during constant effect, 
constant amount of PWP (20 weight-%) and constant moisture in the PWP-fuel. 

Fukthalt i barken, kg PTP kg bark Ene
vikts-% 

rgimängd, MJ Totalvikt bränsle, kg 

59,3 200 800 8*10-3 1000 
25 128 511 8*10-3 639 

 
 

Kol, väte, kväve, svavel, klor och brom 

Innehållet av C, H, N, S, Cl och Br i bränslefraktionerna från Johannes och Högdalen 
för torra prover redovisas i Tabell 19. Siffrorna som följer i texten avser torra prover om 
inget annat anges. Det kan dock även vara intressant att veta bränslets innehåll i 

ehållet av C, H, N, S och Cl i fuktiga prover resovisas i bilaga 
A.3. Fraktionen ”övrigt” är inte med i analyserna. 
 

Tabell 19. Innehåll av C, H, N, S, Cl och Br i torra prover för de olika fraktionerna samt viktade 
medelvärden för hela bränslena (vikts-%). 

Table 19. Content of C, H, N, S, Cl and Br in dry samples for the different fractions and mean 
values for the total fuel (weight-%). 

vikts-
% 

Joh 
Bark 

Joh 
Papper 

Joh 
Plast 

Joh  
Trä 

Joh  
Fin 

Joh 
Tot* 

Högd 
Papper 

Högd 
Plast 

Högd 
Trä 

Hög  
Fin 

Högd 
Tot* 

inlämningstillstånd, dvs fuktiga prover, eftersom det bränsle som vägs, mäts och lastas 
in i pannan är fuktigt. Inn

C 52,9  40,9 76,2 50,2 47,4 52,04 42,3  66,2 49,3 39,3 46,24 
H 6,0  5,1 12,0 6,1 5,7 6,04 5,4  9,6 6,0 4,8 5,89 
N 0,41  0,48 0,31 0,34 1,3 0,45 0,30  0,61 0,39 1,0 0,65 
S 0,04 0,22 0,08 0,04 0,32 0,06 0,42  0,19 0,10 0,64 0,37 
Cl 0,02  0,36 0,05 0,05 0,31 0,05 0,18  2,9 0,07 0,24 0,57 
Br** - - - - - - 0,0015 0,003 0,0005 0,0016 0,0014

* viktade medelvärden utifrån plockanalyserna i Tabell 14 och Tabell 15 samt fukthalten i proverna. 
**Brom analyserades enbart för Högdalens bränsle. 
 
Kol och väte 
Plastens höga värmevärde får sin förklaring i elementaranalysen. Kolinnehållet var 
ungefär dubbelt så högt i plastfraktionerna som i de övriga proverna om man räknar 
fuktiga prover, och räknat på torrt bränsle var det också högre än i de andra 
fraktionerna. Även väteinnehållet var högst i plastfraktionerna, något som är helt 
naturligt om man betänker att plaster i grunden är polymeriserade kolväten.  
 
Kväve 
Kväveinnehållet låg generellt på samma värden som de flesta fraktionerna i returflis och 
låg också i storleksordningen som skogsflis. De fraktioner som har högst halt kväve i 
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returflis är skivor [8]. Resultaten tyder alltså på att träfraktionen i bränsleproverna 
f
finfraktion  resultat. Detta kan t ex förklaras med 
a
material so itar. Det betyder att dessa blir överrepresenterade i 
infraktionen

var   tio s,
ion, v t p  T   o s g e 4 
 svav r v

e v rä a 
t 0 t fö an c  vi  ö e s 

ten c  er e  rt
tli rm d  b n

a 

ttes under försökskampanjerna inom detta projekt. I Johannes 

örhållandet mellan svavel och klor 
B erna från Johannes och Högdalen 
v
 

örmodligen innehöll relativt lite skivor. Högst visade sig halten kväve vara i 
en, vilket också stämmer med tidigare

tt spånskivor, som kan innehålla upp till 11 vikts-% kväveinnehållande lim, tillhör de 
m lättast går sönder i småb

f . 
 
Svavel 
Svavlet ierade cirka en poten  med det klart högsta värdet i Högdalens 
finfrakt 0,64 ikts-% (torr rov). rä och bark från J hanne låg lä st m d 0,0
vikts-% el (to rt pro ). 
 
Den totala mängd n sva el i b nslen som går in i pannan (dvs fuktiga prover) var i 
genomsnit ca 0, 3 vik s-% r Joh nes o

i Hög
h ca  0,3 kts-% för H gdal n, dv

svavelhal  var a 10 gång högr dalen jämfö  med Johannes. Med ett 
genomsnit gt vä evär e för ränsle a på 7,8 MJ/kg fuktigt bränsle i Johannes och 
14 MJ/kg fuktigt bränsle i Högdalen motsvarar detta en svavelmängd på

0 mg svavel/MJ respektive ca 210 mg svavel/MJ. Detta kan jämföras med de 
 c

4
svavelhalter som tillsa
tillsattes 40 mg svavel/MJ och i Högdalen tillsattes 50-250 mg/MJ. Dessa 
svaveltillsatser innebär således ungefär en fördubbling av svavelinnehållet i bränslena. 
 
Klor 
Klorhalten var klart högst i Högdalens plastfraktion. Däremot hade Johannepannans 
plast inte särskilt höga klorhalter. De låg på samma låga nivå som för träfraktionen, 
0,5 vikts-% för båda, vilket var ca 4 resp 6 gånger lägre än halterna i pappers- 
respektive finfraktionen.  
 
F

idrag av svavel och klor till de olika bränslefraktion
isas i Figur 32. 
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Bidrag av klor och svavel från olika bränslefraktioner samt totalhalt
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Figur 32. Bidrag av svavel och klor i olika bränslefraktioner från Johannes och Högdalen (mol 
per 100 g torrt prov). 

Figure 32. Content of sulphur and chloride in the different fuel fractions from Johannes and 
Högdalen (mole/100 g dry sample). 

 
Som synes i Tabell 19 och Figur 32 ovan var klorhalterna i samma storleksordning som 

avelhalterna i de flesta fraktionerna med några undantag. Klorhalten i Högdalens 

en totala bilden blir att svavel och klor fanns i ungefär lika förhållanden i Johannes 

tt minimera korrosionsrisken på överhettarytorna [13]. I försökskampanjerna 
om detta projekt tillsattes 40 mg svavel/MJ bränsle i Johannes och 50-250 mg 

ögdalen, with and without 
sulphur additives (mole/mole). 

S/Cl för enbart 
barkeldning 

Johannes 

S/Cl för hela 
bränslet 

(bark+20% PTP) 
Johannes 

S/Cl för hela 
bränslet  

Högdalen 

S/Cl för hela 
bränslet Johannes 
med svaveladditiv  

(40 mg/MJ) 

S/Cl för hela bränslet 
Högdalen med 
svaveladditiv 

(50-250 mg/MJ) 

sv
plastfraktion var avsevärt högre än svavelhalterna. I Högdalens finfraktion samt i 
papperet från Högdalen var förhållandet det omvända.  
 
D
bränsleprover. Molförhållandet S/Cl blir 1,10 i Johannespannan. I Högdalen slår 
plastfraktionens stora klorinnehåll igenom, och de relativt svavelrika pappers- och 
finfraktionerna förmår inte kompensera för detta. Det leder till att S/Cl-kvoten blir 0,59, 
dvs hälften av den i Johannes.  
 
I tidigare stidier har man konstaterat att man bör ha ett S/Cl-molförhållande i bränslet på 
>2 för a
in
svavel/MJ bränsle i Högdalen, vilket gav S/Cl-molförhållanden på 2,1 respektive 0,73-
1,3 (se Tabell 20). 
 

Tabell 20. Svavel-klor-förhållandet i Johannes och Högdalens bränslen med och utan 
svaveladditiv (mol/mol). 

Table 20. Sulphur/Chloride-ratio in the fuels from Johannes and H

1,81 1,10 0,59 2,1 0,73-1,3 
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Olika fraktioners bidrag till totalhalterna av C, H, N, S och Cl 
Som tydligt syns i Figur 33 och Figur 34 är de olika fraktionerna mycket olika till sin 
sammansättning. I Johannespannan är det tydligt att barken står för en större del av kol- 
och väteinnehållet, medan klor och svavelbidraget är proportionellt sett mindre. Här 
syns också tydligt att finfraktionen står för en mycket större del av klor, svavel och 
kväve än vad nyttan, dvs t ex kolinnehållet, motiverar. 
 

Olika fraktioners bidrag till totalhalten, Johannes
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Figur 33. Olika fraktioners bidrag till totalhalten av C, H, N, S och Cl i Johannes. 

Figure 33. The contribution from different fractions to the total content of C, H, N, S and Cl in 
Johannes. 

 
ör Högdalen blir mönstret ännu tydligare. FinfraktioneF

svavel, vars ursprung inte är helt utrett. Kloret kommer främst från plastfraktionen, 
vilken troligen består av PVC till en viss del, mellan 5 och 10 % (se Figur 34). 
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Figur 34. Olika fraktioners bidrag till totalhalten av C, H, N, S och Cl i Högdalen. 

Figure 34. ution from different fractions to the total content of C, H, N, S and Cl in 
Högdalen. 
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Identifiering av plasttyp 
Man kan konstatera att Johannepannans plast inte hade särskilt höga klorhalter. PVC är 
den helt dominerande källan till klor i plast. I Johannes plastfraktion återfanns alltså 
ingen PVC, utan troligen bara polyeten, eventuellt med inslag av polypropen eller andra 
plaster som innehåller rena kolväten.    
 
Ren polyeten innehåller två väteatomer per kolatom, dvs ca 14 % väte och 86 % kol. 
Räknar man ut kvoten mellan kol och väte i Johannespannans plast blir väteinnehållet 
14 % av kolinnehållet, vilket är en stark indikation på att denna plast är helt och hållet 
polyeten, med tillsats av lite fyllmedel, pigment och liknande till 17,3 % av totalvikten. 
Man kan tänka sig andra plastsorter som består av bara kol och väte, men polyeten är 
den i särklass vanligaste av dessa. Skulle någon annan plast, t ex polypropen, finnas 
med har den samma egenskaper som polyeten ur förbränningssynpunkt och gör alltså 
ingen skillnad. 

VC-polymer har summaformeln C2H3Cl och innehåller alltså 38 % kol, 5 % väte och 
7 % klor. Om PVC-plasten innehåller fyllmedel, mjukgörare och annat sjunker 

är fortfarande i storleksordning runt 30 %. Det krävs alltså inte 

etta betyder att även en liten ökning av andelen PVC i plastfraktionen får dramatiska 

ten. I ett tidigare projekt [8] konstaterades att klorhalten i returflis låg 
mellan 0,5 och 1,5 g/kg och skogsflisen på 0,1 g/kg eller mindre. 

 

rna från 
hannes och Högdalen. 

 
Den i särklass mest klorhaltiga fraktionen var Högdalens plastfraktion. Detta kan enkelt 
förklaras, eftersom även en liten inblandning PVC ger drastiskt ökade klorhalter. Ren 
P
5
halterna klor, men 
särskilt stor inblandning av PVC för att klorhalterna skall öka. Högdalens plastfraktion 
innehöll 2,8 % klor. Ett enkelt räkneexempel ger vid handen att PVC-inblandningen 
därmed låg runt 7 %, om man förutsätter 70 % polymer och 30 % andra material i själva 
plasten. PVC är den plast som innehåller mest tillsatser, och det stämmer också med att 
det som inte är kol och väte utgjorde 25,4 % av plastfraktionen från Högdalen, dvs mer 
än i motsvarande fraktion från Johannespannan. 
 
D
konsekvenser. Den totala halten klor i Högdalenbränslet var 4,7 g/kg fuktigt bränsle, 
varav alltså tre fjärdedelar kommer från plasten. Om man ökar PVC-inblandningen ca 
tre gånger till 20 % ökar klorinnehållet till totalt ca 12 g/kg fuktigt bränsle, varav 90 % 
kommer från plas
e

Huvudelement 

I Tabell 21 visas innehållet av huvudelement i de olika bränslefraktione
Jo
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Tabell 21. In
fö

neh v h del t i lik ns ktio a vi  lv  
r hela rän  (v % rrt . 

. Conte f m lem ts in  diff t fu ctio  and n ues r the l 
fuel (w t-% ry s le)

å all u uv e nme  ode a ä br le afr n ner s t am k etad m dee ärden
 b slena ikts- av to prov)

Table 21 nt o ain e en  the eren el fra ns  mea val  fo  tota
eigh , d amp . 

 Na g l Si P K Ca Ti M Ba  M  A n Fe 
Joh Bark 0,04 0,07 0,08 0,32 0,04 0,16 0,82 0,01 0,03 0,04 <0,01 
Joh Papper 0,18 0,40 1,54 2,29 0,04 0,21 3,28 0,81 0,01 0,15 0,02 
Joh Plast 0,19 0,17 0,75 1,08 0,04 0,16 1,42 0,14 0,01 0,12 0,01 
Joh Trä 0,04 0,06 0,03 0,08 <0,01 0,03 0,18 0,07 <0,01 0,02 0,02 
Joh Fin 0,15 0,35 0,56 1,37 0,02 0,14 1,00 0,25 0,01 0,23 0,04 
Joh Tot* 0,05 0,09 0,14 0,40 0,03 0,14 0,80 0,05 0,02 0,05 0,01 
Högd Papper 0,30 0,24 0,92 2,01 0,03 0,23 2,92 0,19 0,01 0,37 0,02 
Högd Plast 0,13 0,10 0,71 1,80 0,02 0,17 1,19 0,46 <0,01 0,35 0,02 
Högd Trä 0,11 0,05 0,08 0,26 <0,01 0,08 0,37 0,08 <0,01 0,07 0,04 
Högd Fin 0,94 0,49 1,70 7,31 0,07 0,68 3,14 0,29 0,03 1,28 0,06 
Högd Tot* 0,44 0,24 0,87 3,32 0,03 0,33 1,81 0,22 0,01 0,60 0,04 
* viktade medelvärden utifrån plockanalyserna i Tabell   14 och Tabell 15 samt fukthalten i proverna.

e kvoten mellan dessa båda 
mnen var mycket konstant för alla fraktioner utom Högdalens plast, som var något 

 Joh Bark Joh 
Papper 

Joh 
Plast 

Joh 
Trä 

Joh Fin-
fraktion 

Högd 
Papper 

Högd 
Plast 

Högd 
Trä 

Hög 
Fin-

fraktion 

 
Natrium och kalium 
Innehållet av natrium var klart högst i Högdalens finfraktion. Värdena för de andra 
fraktionerna varierade med en faktor tio. Bark och trä i Johannespannan innehöll 0,04 % 
natrium, dvs 0,4 g/kg, medan papper och plast låg ca 4-5 gånger högre. Kalium 
varierade på samma sätt som natrium och den resulterand
ä
lägre, och barken som hade ett ca 5 gånger lägre värde än de andra (se Tabell 22). För 
både natrium och kalium utmärkte sig Högdalens finfraktion. Denna fraktion innehöll 
tre gånger så mycket av dessa ämnen jämfört med de andra proverna, något som kan 
tyda på inblandning av mineraler i form av t ex sten och grus. 
 

Tabell 22. Natrium/kalium-kvoter i olika bränslefraktioner. 

Table 22. Ratio of  Na and K in different fuel fractions. 

Na/K, g/g 0,25 0,86 1,2 1,3 1,1 1,3 0,76 1,4 1,4 

Na/K, 
mol/mol 

0,15 0,50 0,70 0,78 0,63 0,77 0,45 0,81 0,81 

 
 
Aluminium, kisel, kalcium och järn 
Aluminium hade sitt maxvärde i Högdalens finfraktion, 1,70 %. Plast- och papper i 
båda pannorna innehöll också aluminium, 0,5 till 1,5 vikts-%. Denna kan härstamma 
från ett aluminiumhaltigt fyllmedel, exempelvis kaolin samt till viss del från den 
katalysator (Ziegler-Natta) innehållande en blandning av AlCl3 och TiCl3 som används 
vid framställning av plaster. Kaolin är en lera som bildas genom nedbrytning av en 
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fältspatrik och järnfattig granit. Kaolinlerans huvudsakliga användningsområde är, efter 
förädling, användning inom pappersindustrin. Det är kaolin som gör papper vita. Kaolin 

 cement. 

Samma mönster återfanns för kisel. Kvoten mellan aluminium och kisel i lermineralet 
kaolinit är nästan ett. Det innebär att i det fall som kaolin har använts som fyllmedel kan 
detta förklara hela aluminiuminnehållet. Räknat på detta vis finns ett visst överskott av 
kisel. Detta ämne är dock vanligt förekommande i alla möjliga sammanhang. 
Exempelvis innehöll båda träfraktionerna 3-4 gånger mer kisel än aluminium, och 
papper är ju en produkt som härstammar från trä. Plast kan också innehålla kisel, bla i 
form av silikon. 
 
Om man räknar ut det totala innehållet av aluminium i Högdalens bränsle och räknar 
med att den övriga fraktionen (som är 7,6 % av det torra bränslet) inte innehåller något 
aluminium (vilket inte behöver vara sant) så får man ca 10 g Al per kg torr 
bränsleblandning. Med tanke på kiselinnehållet skulle teoretiskt all aluminium kunna 
föreligga som kaolin, något som säkert inte är helt sant men som borde stämma något 
sånär för plast och papper. Molvikten för kaolin, Al2Si2O5(OH)4 är ca 258 g/mol, varav 
54 g/mol, dvs 21 mol-%, är aluminium. Under förutsättningarna ovan når man ett 
kaolininnehåll på runt 50 g/kg, dvs 5 vikts-%, vilket skall jämföras med de halter som 

18 g/kg PTP-bränsle, varav 3,7 g Al. Barken innehöll mycket låg halt Al 
,08 vikts-%).  

 
tillsats vid förbränning på motsvarande sätt som den svaveltillsats som gjorts i denna 
studie.  

Det går inte att i denna studie säga med bestämdhet hur mycket kaolin som finns 

bränslet, särskilt i papper och plast, och att förhållandet mellan aluminium och kisel inte 
otsäger att kaolin skulle finnas i bränslet. Detta innebär alltså att man inte kan bortse 

används även inom keramisk industri, för produktion av plast, färg, gummi och
Kemisk formel är Al2Si2O5(OH)4.  
 

man har använt vid försök med kaolintillsats till andra bränslen [21]. 
  
I Johannespannan blir, med motsvarande resonemang, den teoretiska kaolinhalten cirka 

(0
 
Aluminium är ett vanligt grundämne som naturligt finns närvarande i många material, 
t ex i trä. Detsamma gäller kisel. Det innebär att det, förutom kaolin, kan finnas en 
uppsjö av andra föreningar som innehåller aluminium och kisel, var för sig eller i 
kombination. Att kaolin är så intressant beror på att det har visat sig ge positiva effekter 

r beläggningsrelaterade driftproblem (se kapitel 2.3.2) och skulle kunna användas somfö

 

närvarande. Det kan dock konstateras att kaolin används i de material som ingår i 

m
från möjligheten att positiva effekter av kaolin kan finnas vid förbränning av PTP, till 
skillnad från då andra bränslen, t ex bark eller ren träflis, eldas. 
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Figur 35. Al/Si-kvot för olika bränslefraktioner. 

 

bränsleproverna var låg, annars hade troligen Al-halterna varit väsentligt högre, liksom 
appersfraktionernas aluminium/kiselkvot.  

. Ingen gips hittades heller i de grövre 

Figure 35. Al/Si-ratio in different fuel fractions. 

Resultaten indikerar vidare att andelen aluminiumbelagd vätskekartong i 

p
 
Kisel var, liksom aluminium, klart högst i Högdalens finfraktion. Den metod som 
användes för kemisk analys löser upp det mesta, även silikater. Det innebär att den 
aluminium som återfanns i den finfraktionen kan härröra från sandkorn. Mönstret för 
kisel stöder detta resonemang, liksom halterna av järn, som var fem gånger högre i 
Högdalens finfraktion jämfört med någon annan fraktion. 
 
Kalcium var högst i papper, plast och finfraktion. Detta är konsekvent med ovanstående. 
Ett annat vanligt fyllmedel i papper och plast är nämligen krita, dvs kalciumkarbonat.  
 
Svavel i finfraktionen har i tidigare studier antagits komma delvis från gipsskivor, 
CaSO4. Detta verkar inte vara fallet här eftersom kalciumhalten i finfraktionen inte var 
ärskilt mycket högre än någon annan fraktions

fraktionerna. 
 
Olika fraktioners bidrag till totalhalterna av Na, Al, Si och K 
Olika fraktioners bidrag till totalhalten av Na, Al, Si och K visas för Johannes i Figur 36 
och Högdalen i Figur 37. 
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Bidrag från olika fraktioner, Johannes
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Figur 36. Olika fraktioners bidrag till totalhalten av Na, Al, Si och K i Johannes. 

Figure 36. The contribution from different fractions to the total content of Na, Al, Si, and K in 
Johannes. 
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Figur 37. Olika fraktioners bidrag till totalhalten av Na, Al, Si och K i Högdalen. 

Figure 37. The contribution from different fractions to the total content of Na, Al, Si, and K in 
Högdalen. 

 
Titan och barium 
Titandioxid är ett vanligt pigment i färger, där halten kan vara tiotals procent. Målat trä 

orde därför ha högre halter titan, och finfraktionen, som delvis bildas från färgflagor, 
tyder dock på detta, tvärtom var det lägst halter i träet i de analyserade 

b
likaså. Inget 
bränsleproverna. Både papper och plast kan innehålla titandioxid som 
fyllmedel/pigment, vilket syns i siffrorna från bränsleanalyserna. Titan i plasten skulle 
även i viss mån kunna härstamma från den katalysator (Ziegler-Natta) som används vid 
framställning av plaster. 
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Bariumhalten var låg i samtliga bränslefraktioner, och det största bidraget kom från 

edelvärden för hela bränslena 
(mg/kg, torrt prov). 

barken, vilket också indikerar att målarfärg inte tycks ha varit närvarande i någon högre 
grad. Barium, i form av bariumsulfat, används bl.a. som pigment i akrylfärg samt som 
fyllmedel i färg. 
 

Spårelement 

Tabell 23 visas spårelementen i olika bränslefraktioner från Johannes och Högdalen. I 
Resultaten från spårämnesanalyserna illustreras även med figurer i bilaga A.3. 
 

Tabell 23. Spårelement i olika bränslefraktioner samt viktade m

Table 23. Content of trace elements in the different fuel fractions and mean values for the total 
fuel (mg/kg, dry sample) 

 As Cd Co Cr Cu Mo Ni Pb Sb V Zn 
Joh Bark 0,8 0,7 0,5 2 7 0,4 1 7 3 0,7 170 
Joh Papper 6 4 18 25 35 13 10 92 8 14 550 
Joh Plast 10 0,3 3 24 600 1 3 30 6 4 210 
Joh Trä 4 0,3 2 8 9 2 1 27 0,6 1 490 
Joh Fin 17 2 7 30 47 4 7 190 52 7 900 
Joh Tot* 2,5 0,8 1,6 5,4 18,5 1,2 1,6 22,8 5,5 1,5 270 
Högd Papper 3 2 6 24 76 3 15 81 30 9 820 
Högd Plast 3 200 14 180 130 15 75 1200 840 12 1110 
Högd Trä 44 0,8 2 56 87 0,4 3 270 2 2 610 
Högd Fin 25 3 14 120 950 7 51 580 19 25 2400 
Högd Tot* 22,8 29,0 8,5 88,8 409 5,2 32,2 470 127 12,7 1331 
* viktade medelvärden utifrån plockanalyserna i Tabell 14 och Tabell 15 samt fukthalten i proverna. 

ras de olika bränslefraktionernas bidrag av 
nsle.  

 närvarande. 
värtom är det största bidraget från barken (se Figur 38), i ungefär den omfattning som 

 det främsta resultatet för de sex metallerna molybden, 
ickel, bly, antimon, vanadin och zink är att barken är klart underrepresenterad i 

förhållande till andelen bark i bränslet, se Figur 39. Det är heller inget oväntat resultat 

 
Det tydligaste resultatet är att Högdalens plastfraktion var mycket förorenad. Den hade 
de högsta halterna av sex ämnen: Cd, Cr, Mo, Ni, Pb och Sb. Därnäst kom Högdalens 
finfraktion som hade högst halt av Cu, V och Zn samt de näst högsta halterna av As, Cd, 
Co, Cr, Ni, och Pb. 
 
Johannespannans bränsleprover var betydligt renare än Högdalens för samtliga 
spårelement. Allra renast var barken. 
 
I Figur 38-Figur 41 nedan illustre
spårmetaller räknat som mg/kg torrt brä
 
I Johannes bränslemix kan man se att inget ovidkommande kadmium finns
T
motiveras av andelen bark i bränslet. För arsenik har finfraktionen och träfraktionen 
relativt stora bidrag. Det tydligaste resultatet är dock att koppar är överrepresenterat 
från plastfraktionen, liksom kobolt från pappersfraktionen. 
 
För Johannes kan konstateras att
n
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att den ”naturligaste” komponenten är renast. Särskilt tydligt gäller detta bly, där 
finfraktionen bidrar med en stor andel. Även vad gäller antimon ser det ut som om 
finfraktionen innehåller mycket, men då skall man komma ihåg att antimonhalterna i 
alla Johannespannans fraktioner är obetydliga jämfört med t ex Högdalens plastfraktion. 

Bidrag från olika fraktioner, Johannes
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Figur 38. Olika fraktioners bidrag till totalhalten av As, Cd, Co, Cr och Cu i Johannes. 

Figure 38. The contribution from different fractions to the total content of As, Cd, Co, Cr and Cu 
in Johannes. 
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Figur 39. Olika fraktioners bidrag till totalhalten av Mo, Ni, Pb, Sb, V och Zn i Johannes. 

Figure 39. The contribution from different fractions to the total content of Mo, Ni, Pb, Sb, V and 
Zn in Johannes. 

 
Högdalen visar ett helt annat mönster jämfört med Johannes vad gäller arsenik, 
kadmium, kobolt, krom och koppar (se Figur 40). Där är olika fraktioner förorenade av 
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olika ämnen. Plasten står för det helt dominerande bidraget av kadmium, medan kobolt, 

 finfraktionen. Som väntat är arseniken högst 
i träfraktionen, med finfraktionen som god tvåa. 
 

krom och framför allt koppar kommer från

Bidrag från olika fraktioner, Högdalen
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Figur 40. Olika fraktioners bidrag till totalhalten av As, Cd, Co, Cr och Cu i Högdalen. 

Figure 40. T
in Högdalen. 

he contribution from different fractions to the total content of As, Cd, Co, Cr and Cu 

ar däremot nästan uteslutande 
ån plastfraktionen.  

 
I Figur 41 framträder en delvis annan bild av Högdalen. För molybden, nickel, bly, 
vanadin och zink är den största bidragsgivaren finfraktionen, och plasten är på andra 
plats för alla dessa utom zink. Däremot är plasten, som tidigare sagts, mest förorenad av 
dessa ämnen. Förklaringen är att det är relativt lite plast, bara 12 vikts-% i Högdalen, 
mot finfraktionens dryga 38 vikts-%. Antimon härstamm
fr
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Bidrag från olika fraktioner, Högdalen
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Figur 41. Olika fraktioners bidrag till totalhalten av Mo, Ni, Pb, Sb, V och Zn i Högdalen. 

Arsenik, k
rsenikhalten i de olika bränslefraktionerna visas i  Tabell 23 samt figur i bilaga A.3. 

Den enskilt största källan till arsenik i bränsle är CCA-impregnerat virke. Den högsta 
halten återfanns också i Högdalens träfraktion, vilken också återspeglades i 
finfraktionen som består huvudsakligen av finkrossat trä. Det kan konstateras att ingen 
av avfallsfraktionerna kom ner till de halter som fanns i barken. Arsenik finns också i 
vissa fungicider, dvs anti-mögelmedel, som kan finnas i våtrumstapeter och dito mattor. 
Gammal färg och mycket gamla tapeter kan också innehålla arsenik. Skillnaden mellan 
träfraktionen och de övriga var oväntat liten. Det är dock alltid svårt att få pålitliga 
värden på arsenik med få prover, eftersom arsenikimpregnerat virke innehåller så 
oerhört mycket högre mängder än något annat. En liten bit impregnerat virke kan alltså 
göra mycket stor skillnad i provets arsenikhalt. 
 
Om enbart CCA-impregnerat virke skulle ge bidrag till kromhalten skulle denna följa 
samma mönster som arseniken. Normalt CCA-impregnerat virke innehöll före 1990 
CCA typ B, vilket bestod av Cu, Cr och As i proportionerna 11,8:13,8:22,2. Senare 
användes CCA typ c som innehöll Cu, Cr och As i proportionerna 10,2:18:16. Det 
innebär att det borde finnas ungefär lika halter av dessa tre metaller i träfraktionen.  
 
Detta stämmer någorlunda för Högdalens träfraktion. Det fanns 44 mg/kg As, 56 mg/kg 

virke är arsenikkällan. 

Siffrorna f r samt 9 mg/kg 
u. Detta indikerar att även här kan CCA-impregnerat virke förklara arsenikhalten, men 

Figure 41. The contribution from different fractions to the total content of Mo, Ni, Pb, Sb, V and 
Zn in Högdalen. 

 
rom och koppar 

A

Cr och 87 mg/kg Cu. Det fanns alltså lite för mycket krom och koppar, men det kan 
förklaras med andra källor. Det finns alltså inget som motsäger att CCA-impregnerat 

 
ör Johannespannans träfraktion var 4 mg/kg As, 8 mg/kg C

C
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i
H
 

o gdalen h g e är  
krom och särskilt koppar i stort överskott, 120 resp 950 mg/kg. Arseniken kan även här 

ras ringsmedel, men fler källor till koppar och krom måste finnas. 
Var kopp n är svårt att säga, eftersom de andra Högdalenfraktionerna 
hade ungefär tio gånger lägre kopparhalter. Även Johannes finfraktion hade lite av 

e är stämmer proprotionerna bättre med CCA-impregnerat virke. 

 åte r allt i H alens plastfraktion, men även finfraktionen hade 
höga halter, högre än träfraktionen (se Tabell 23 samt figur i bilaga A.3). Detta kan bero 

å att man använt kromföreningar som pigment i plasten. Krom finns också i vanliga 

 av 
ögdalens papper som låg i samma storleksordning som de olika proverna från 

Johannespannan. I finfraktionen kan man också tänka sig att förkromade detaljer såsom 

metallförem  

mellan de 
 

oppar visar ett oväntat mönster (se Tabell 23 samt figur i bilaga A.3). Inte heller 
denna följer arseniken, vilket man kunnat vänta sig om CCA-impregnerat virke vore 
enda källan. Mest koppar fanns i Högdalens finfraktion men relativt mycket koppar 

yserade halter i Johannes plast. Denna förklaring stöds av iakttagelser 
id plockanalysen.  

Plast kan också innehålla koppar i form av t ex kablar där enstaka trådar inte avskiljts 
från sitt plasthölje. Någon riktigt bra förklaring till kopparhalterna i finfraktionen har 
dock inte hittats ännu. 
 
Kobolt, Co 
Kobolthalterna varierade också en hel del mellan bränslefraktionerna, men här var det 
papperet från Johannes som låg högst. Även Högdalens plastfraktion och finfraktion låg 
högt. Koboltsalter är starka blåa färgämnen som används till tryckfärg, målarfärg och i 
plaster. 
 

 Johannes träfraktion var andelen impregnerat trä ungefär tio gånger lägre jämfört med 
ögdalens träfraktion. 

Finfrakti nen i Hö ade den näst hö sta arsenikhalt n, 25 mg/kg. H  fanns dock

förkla med impregne
arn kommer ifrå

dessa tr
 

metaller, men h

Krom rfanns framfö ögd

p
målarfärger som pigment (oftast gröna, men även andra färger). Alla 
Högdalenfraktioner hade högre halter än Johannesfraktionerna, med undantag
H

spikar och beslag skulle kunna släppa ifrån sig krom från ytskiktet p.g.a. friktionen 
under bränslebehandlingsprocessen, men detta motsägs av den mycket låga mängd 

ål som överhuvudtaget återfanns i bränslet. Kromanalyserna gjordes, liksom
de andra analyserna, på dubbelprov, och några prover uppvisade betydande skillnader 

två delproverna, särskilt vid de högsta halterna. 

K

återfanns även i plastfraktionen från Johannes. Koppar kan, liksom krom, användas i 
pigment, och tryckfärger för att trycka t ex text utanpå en plastpåse är en rimlig 
förklaring till anal
v
 
Koppar i trä kan också komma från andra källor än träskyddsmedel. Vissa färger, såsom 
Falu Rödfärg och Cuprinol, innehåller koppar. Därför är det anmärkningsvärt att 
halterna i träfraktionerna var relativt sett låga. Detta tyder på låg andel målat virke. 
Denna slutsats stöds av halterna av zink, titan och barium, vilka också tyder på mycket 
litet inslag av målarfärg. 
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Kadmium, bly och antimon 
Kadmium visar ett intressant mönster: samtliga halter låg på samma låga nivå, utom 
plasten från Högdalen (se Tabell 23). Denna låg ca 50 gånger över det näst högsta 
värdet, vilket var Johannespannans pappersfraktion som i sin tur var 700 gånger högre 
än plast- och träfraktionerna från Johannespannan. Det är alltså stor skillnad på olika 
plastsorter. Kadmium har tillsatts i plast bl.a. för att färga den starkt gul/röd, men sedan 
några år tillbaka är tillsats av kadmium i plast förbjuden (enligt SFS 1998:944). 
 
Antimon uppvisar ett nästan identiskt mönster som kadmium. Här är dock orsaken 
främst att antimon används som flamskyddsmedel i plast. En viss användning av 
antimon som t ex pigment, katalysator etc finns också [26]. 
 
Ett liknande mönster gäller även för bly (se Tabell 23 samt figur i bilaga A.3). 
Högdalens plastfraktion innehöll mest, 1200 mg/kg torrt prov. Därefter kom Högdalens 
finfraktion med ca hälften så höga värden. Alla fraktionerna i Johannes låg på mindre än 
en sjättedel av Högdalens plastfraktions blyhalt. Bly har också använts i plast på samma 
sätt som kadmium. Dock är bly i förpackningsmaterial, dit många plastprodukter hör, 

oxider av zink och titan. Även andra pigm ne) 

ändamål. N a dess 
rmer, starkt begränsade. Exempelvis får inte blyhaltig färg användas inomhus längre 

Molybden, nickel, vanadin och zink 
Molybden och nickel visar samma trend som bly och krom, nämligen mest i plasten från 
Högdalen samt relativt höga halter i Högdalens finfraktion (se Tabell 23).  
 
Zink och vanadin hade en inbördes liknande fördelning, men vanadinhalterna var en 
faktor ca 100 gånger lägre än zinkhalterna. Dessa metaller uppvisar ett liknande 
mönster som molybden etc, men här var halterna högst i Högdalens finfraktionen och ca 
hälften så stora i plasten från Högdalen. Innehållet av zink i de olika bränslefraktionerna 
illusteras i en figur i bilaga A.3. 
 

förbjudet enligt samma förordning (SFS 1998:944) som förbjuder kadmiumanvändning. 
Blyvitt (blykarbonat) användes också i färg fram till 1950-talet, men ersattes därefter av 

ent, såsom blymönja (blyoxid, rött färgäm
och blysulfid (svart) samt ett antal gula varianter av blyoxid har använts för diverse 

uförtiden är användning av samtliga dessa ämnen, inklusive bly i all
fo
enligt Bly – Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om bly samt allmänna 
råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 1992:17). 
 
Den stora skillnaden mellan plastfraktionen i Högdalen och andra fraktioner, särskilt 
plastfraktionen i Johannespannan, tyder på att Högdalen emottager en del gammal plast, 
eventuellt också importerad plast. Detta kan förklaras av att Högdalen har en del avfall 
som samlas in på återvinningsstationer där allmänheten kastar gamla plastföremål 
såsom uttjänta plastbunkar, gamla leksaker eller plastmuggar inköpta för många år 
sedan i Sverige eller i andra länder. Johannespannans plast var i stort sett helt ren från 
kadmium och bly med halter lika stora som i träfraktionen. Detta tyder på att denna 

aktion bestod av nytillverkad plast. fr
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Metaller i plast och färger – varifrån och varför? 
Resultaten från de kemiska analyserna visar att det finns relativt stora mängder metaller 
i plasten från Högdalen. Flera av dessa ämnen finns säkerligen som organiska salter, t 
ex som metalloktoater, dvs metallsalter av 2-etylhexansyra. Dessa ämnen används i 
plaster som stabilisatorer och då är metalljonen barium, kadmium, tenn eller strontium. I 
detta projekt har varken tenn eller strontium analyserats, men det är alltså inte otroligt 
att dessa ämnen skulle uppvisa ett mönster liknande det för t ex kadmium. Kobolt, 
koppar, molybden, mangan, krom och nickel används också som katalysatorer i diverse 
olika sammanhang. Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en mängd källor 
till metaller i plast: färgämnen, stabilisatorer, flamskyddsmedel, katalysatorer och rena 
föroreningar från innehållet i t ex plastförpackningar. 
 
I färger används ämnena till två ändamål. Metalloktoater av koppar, kvicksilver och 
zink används som fungicider, dvs bekämpningsmedel för svamp och mögel. Dessutom 
används dessa ämnen som torkmedel, s k sickativ, i bl a linoljefärger. Då är metalljonen 
kalcium, kobolt, järn, bly, zink, mangan eller zirkon [27]. Det finns få tecken på 
målarfärg i träfraktionerna i de undersökta bränslena. Förekomsten av målarfärg i 
träfraktionen kan dock variera beroende på bränslets ursprung. 
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6.3 Förbränningskarakterisering 

6.3.1 Resultatsammanfattning 

Sugp
omv  
brän n
visade 
Lam
Joha
bakvägg
inblandn
Dock vi
lägre rel
PTP tyc
eldstade
 
Lam
vänster s
sidan m
pyrom t
där s e
större jä
 

ideofil enskap specifik 
r PTP-förbränning. 

6.3.2 Resultat förbränningskarakterisering i Johannes 

Sugpyrometermätningar 

I Johannes har sugpyrometermätningarna skett i ett antal punkter i pannan (för 
beteckningar se Figur 5). Mätningar gjordes dels då enbart bark eldades och dels med 
inblandning av ca 20 vikt-% PTP (försök 1 och 2 enligt Tabell 10). Resultatet visas i 
bilaga B.2 och i Figur 42 och Figur 43 nedan visas CO- och O2-halter i olika punkter i 
pannan för de två testade bränslefallen. Under traverseringen erhålls två 
mätmedelvärden i varje position eftersom sonden först traverserats inåt (mot mitten av 
eldstaden) och sedan tillbaka utåt. Rådata (bilaga B.2) visar generellt god 
överensstämmelse mellan de båda traverseringarna. Resultaten kan därför betraktas som 

h ej tidsberoende. Vad som kan noteras är att syrehalten är något högre och 

Vid förbränningskarakteriseringen studerades avfallsfraktionernas inverkan på 
gastemperatur och lokal O2-/CO-halt över eldstadens tvärsnitt. För mätningarna 
användes sugpyrometer, lambdasond och IR-pyrometer. Vidare filmades förloppet i 
ldstaden.  e

 
yrometermätningarna som genomfördes i Johannes visade, inte oväntat, ett tydligt 

änt samband mellan O2-halten och CO-halten. O2-halten var lägre strax innanför 
slei matningarna jämfört med områden närmare pannans centrum.  Resultaten 

också att en högre gastemperatur sammanfaller med en lägre O2-halt. 
bdasondsmätningarna visade på en kraftig snedfördelning av O2-halten i 
nnespannan (lägre närmast höger- och frontväggen än längs vänster- och 

en). En jämförelse mellan de olika testade bränslefallen i Johannes antyder att 
ingen av avfall (ca 20 % PTP) inte påverkar denna snedfördelning signifikant. 

sade resultaten att den lokala O2-halten i närheten av bränsleinmatningarna blir 
ativt O2-halten i utgående rökgaser då avfallet blandas in. Inblandningen av 
ks inte påverka de tidsmässiga variationerna hos den lokala O2-halten i 

n.  

bdasondsmätningar i eldstaden i Högdalen visade att syrehalten är lägre intill 
idovägg jämfört med den högra. Skillnaden i O2-halt mellan höger och vänster 
inskade sedan succesivt till avskiljaren och tomdraget. Från IR-

ermätningarna noterades att temperaturen är högre i pannans vänstra del (d e v s 
yr t är som lägst). Variationerna i O2-halterna i eldstaden över tiden var något 

mfört med Johannes men låg inom ± 1 %-enhet. 

mningarna visade en rad pannspecifika scenerier men ingen egV
fö
 

rums- oc
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CO-halten något lägre längre in i pannan jämfört med vid den högra sidoväggen. 

n är också något lägre närmareSyrehalte  frontväggen jämfört med vid bakväggen.  

2
halten högre lokalt i närheten av bränsleinmatningen vid inblandning av avfall. Det är 
rimligt att PTP brinner snabbare än enbart bark eftersom fukthalten är lägre och 
värmevärdet högre (se avsnitt 6.2). De lägre O2-halterna i samband med PTP-
inblandningen syns lite överaskande även på pannans fast installerade O2-mätare efter 
överhettarna medan skillnaden i O2 är liten mellan bränslefallen i mätpunkten strax 
innan rökgaskondensorn. I Tabell 24 sammanfattas medelvärden av O2 och CO från 
driftdata under tidsperioderna för respektive traversering. Trots att inblandning av avfall 
ger lokalt höga CO-halter ovanför höger bränsleinmatning blir CO-halten i utgående 
rökgaser något lägre jämfört med barkfallet. 
 
 

 
En jämförelse mellan de olika bränslefallen antyder att O -halten blir lägre och CO-
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Figur 42. Med sugpyrometer uppmätta CO-halter i olika punkter i eldstaden för två driftfall 
(bark, samt bark + 20 % PTP) i Johannes. 

Figure 42. CO-content for two operating cases (bark and bark + 20 % PWP) measured with 
suction pyrometer in different points in the boiler in Johannes. 
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Approx. pos för bränsleinmatning
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Figur 43. Med sugpyrometer uppmätta O2-halter i olika punkter i eldstaden för två driftfall (bark, 
samt bark + 20 % PTP) i Johannes. 

Figure 43. O2-content for two operating cases (bark and bark + 20 % PWP) measured with 
Suction thermocouple in different points in the boiler in Johannes. 

 
Tabell 24. Medelvärden av driftdata över O  och CO under traverseringsförsöken i eldstaden. 2

Table 24. Mean values from operation data of O2 and CO during the periods of “traversering”. 

Bränsle Mätlinje O2 efter tertiär 
ÖH, vänster [%]

O2 efter tertiär 
ÖH, höger [%] 

O2 i rökgas före 
RGK [vol-%] 

CO i rökgas 
[mg/mn3] 

Höger sidovägg 
närmast frontvägg 6,2 5,8 4,1 97,6 Bark 

Höger sidovägg 
närmast bakvägg 4,8 4,2 4,0 81,1 

Höger sidovägg 
närmast frontvägg 3,5 2,7 3,6 83,2 Bark + 

20 %  
PTP Höger sidovägg 

närmast bakvägg 3,9 3,4 4,0 26,8 

 
I Figur 44 visas temperaturerna som mätts upp med sugpyrometern. En jämförelse med 
resultaten ovan antyder att en högre temperatur sammanfaller med en lägre O2-halt. 
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Temperatur (Sugpyrometer, plan 3, höger) {Johannes}
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r (Figure 5). Cases with and without sorted waste fraction are 
compared. 

Mätningarna i Johannes genomfördes i fribord på plan 3 med ett instick på ca 1 m från 
eldstadsväggen i punkterna B, C och D enligt figur Figur 5 (samma positioner som 
sugpyrometern).  
 
Resultaten från mätningarna, då enbart bark eldades, visas i Figur 45. Vad som kan 
noteras är att syrehalten är klart lägre i den högra delen av eldstaden jämfört med den 
vänstra. I diagrammen visas också driftdata på syrehalten efter tertiär överhettare. Även 
här kan en något högre syrehalt noteras vid vänster sida jämfört med den högra. Vidare 
visar mätningarna att syrehalten är lägre vid frontväggen än vid bakväggen på vardera 
sidan, vilket är samma trend som erhölls vid sugpyrometermätningarna. 
 

Figur 44. Gastemperaturer i Johannes mätta i punkterna B och C (plan 3, höger sida, närmast 
front resp. bakvägg) enligt Figur 5. Fall med och utan avfallsinblandning jämförs. 

Figure 44. Gas temperatures measured on right side at points B and C in the sketch of the 
Johannes Boile

 

Lambdasondsmätningar 
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Lambdasondsmätningar, Bark {Johannes}
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Figur 45. mätningar (linjer) vid barkförbränning i Johannes. De 
markerade punkterna visar driftdatavärden vid överhettare. 

Figure 45. m the O2-measurements in the furnace in Johannes when bark was used 
as fuel. The marked dots are O2 content at superheater from operation data. 

 
I projektet gjordes också två mätningar i Johannes då bark sameldades med PTP. 

 som 
ppmättes med lambdasonderna i eldstadens hörn är en effekt av PTP-inblandningen 

Resultat från lambdasonds

Results fro

Resultaten visas i Figur 46. Mätningarna visar att de lokala syrehalterna i 
lambdasondernas mätpositioner var lägre vid sameldning jämfört med om enbart bark 
eldas. En jämförelse av driftdata i de två fallen visar att de uppmätta syrehalterna efter 
överhettare ligger på ungefär samma nivå. Detta indikerar att de lägre syrehalterna
u
snarare än olika driftinställningar i pannregleringen. Skillnaderna mellan sidorna 
kvarstår (lägre syrehalt på höger sida samt närmast frontväggen). Resultaten visar inte 
några tecken på att sameldningen med PTP ger större fluktuationer i O2-halt över tiden 
än vid förbränning av enbart bark. 
 

86 



VÄRMEFORSK 
   
 

Lambdasondsmätningar, Bark + 20 % PTP {Johannes}
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Figur 46. Resultat från två lambdasondsmätningar i Johannes vid sameldning mellan bark och 
20 % PTP. Markerade punkter visar värden från driftdata mätt vid överhettare. 

Figure 46. Results from two O -measurements in Johannes when BARK + 20 % PWP was 

 de olika fallen. 
Resultaten antyder att det inte är någon större skillnad i temperatur mellan fram- och 

2
used. Dots are values from operation data at superheater. 

 

IR-pyrometermätningar 

I Figur 47 visas resultaten från IR-pyrometermätningarna i Johannes. Ett antal olika 
driftfall i olika mätpunkter har studerats. Eftersom mätningarna inte är gjorda samtidigt 
kan skillnader i bränsleinmatning mm påverka jämförelsen mellan
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bakvägg då bark eldas. Då PTP blandas in sker en förskjutning så att temperaturen blir 
högre närmast frontväggen (plan 3).  

Gastemperatur (IR-pyrometer) {Johannes}
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Videof

I Joh n
ett f m
förb nn ersöka om det syns 

ranskning av videofilmerna visade det sig vara svårt att se någon skillnad mellan 

rivs av stupluften med hög fart ut ur stupen i form av en relativt 

Figur 47. Medelgastemperaturer från mätningar med IR-pyrometern i Johannes. ”Felstaplarna” 
anger standardavvikelsen. 

F re 47. Mean gas temperatures measured with IR-pyrometer. Measuring points (from left to 
right) B , C , E , D , D  according to the sketch of the Johannes right right left left right boiler 
(Figure 5). The black lines show standard deviation. 

ilmning i Johannes 

es filmades förbränningen under ett fall utanan  inblandning av PTP (”bark”) samt 
all ed PTP (bark + 20 % PTP). Syftet med filmningen var att få en överblick över 

ingen i pannan vid det aktuella mättillfället samt att undrä
någon skillnad i förbränningsförloppet vid de båda bränslefallen. Videoupptagningen 
genomfördes dels i sex stycken mäthål i plan 1 (punkt E och F i figur 4, samma plan 
som bränsleinmatningen) och dels i två stycken mäthål på plan 3 (punkt D i figur 4). På 
plan 1 användes en kamerasond som ”tittar” 22° relativt sondens utsträckning och på 
plan 3 en kamerasond som ”tittar” 45° relativt sonden.  
 
Vid g
de två bränslefallen. Exempelvis kunde det inte identifieras några brinnande fragment 
av papper eller plast uppe i fribord. Dock kunde några andra intressanta observationer 
göras som har relevans för förbränningsbetingelserna i pannan: 
 

• Bränslet d
koncentrerad stråle som landar i bädden nära bakväggen. 
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• Flödet av bränsle ser större ut ur det högra stupet jämfört med det vänstra. 
Flödet ur det vänstra stupet beskriver större variationer över tiden (ibland 
kommer inget bränsle alls under 5-8 sek). 

• Nära hörnet i bäddens bakre högra del syns en kraftig uppåtgående rökpelare, 
likt en ”tromb”, som antas bestå av vattenånga samt oförbrända partiklar och 

nen baserat på videofilmerna. 
Slutförbränningen förefaller intensivare på den högra sidan av eldstaden 

gaser. Filmning inuti tromben visar att där finns praktiskt taget inget siktdjup. 
En liknande effekt kan anas i bäddens bakre vänstra hörn. Tromben ser ut att 
skapas ovanför bränsleflödenas nedströmning i bädden och kan drivas på av 
den kraftiga luftstrålen som mynnar ut ur bränslestupen. Tromben ser ut att 
avlänkas mot frontväggen högre upp i pannan, vilket kan förklara de låga 
syrehalter som uppmättes där. 

• Utanför ovannämna turbulenta zoner (”tromberna”) ser det ut som om den 
lokala strömningshastigheten är relativt låg. Närmare frontväggen syns delvis 
brinnande partiklar som rör sig nedåt mot bädden. Bäddytan och dess 
fluidisering syns tydligt i dessa partier. 

• Från plan 3 syns slutförbränningen som bildas av sekundärluftens strålar. Det 
är svårt att uppskatta sekundärluftpenetratio

(villket stämmer med O2-, CO- och temperaturkarteringarna).  
 
 
                 bark       bark + 20% PTP 

       
             

Figur 48. Vänstra bränsleinmatningen i Johannes under drift med bark 8 mars, 2003 respektive 
med bark + 20 % PTP 10 mars. 

Figure 48. Left fuel feeding point in Johannes (left picture with bark fuel, right picture bark +  
20 % PWP) 
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6.3.3 Resultat förbränningskarakterisering i Högdalen P6 

Lambdasondsmätningar 

Lambdasondsmätningar gjordes i positionerna A - E enligt Figur 7, d v s i eldstaden, 
avskiljaren och i tomdraget. Fyra lambdasonder användes för samtidig mätning i fyra 

unkter. I positionerna A, C och D gjordes mätningar på både höger och vänster sida. 
Följande tre m
 
Mätning 1 Höger – mitten – vänster i eldstaden (pos. Ehö, Ahö, B, Avä) 
Mätning 2 Höger+vänster i eldstaden samt i avskiljaren (pos. Ahö, Avä, Chö, Cvä) 

gasernas väg genom pannan kan man se om 
ventuella ojämnheter i syrehalten i eldstaden utjämnats i senare delar. Bränslet i 

iagrammet kommer från driftdata, uppmätt efter överhettare 2. 
ven dessa indikerar att syrehalterna är lägre på vänster sida. Något anmärkningsvärd 

ä
tillsätts ingen luft m
f r”. 

p
ätningar genomfördes i följande positioner: 

Mätning 3 Höger + vänster i avskiljaren samt i tomdraget. (pos. Chö, Cvä, Dhö, Dvä) 
 
Genom att, med mätningarna, följa rök
e
försöken har varit 100 % PTP. 
 
Figur 49 visar resultaten från mätningarna i eldstaden. Slutsatsen här är att syrehalterna 
är lägre i den vänstra delen av av eldstaden. Uppgången i syrehalt på slutet av 
mätningarna i punkt ”plan 5 vänster” kan bero på en igensättning av sonden. De 
markerade punkterna i d
Ä
r den tydliga ökningen av syrehalten från mätpunkterna på plan 5 till plan 6. Det 

ellan dessa plan så förklaringen bör vara att stråk med hög syrehalt 
örekommer i eldstaden mellan mätpunkterna ”plan 5 höger” och ”plan 5 vänste
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Figur 49. Resultat från lambdasondsmätningar i eldstaden i Högdalen. De markerade 
punkterna motsvarar värden från driftdata mätt efter överhettare 2. 

Figure 49. Results from O2-measurements in the funrace in Högdalen. Measuring points B 
(light blue), Eright (purple), Aright (pink), and Aleft (dark blue) according to the sketch of 
the Högdalen boiler. Dots are operation data values measured at superheater. 
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Figur 50 visar resultaten från samtidiga mätningar i eldstad och avskiljare. Även 
driftdata från mätning efter överhettare 2 visas. Mätningarna visar att skillnaden i 

avskiljaren. Syredifferensen i avskiljaren (cirka 1 %-enhet) var ungefär lika stor som 

överhettar
 

syrehalt mellan vänster och höger sida som detekterades i eldstaden hade minskat i 

motsvarande differens mellan de båda fast installerade syrehaltmätarna efter 
e 2. 
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Figur 50. Resultat från samtidiga lambdasondsmätningar i eldstad och avskiljare i Högdalen. 
De markerade punkterna motsvarar värden från driftdata mätt efter överhettare 2. 

 (cerise), particle separator left (yellow) and furnace left (blue) Dots are 
values from operation data measured at superheater 2. 

IR-pyrometermätningar 

 
Me v  visas i Figur 51. En högre temperatur kan 
not s  

et för avskiljaren gäller att temperaturen är som högst där syret är som lägst. 

Figure 50. Results from simultaneous O2-measurements in the furnace and in the particle 
separator in Högdalen. Measuring points are particle separator right (green), 
furnace right

 

I Högdalen skedde IR-pyrometermätningarna i princip mot samma provpunkter som för 
lambdasondsmätningarna ovan, d v s i avskiljaren (vänster och höger på våning 5), i 
tomdraget (höger och vänster på våning 5) samt i eldstaden (front, våning 6, övriga hål i 
eldstaden är för snäva).  

del ärdet av de uppmätta temperaturerna
era  i pannans vänstra del. En jämförelse med syrehalterna enligt Figur 50 visar att

d
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partiklar brann högre upp i pannan där. Eftersom det under 
 med bränslelinje 3 (högra sidan) fanns en misstanke om att resultatet 

berodde på att det tillfördes mer bränsle på vänster sida. Av denna orsak filmades på 
samma ställe även dag nummer två, men även då såg det ut som om det brann betydligt 
mer på vänster sida. Detta överensstämmer med resultaten från mätningarna med 
lambdasond. Till vänster i  Figur 52 nedan visas vyn från frontväggen i eldstaden, riktad 
snett ner mot bädden, vänster sida i bilden är vänstra delen av eldstaden.  
 

Figur 51. Medel gastemperaturer från mätningar med IR-pyrometern i Högdalen. ”Felstaplarna” 
anger standardavvikelsen. 

Figure 51. Mean gas temperatures measured with IR-pyrometer. Black lines show standard 
deviation. 

 

Videofilmning i Högdalen 

I Högdalen användes kameran med 22° vinkel relativt sonden. Filmning gjordes i 
eldstaden, vid frontväggen på plan 6 (pos B enligt Figur 7), avskiljaren på höger och 
vänster sida (Chö respektive Cvä) samt på höger sida i tomdraget (Dhö). Inom projektet 
genomfördes filmning under två dagar, huvudsakligen vid full last (92 - 95 MW).  
 
En analys av filmen från den första mätdagen antyder att det brann betydligt mer på 

änster sida och att bränslev
dagen var problem
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Figur 52. Till vänster: vy från frontvägg i eldstaden i Högdalen P6, plan 6, riktning ned mot 
bäddbotten; till höger: vy från avskiljaren i Högalen P6, filmat från vänster sida . 

 the particle separator in Högdalen (view from the left 
side in the furnace). 

 
pet till 

avskiljaren. Till höger i Figur 52 syns antända förbränningsgaser passera väggen som 

 
Filmningen i tomdraget visade även på stora beläggningar, mest på gittret strax 
nedanför provhålet, vilket även syns i kapitel 4.2.6.  
 

6.3.4 Diskussion – förbränningskarakterisering 
Mätningarna visar att 20 energi-% PTP kan eldas tillsammans med skogsbränsle (i detta 
fall bark) i en konventionell biobränslepanna utan att förbränningsförloppet påverkas 
påtagligt. 
 
Variationerna i syrehalt över tiden i Johannes blev inte större med inblandning av PTP, 
inte heller CO-utsläppet. De lokala CO-halterna ovanför bränsleinmatningarna blev 
dock tydligt förhöjda i eldstaden med PTP-inblandning, vilket kan öka risken för 

orrosion på eldstadsväggar. Bränsleinmatningen kan därför anses vara en viktig 

Figure 52. To the left: view from the front wall towards the bottom in the Högdalen furnace 
(level 6); to the right: view from

Filmsekvensen från avskiljaren visade att förbränning sker även i inlop

skiljer eldstaden från avskiljaren (svarta området till höger i bild). 

k
funktion att se över vid eventuell sameldning med PTP. 
 
Variationen i O2-halt över tiden (minutperspektiv) var generellt något större i Högdalen 
än i Johannes men får ändå betecknas som måttligt. Det förekom exempelvis inga 
perioder med syrehalt under 1,5 %. Resultaten visar på viss stråkbildning avseende på 
syrehalten i eldstaden. Detta är troligen kopplat till funktionen hos bränsleinmatningen. 
Förmodligen fungerade bränsleinmatningarna tillfredsställande under mätperioden. Det 
hade varit intressant att mäta med lambdasonderna i eldstaden i samband med någon, av 
de i driftuppföljningen rapporterade, störningarna i bränsleinmatning. 
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6.4 Askrelaterade driftproblem - beläggningsbildning och korrosion 
på överhettare 

6.4.1 Resultatsammanfattning 
Rökgasernas beläggningstendens och korrosivitet i överhettarregionen undersöktes med 
IACM (mätning av KCl, NaCl samt SO2 i gasfas), påslagssonder och gradientsonder. 
Med en SEM/EDX-analys studerades de bildade beläggningarnas sammansättning. 

impaktormätning av flygaskan. 

Inblandnin ljande effekter jämfört med om 
nbart bark eldas: 

tan dosering):  
 

• (K,Na)Cl-halten i rökgaserna vid överhettarna minskade med ca 65-70%.  

s e. 

tim

en relativt stor andel av 
eläggningarna är löst sittande. Samtliga sonder i Johannes fick en kam av flygaska 

(huvudsakligen kalciumoxid) på vindsidan som dock satt löst och kunde enkelt blåsas 
av.  
 
Metallanalyserna på korrosionssonderna visade att med den provtid som var möjlig i 
Johannes hann aldrig någon signifikant korrosion uppstå. Detta gäller såväl med som 
utan sulfatdosering. Den metallförlust som uppmättes (<50 µm) är en följd av initial 
oxidskalbildning.  
 
I Högdalen provades tillsats av såväl ammoniumsulfat som elementärsvavel i 
granulform (båda formerna benämns fortsättningsvis ”svavel”). Även här visar IACM-

Under försöken provades de tre stålen SS2216, SS2352 och X20 för olika bränsle- och 
svaveltillsatsfall vid temperaturerna 400°C, 475°C och 550°C. Vidare gjordes 

 
g av ca 20 % PTP till bark i Johannes gav fö

e
 

• (K,Na)Cl-halten i rökgaserna vid överhettarna ökade.  
• De beläggningar som bildades i överhettarmiljön fick högre kloridhalt och 

något högre tillväxthastighet (avser hårt vidhäftade beläggning - icke möjlig att 
blåsa av). 

 
Dosering av ammoniumsulfat vid förbränning av bark + 20 % PTP i Johannes gav 
öljande effekter (jämfört med fallet uf

• Kloridhalten i flygaskans submikrona partiklar minskade kraftigt samtidigt som 
ulfathalten i och totala koncentrationen av submikrona partiklar ökad

• De beläggningar som bildades i överhettarmiljön fick lägre kloridhalt och 
långsammare tillväxthastighet. Detta gäller både de sonder som exponerades tre 

mar och de som exponerades fyra dygn.  
• Skillnaden i kloridhalt och tillväxthastighet mellan provfallen ökade med 

temperaturen på provringarna inom intervallet 400-560ºC. 
  

 
Av de provade stålsorterna uppvisar, för de flesta fallen, SS2352 den minsta 
beläggningstillväxten. Analyserna visar också att 
b
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mätningarna att (K,Na)Cl-alkalikloridhalten i rökgaserna sjunker och SO2-halten stiger 
vid tillsats av svavel. Alkalikloridhalterna var dock överraskande låga (under 10 
ppmvg) under mätkampanjen även utan svaveldosering, ungefär på samma nivå som vid 
skogsbränsleförbränning.  
 
Vid en jämförelse mellan samtliga driftfall med beläggningssondmätning (3 tim 
respektive 11 tim) syns en svag tendens till långsammare beläggningstillväxt vid 
svaveltillsats. Resultaten från den våtkemiska analysen och SEM/EDX visar att 
kloridhalten i beläggningarna på beläggningssonderna är måttlig (< 5 vikts-%) med 
tanke på den höga totala kloridhalten i rökgaserna i Högdalen. Den kemiska 
sammansättningen i dessa beläggningar förändras inte speciellt mycket som följd av 
svaveldoseringen (svavelhalten ökar något). Däremot finns en stor skillnad i resultat 
mellan provringar tillverkade i olika material. Ringarna tillverkade av SS2216 uppvisar 
en klart större viktökning än ringarna tillverkade av SS2352. Den kemiska analysen av 
beläggningarna visar också att kloridhalten är högre på SS2216 än på SS2352. Detta 
indikerar att det sker någon form av reaktion mellan ringmaterialet och klorider i 
rökgasen redan tidigt under exponeringen i rökgaserna. 
 
Korrosionssonderna exponerades i Högdalen under 9-10 dygn med respektive utan 

påtagligt läggningar, speciellt vid högre 

eter tjocka på sondernas vindsida. En del av beläggningarna lossade vid uttag av 

betydelse för möjligheterna att sota bort 
e äggningarna, speciellt med vattensotning (denna var avstängd under hela 

provperioden i Högdalen). 

rum, både med och utan svaveltillsats. Redan efter 9-10 dygn har omkring 200-250 µm 

avseende an svaveltillsats. Resultaten indikerar att 
mperaturen hos rökgas och material har mycket stor betydelse för korrosionsförloppet 

vid 100% PTP-förbränning.  
 

gningsmätningarna samt IACM-mätningarna. 

dosering av granulsvavel till bränslet. Analysresultaten visar att svaveldoseringen 
 minskade kloridhalten i bildade be

sondtemperaturer. Svaveldoseringen ökade exempelvis S/Cl-förhållandet från 2,4 till 82 
för beläggningar på ringar som håller ca 540 ºC. Beläggningarna växte sig flera 
centim
sonderna. Det är svårt att göra en relevant bedömning av huruvida mängden beläggning 
påverkades av svaveldoseringen. Vid närmare studium framkom dock att det är 
signifikant skillnad i de fysiska egenskaperna hos beläggningarna. Beläggningarna från 
fallet med svaveldosering är betydligt mer porösa och spröda jämfört med referensfallet. 
Detta kan antas ha stor praktisk 
b l

 
Analyserna av korrosionssonderna i Högdalen visar att en relativt kraftig korrosion ägt 

förlorats från ringarnas vindsidor. Det är svårt att se någon signifikant skillnad i detta 
mellan fallet med respektive ut

te

Karakteriseringen av flygaskan i rågasen map olika partikelstorlekar visar att de 
submikrona partiklarna (askelement som varit i gasfas i förbränningsrummet) i 
Johannes vid 20 % PTP främst består av KCl och K2SO4. Vid sulfatinsprutning 
omvandlas KCl till K2SO4 i hög utsträckning då de submikrona partiklarna främst består 
av kalium och svavel. Analyserna av de submikrona partiklarna i Johannes stämmer väl 
överens med beläg
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De submikrona partiklarna i Högdalen innehåller höga halter klor och förhållandet av 

 

Mätning med IACM genomfördes i överhettarregionen integrerad över hela pannans 
bredd (pos A enligt Figur 5). I Figur 53 visas ett diagram över hela perioden och i Figur 
54 visas kampanjveckan mer detaljerat.  
 
Vad som kan noteras är att inblandning av PTP ökar (K, Na)Cl-halterna jämfört med om 
bara bark eldas (se perioden 1 - 9/3 i Figur 53 samt kampanjperioderna i Figur 54). Den 
tydliga nedgången på förmiddagen den 6/3 beror på att pannan trippat. Med sulfattillsats 

unker (K,Na)Cl-halterna samtidigt som SO2-halterna stiger. I Tabell 25 anges 
tta under kampanjveckan för de tre 

studerade bränslefallen. 
 

Table 25 and SO2 contents for the three tested fuel cases. 

kalium/natrium är ungefär 1 vid förbränning av PTP. Vid dosering av svavelgranul i 
Högdalen sjunker klorhalten respektive ökar svavelhalten i de submikrona partiklarna. 
Men flygaskpartiklarna innehåller fortfarande höga halter klor och koncentrationen av 
klor på de submikrona partiklarna i rökgasen är ungefär 4 gånger högre jämfört med 
Johannes 20 % PTP. 
 

Resultat beläggningsbildning och korrosion i Johannes 6.4.2

IACM 

sj
medelvärden av (K,Na)Cl- och SO2-halter uppmä

Tabell 25. Medelvärden av uppmätta (K,Na)Cl- och SO2-halter för de tre provade bränslefallen.  

. Mean values of (K,Na)Cl 

 (K,Na)Cl 
[ppm] 

SO2 [ppm] 

Bark 12,3 8,9 
Bark + 20 % PTP 21,2 12,4 
Bark + 20 % PTP + sulfat 7,2 21,2 
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Figure 53. 2- contents measured with IACM in Johannes. Periods with 
different fuel compositions are marked. 

Figur 53. (K,Na)Cl- och SO2-halter i Johannes, mätta med IACM. Perioder med olika 
bränsleblandningar visas. 
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Figur 54. Resultat från IACM-mätningar i Johannes under kampanjveckan. (K,Na)Cl- och SO2-
halterna visas för olika driftfall. 

 

Figure 54. (K,Na)Cl- and SO2- content measured with IACM in Johannes. Marked period 
number 1 = bark, #2 = trimming, #3 = bark + 20 % PTP, and #4 = bark + 20 % PWP 
+ sulphate. 
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Beläggningssond 

eläggningstillB växt 
Provringar av tre olika stål (SS2216, SS2352 och X20) har exponerats på 
beläggningssonden vid tre olika temperaturer (400, 475 och 550°C) i Johannesopannan.  
I samtliga fall har pannan körts på en last av 55 - 60 MW. De driftfall som provats är:  

• Bark 
• Bark med inblandning av 20 % PTP 
• Bark med inblandning av 20 % PTP samt sulfattillsats (75 l/h, ca 0,04 gS/MJbr). 

 
I Figur 55 visas tillväxthastigheten hos beläggningarna. En inblandning av PTP i 
jämförelse med om enbart bark eldas borde leda till högre tillväxthastighet i och med att 
(K,Na)Cl-innehållet då blir högre (jämför IACM-mätningarna i Figur 54). Någon sådan 
trend är dock svår att identifiera i de erhållna resultaten. Dessutom är absolutvärdet av 
tillväxthastigheten (50-60 g/m2/h) extremt högt för att vara barkeldning (typiskt är 2-10 
g/m2/h). Andra faktorer som kan inverka är last, eldstadstemperatur, medryck av 
partiklar samt koncentration av flygaska i rökgaserna.  
 
Insprutning av sulfat minskade beläggningstillväxten. Detta samband blir tydligare om 
nedan beskrivna omständigheter kring sondexponeringen beaktas. Vid en jämförelse 
mellan olika stålsorter uppvisar SS2352 för de flesta fallen en mindre 

 
beläggningstillväxt än de båda andra provade stålsorterna. 
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Figur 55. Ringviktsökning efter exponering i pannan (Johannes). Tre olika stål har provats vid 
olika temperaturer för tre olika driftfall (bark, bark + 20 % PTP, bark + 20 % PTP + 
sulfat). 

Figure 55. Weight gain of the test rings due to exposure in the boiler (Johannes). Three 
different steels have been tested at different temperatures for three different cases 
(bark, bark + 20 % PWP, and bark + 20 % PWP + sulphate). 
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Då provringarna studerades kunde en ansamling av relativt löst sittande flygaska 

oteras på vindsidan (en ”vindkam”, se Figur 56). Vindkammen förekom vid samtliga 
d  falla av om sonden råkade stöta emot 
något under uttagning. Det är ovanligt att  av detta slag bildas vid 

n mindre andel är ”svårsotade”. 
illväxthastigheten för ”icke avblåsbar beläggning” (drygt 10 g/m2/h) är fortfarande hög 

n
riftfall. Kammen var mycket ömtålig och kunde

en vindkam
beläggningssondmätning. Uppbyggnaden torde bero på flygaskans storleksfördelning 
samt de lokala strömningsförhållandena kring sonden. För att efterlikna förhållandena i 
pannan, där denna lösa beläggning försvinner vid sotning, genomfördes en renblåsning 
på laboratorium av en del av ringarna med efterföljande vägning. Resultatet från denna 
analys visas i Figur 57. Vad som kan noteras här är att en relativt stor andel av 
beläggningarna är löst sittande och att endast e
T
men dock rimlig för barkeldning. Att den är något högre än normalt kan ha samband 
med att de uppmätta (K,Na)Cl-halterna vid barkfallet också var något högre än vad som 
är normalt vid barkeldning. 
 

 

Figur 56. Fotografi av lä- resp. vindsidan på en SS2352-ring från ett testfall med bark + 
20 % PTP vid 475°C. 

Figure 56. Lee and wind side of a SS2252 ring from a test case with bark +20 % PWP at 
475°C. 

 

99 



VÄRMEFORSK 
   
 

Viktökning hos ringarna före och efter renblåsning {Johannes}
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Figur 57. Jämförelse av beläggningstillväxt före och efter avblåsning av provringarna. 

Figure 57. posits before and after cleaning of the test rings. 

 + 20 % PTP + sulfattillsats). Här kan 
oteras att beläggningarna flagat av för fallet med bark + PTP. Detta var också det enda 

Growing rate of de

 
En annan viktig observation efter sondexponeringarna var att ringarna av materialet 
SS2216 flagade ganska kraftigt vid nedkylning vid driftfallet bark + 20 % PTP. I Figur 
58 visas foton av tre ringar tillverkade av SS2216 som exponerats vid de tre olika 
bränslefallen (bark, bark + 20 % PTP samt bark
n
fallet där en sådan avflagning förekom, vilket kan tyda på en mer aggressiv rökgasmiljö. 
Eftersom flagningen antas vara en termisk effekt som är specifik för provningsmetoden 
(flagorna hade fallit av redan innan renblåsningen) har andelen förlorad beläggning 
genom flagning bedömts samt korrigerats i resultaten i Figur 55 och Figur 57.  
 

 

Figur 58. Fotografier på provringar av SS2216 exponerade vid 475°C för de tre bränslefallen 
(från vänster): bark, bark + 20 % PTP samt bark + 20 % PTP + sulfat. 

Figure 58. Tests made of SS2216 exposed at 475°C for the three cases (from left): bark, bark 
+ 20 % PWP, and bark + 20 % PWP + sulphate. 
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Kemisk analys 
I Figur 59 visas resultat från SEM/EDX-analyser på beläggningsprover vid de tre olika 
bränslefall i Johannes. Utvärderingen är gjord på ringar tillverkade av SS2352, 
exponerade vid en temperatur av 475°C. Prover har tagits på både vind- och läsidan av 
ringarna. I samtliga fall är Ca-halterna högre på vind- än på läsidan. Detta indikerar att 
”vindkammen” till största del består av CaO-partiklar. Tillsats av sulfat minskar Cl-
halten, samtidigt som S-halten ökar. 
 

Beläggningssammansättning {Johannes}
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Ringmaterial: SS2352, temperatur: 475°C
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Figur 59. Beläggningarnas kemiska sammansättning i viktsprocent analyserad med SEM/EDX. 
Ringmaterial som järn, krom, nickel och mangan är borttaget ur analysen. 

diagrammen i Figur 60 och Figur 61 visas utvalda resultat från den våtkemiska 
nalysen som gjorts på beläggningarna. I Figur 60 redovisas klor- och sulfathalterna 

räknat som andelar av den totala ringviktsökningen. Vad som kan noteras vid en 
jämförelse mellan de olika driftfallen är att klorhalterna ökar med PTP-inblandning och 

 

Figure 59. The composition (expressed as percentage by weight) of the deposits. The analyses 
were made with SEM/EDX. Fe, Cr, Ni and Mn are not included in the analysis. 

 
I 
a

att sulfatdosering, som önskat, reducerar klorhalterna.   
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Våtkemisk analys Johannes (stål: 2352, 3 h)
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Figur 60. Beläggningarnas innehåll av klor och sulfat, baserat på total ringviktsökning, för olika 
driftfall. Sulfatdosering reducerar kloridhalten. 

Figure 60. The content of Cl and SO4 in the deposits based on total weight gain for different 
cases. Addition of SO4 reduces the chloride content. 

 
Figur 61 visar beläggningssammansättningen för de tre testade bränslefallen. En hög 
andel järn, krom, nickel och mangan fanns i provet, vilket med största sannolikhet 
härrör från ringmaterialet. I figuren är dessa ämnen borttagna. Noteras kan att klorhalten 
är lägre för försöken med svaveltillsats. 
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Beläggningsanalys, Våtkemi (Johannes)
Ringmaterial: SS2352, Temperatur 475°C

100%
V (mg)

Pb

Sb 

Co 

Zn 

Cu 

Ti 

Ca 

K 

Cl 

S 

P 

Si

Al 

Mg 

Na 
Bark Bark + 20% PTP Bark + 20% PTP + sulfat

20%

40%

60%

80%

Vi
kt

s-
%

0%

Figur 61. Beläggningssammansättning utifrån våtkemisk analys. Ringmaterialen järn, krom, 
nickel och mangan ingår ej i analysen. 

Figure 61. The composition of the deposits analysed by wet chemical analysis. Fe, Cr, Ni and 
Mn are not included in the analysis. 

 

Korrosionssond 

I projektet gjordes två korrosionsmätningar om fyra dagar i Johannes. Vid den första 
mätningen exponerades sonden utan svaveltillsats. Vid den andra mätningen användes 
ammoniumsulfat (75 l/h) som additiv. Belastningen på pannan var ca 55 MW vid de 

åda tillfällena.  Medelvärdet på mätringarnas temperaturer under försöken visas i 
b ringar har reglerats mellan 
4

ll karakterisering av son  belä
 fotograferades strax efter u g, se Figur 62 nedan. Tyvärr användes olika 

eknik vid de båda til arför det i efterhand inte är lätt att jämföra 
. Bättre jämförelse kan göras utifrån Figur 63 där läsidan av en ring från 

ts bredvid . Där framgår att ringen från fallet med 20 
g har mind  beläggning jäm ed motsvarande ring 
 vindsidan indkammen” bitvis kvar på båda sonderna 

rför svårare att jämföra visuellt. 

b
ilaga B. Temperaturgradienten axiellt längs paketet av prov
00ºC och 560ºC. 

 
Visue derna och deras ggningar 
Sonderna tta
fotograferingst lfällena v
beläggningarna
vardera sond fotografera  varandra
% PTP och sulfatdoserin

n sulfat. På
re mängd
 finns ”v

fört m
från fallet uta

ch den är däo
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Sond från fall med 20% PTP och sulfatdosering 

 
Sond från fall med 20% PTP utan sulfatdosering 

Figur 62. Fotografering av korrosionssonderna efter exponering 4 dygn i Johannes vid 
driftförhållande enligt text ovan bilderna. Olyckligtvis är den ena bilden tagen med 
blixt och den andra utan.  

Figure 62. Pictures of corrosion probe from the tests in Johannes. Above the probe from case 
with sulphate dosage, below the probe from reference case (without sulphate). 

 

 
Bark + 20 % PTP Bark + 20 % PTP + sulfat 

materialtemperatur) från respektive sond. Den vänstra ringen kommer från fallet utan 

Figure 63. ). The left ring is 
 the case with 

sulphate additive. 

 

Figur 63. Fotografi på läsidorna av provring nr 13 (SS 2216 som exponerats vid cirka 540 °C 

sulfatinsprutning medan den högra exponerades under fallet med sulfat.  

Picture of lee side of corrosion probe rings no 13 (SS 2216, 540 °C
from the case without sulphate injection, to the right is the ring from
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Beläggningstillväxt på korrosionssonderna 

ändringen. Beläggningstillväxten 
de båda fallen är likvärdig upp till en yttemperatur av ca 470ºC (ring nr 6). Vid högre 

Figur 64 visar viktökningen (beläggningstillväxten) hos provringarna från 
korrosionssonderna i Johannes. För att ge mer jämförbara resultat har ”vindkammen” 
lossats från samtliga provringar och vägts separat (i de fall den fanns kvar på ringen). 
Analyserna visar att skillnaden mellan sondernas resultat blir i stort sett den samma 
oavsett om vindkammen inkluderas eller inte ur viktför
i 
temperaturer är tillväxten ungefär hälften så stor med sulfatdosering jämfört med 
referensfallet. Detta stämmer väl överens med resultaten från 
beläggningssondmätningarna (tre timmars exponering). 
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Figur 64. Viktökning hos provringarna på korrosionssonderna i Johannes, i båda fallen med 
bränslet bark + 20 % PTP. Den löst sittande ”ryggen” på vindsidan som fanns kvar på 
flera av ringarna har vägts separat och exkluderats ur redovisningen ovan.  

Figure 64. Mass increase from korrosion probe samples from the tests with and without 
sulphate additive in Johannes (fuel: bark + 20 % PWP). 

 
Kemisk analys 
Baserat på våtkemisk analys av klor och svavel i beläggningarna på korrosionsringarna 
visas molkvoten svavel/klor i Figur 65 nedan. Vid de båda högre temperaturerna (cirka 
480°C respektive 540°C) är molkvoten svavel/klor i beläggningarna betydligt högre då 
sulfat doserats. 
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Molkvot S/Cl i beläggningarna på korrosionsringarna Johannes
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Figur 65. Molkvoten svavel/klor i beläggningarna på korrosionsringringarna utifrån våtkemisk 
analys. 

Figure 65. The composition of the deposits (mole ratio S/Cl) analysed by wet chemical 
analysis. 

 
Korrosionsmätning 

(mikrome yra stycken ringar av 
SS2216 från varje sond vid olika temperaturer (ring nr 2, 8, 11, 17) har analyserats.  

Det var in
korta provtid som var tillgänglig i Johannes. Mätresultaten bekräftar detta. 

etallförlusten uppmättes till 0-30 µm för samtliga ringar. Mätonogrannheten hos 

ten är högre (någon %). Slutsatsen är att längre provtid 
rävs för att kunna skilja passiviserande oxidskalsbildning från aktiv korrosion i den 

aktuella rökgasmiljön (som får betecknas som ”måttligt korrosiv” enligt IACM-
mätningarna). 
 
 

Ringarnas metallförlust har analyserats genom att mäta förändringen i tjocklek före 
ter) respektive efter (mikroskop) rökgasexponering. F

 
te förväntat att någon signifikant metallförlust skulle hinna ske på den relativt 

M
metoden är ca +/- 10 µm. Det finns ingen signifikant skillnad mellan provfallen. Det är 
heller inte att förvänta eftersom den dominerande processen på ringarnas yta den första 
tiden i rökgasen är en uppbyggnad av ett oxidskal (vilket ju konsumerar metall). 
Hastigheten hos oxidskalbildningen bestäms framförallt av materialtemperaturen. 
Erfarenheterna av korrosionssondsmätning vid andra biobränsleeldade pannor visar att 
SS2216 vid aktuella temperaturer förlorar omkring 60 µm metall de första 500 
timmarna genom oxidskalbildning. Därefter sker praktiskt taget ingen ytterligare 
metallförlust om beläggningens kloridhalt är låg medan korrosionen fortsätter i princip 
linjärt med tiden om kloridhal
k
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Karakterisering av flygaskan i rökgasstråket 

konvektionsstråk har någon gång varit i gasfas i förbränningrummet. Därigenom kan 
man studera vilka komponenter som förångats från förbränningsutrymmet genom att 

samt subm  partiklar kan bilda beläggningar på t.ex. överhettartuber genom 
ondensation, termofores, impaktion och diffusion. 

 
Masstorleksfördelningen av flygaskan på Johannes visar att fallet med 30 % RT-flis och 
70 % bark i december 2003 gav upphov till högst koncentration av submikrona partiklar 
(Figur 66). Denna mätning gjordes inom ett annat Värmeforskprojekt [23] vid ett annat 
tillfälle men är ändå med som en jämförelse. I försöket inom detta projekt med 
sulfatinsprutning (20%PTP+Sulfat) ökar koncentrationen av submikrona partiklar 
tydligt jämfört med motsvarande fall utan sulfatinsprutning (20% PTP). Detta har även 
konstaterats i andra studier [16] och beror på att KCl omvandlas till K2SO4 som har en 
annan molvikt och en annan kondensationstemperatur. 
 

Alla submikrona partiklar (flygaskpartiklar under 1 µm) som mäts i pannans 

kemiskt analysera samt kvantifiera de submikrona partiklarna. Dessa gasformiga ämnen 
ikrona

k

 

Figur 66. Masstorleksfördelningen av flygaskan innan elfiltret på Johannes. 

Figure 66. Mass size distribution of the fly ash before the ESP at Johannes. 

 

dra slutsatsen att de subm sulfat samt kaliumklorid 

biobränsle

Den kemiska sammansättningen i de submikrona partiklarna i försöket med 30% RT 
och 70 % bark (Dec 2003) domineras av K, S, Na och Cl (se Figur 67). Därav kan man 

ikrona partiklarna består av kalium
men att det troligtvis finns mer sulfater än klorider. Denna sammansättning är typisk för 

eldade anläggningar. 
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Figur 67. Kemiska sammansättningen i de olika partikelstorlekarna i flygaskan vid försök 30 % 
RT, Dec 2003. 

Figure 67. Chemical compositions of different fly ash particle sizes in test with 30% waste 
wood, Dec 2003. 

 
Den kemiska sammansättningen i de submikrona partiklarna i försöket med 20 % PTP 
inom detta projekt (April 2004) domineras av K, Cl, S och med små mängder av Ca och 

mt kaliumsulfat 

koncentrationerna av kalcium i de grövre 
artiklarna (> 1 µm) vid mätningarna i försöket med 20 % PTP (April 2004). Detta har 

f amband med bildningen av ’vindkammarna’ på beläggnings- och 

Na (se Figur 68). De submikrona partiklarna består av kaliumklorid sa
men det finns troligtvis mer klorider än sulfater. 
 
Intressant att notera är de relativt höga 
p
örmodligen ett s

korrosionssonderna som också visade sig bestå av kalciumoxid. Man hade kunnat 
spekulera i att pappersfraktionen i PTP bidrar med kalcium i form av fyllmedel, men 
detta motsägs av det faktum att vindkammarna var minst lika dominerande vid fallet 
med endast barkeldning. Kalciumet måste därför antas härstamma från barken. 
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Figur 68. Kemiska sammansättningen i olika partikelstorlekar i flygaskan vid försök: 20 % PTP.

 
Vid tillsättning av sulfat i försök 20 % PTP+sulfat har en mycket stor del av 

K och S (s

 

Figure 68. Chemical compositions of different fly ash particle sizes in test 20 % PWP. 

kaliumkloriden omvandlas till kaliumsulfat då de submikrona partiklarna domineras av 
e Figur 69). 

 

 

Figur 69. Kemiska sammansättningen i olika partikelstorlekar i flygaskan vid försök: 20 % 
PTP+Sulfat. 

Figure 69. Chemical compositions of different fly ash particle sizes in test 20 % PWP+Sulfat. 
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För att kunna jämföra de olika försöken korrekt har masskoncentrationen av K, Cl och S 
i de olika partikelstorlekarna beräknats, se Figur 70. Därigenom kan man få ett mått på 
hur partiklar. 
Orsa
viktiga ldningen. 

 (20%PTP+Sulfat) samtidigt som koncentrationen av Cl minskar (se Figur 70). 
Dett ns 
med
 
 

mycket kaliumklorid respektive kaliumsulfat som finns i rökgasens 
ken till att endast kalium, svavel och klor redovisas är att dessa komponenter är 

komponenter för beläggningsbi
 
Masskoncentrationen av K och S i de submikrona partiklarna ökar när sulfat tillförs i 
försöket

a beror på att kaliumkloriden omvandlas till kaliumsulfat vilket stämmer övere
 IACM-mätningarna (se Tabell 26). 

 

Figur 70. Masskoncentrationen K, Cl samt S i olika partikelstorlekar av flygaskan i försöken: 
20% PTP samt 20% PTP+Sulfat. 

Figure 70. Mass concentration of K, Cl and S in different fly ash particle sizes in test: 20 % 
PWP and 20 % PWP+Sulfat. 
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6.4.3 Resultat beläggningsbildning och korrosion i Högdalen P6 

IACM 

I Högdalen uppstod vissa problem vid IACM-mätningarna. Till följd av hög optisk 
dämpning i gasen användes en specialvariant  av IACM (en vattenkyld ”spegelsond”) 
som erbjuder en kortare mätsträcka än standard ”cross-stack” version. Mätningarna 
gjordes i tomdraget (position Dvä enligt Figur 7). I tabellen i bilaga B.2 anges olika 
driftperioder och i Figur 71 visas resultatet från mätningarna. 
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Figur 71. K,Na)Cl- och SO2-halter i Högdalen mätta med IACM. 

Tabell 26 anges medelvärden av (K,Na)Cl- och SO2-halter för de olika bränslefallen. 

[ppm] [ppm] 

Figure 71. (K,Na)Cl- and SO2- content, measured with IACM, in Högdalen. 

 
I 
 

Tabell 26. Medelvärden av uppmätta (K,Na)Cl- och SO2-halter för de provade bränslefallen.  

Table 26. Mean values of (K,Na)Cl and SO2 contents for the tested fuel cases. 

 (K,Na)Cl SO2  

PTP utan additiv 9,7 165 
Sulfattillsats 150 l/h  8,8 173 
Sulfattillsats 300 l/h 8,3 219 
Svavelgranul 36 kg/h 6,6 265 
Svavelgranul 90 kg/h 5,0 464 
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Som framgår av resultaten minskar (K,Na)Cl-halten i rökgaserna vid tillsats av 
svavelgranulat och ammoniumsulfat. Alkalikloridhalten förefaller bli lägre ju mer 
svavel som tillsätts, oavsett form.  
 
En något märklig men intressant observation är att alkalikloridhalten verkar förändras 
med viss tidsfördröjning (ca 0,5-1 tim) efter det att svaveldosering har startats (gäller 
både sulfat och svavelgranul). Försöken med längre tids dosering av svavel ger 
intrycket av att alkalikloridhalten minskar långsamt men succesivt under pågående 
dosering. KCl och SO2 brukar annars reagera praktiskt taget omedelbart och samtidigt 
vid svavel- eller sulfatdos i biobränslepannor. Möjligen kan det förklaras av att det finns 
mycket alkaliklorider i beläggningarna på tomdragets väggar vars ångtryck står i 
jämvikt med rökgaserna. Om t ex alkalikloridhalten i rökgaserna från avskiljaren 
plötsligt minskar så sker kanske en förångning under viss tid av alkaliklorid från 
väggarna. 
 

Beläggningssond 

Beläggningstillväxt 
I Figur 72 och Figur 73 visas resultaten från ringviktsökningsmätningarna i Högdalen. 

2 och X20 vid temperaturerna 

en hel del beläggningsflagor 
ån många av ringarna (speciellt från de varmaste ringarna tillverkade av 2352). Med 

till mg S/MJbr 

Även i Högdalen provades de tre stålen SS216, SS235
400, 475 och 550°C. I diagrammen redovisas viktökningen hos ringarna under 
exponeringen. Under nedkyldning av sonderna lossade 
fr
hjälp av en visuell bedömning av viktförlusten genom flagning justerades de beräknade 
tillväxthastigheterna. Fem olika driftfall (enligt Tabell 27), samtliga vid fullast 
90 - 95 MW, har genomförts. De använda svaveldoseringsflödena har räknats om till 
den generella enheten ”massa tillsatt svavel per MJ använt bränsle”. Vid omräkningen 
har en pannverkningsgrad på 92 % antagits, liksom en konstant last på 92 MW under 
hela provperioden.  
 

Tabell 27. Testfall vad gäller beläggningsprovningar i Högdalen.  

Table 27. Tested cases during the deposit tests in Högdalen. 

Fall Svaveldosering S-tillsats omräknad  

Normal  - 
Sulfattillsats* 150 l/h 50 
Sulfattillsats* 300 l/h 99 
Tillsats av svavelgranul 36 kg/h 100 
Tillsats av svavelgranul 90 kg/h 250 
* 40 % lösning. 
 
En analys av resultaten visar att ringarna tillverkade av SS2216 uppvisar en större 
viktökning (större beläggningstillväxt) än ringarna tillverkade av SS2352. Den större 

iktökningen för SS2216 kan bero på reaktioner mellan rökgas/beläggning och v
ringmaterial. 
 

112 



VÄRMEFORSK 
   
 
Resultaten från de olika driftfallen (Figur 72) visar en något lägre beläggningstillväxt 
v cks minska ju mer svavelmängd som 
tillf r att det ska gå att bedöma vilken av 

id tillsats av svavel eller sulfat. Tillväxten ty
örs. Skillnaden är för liten mellan fallen fö

svavelformerna som är mest effektiv.  
 
Ingen tydlig trend kan noteras vad gäller sambandet mellan beläggningstillväxt och 
temperatur. 
 

Viktökning hos ringarna efter 3 h exponering (Högdalen)
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igur 72. Ringviktsökning efter exponering i pannan (Högdalen). Tre olika stålsorter har 
provats vid olika temperaturer vid fem olika driftfall. (Justering har gjorts för flagning.) 

Figure 72. Weight gain of the test rings due to exposure in the boiler (Högdalen). Three 
different types of steel have been tested at different temperatures for five different 
cases. 

 
I Figur 73 görs en jämförelse av viktökningen efter 3 respektive 11 timmars exponering. 
Tillväxthastigheten avtar något med tiden. Detta syns tydligare för SS2216 än för 
SS2352. 
 

F
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Viktökning hos ringarna, jämförelse 3 h och 11 h exponering (Högdalen)
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olika exponeringstider (3 resp. 11 timmar). (Justering har gjorts för flagning.) 

ast gasflödet). Prov togs på både lä- och vindsidan av 
respektive ring. Totalt togs prover på 5 olika ringar (tillverkade av SS2352, en ring för 

Figur 74 visar resultaten vid mätning på beläggningsflagans utsida och Figur 75  visar 

alterna krom och järn är betydligt högre på insidan, d v s den sida som vetter mot 

t tillsats av svavel 
te ökar svavelhalten i beläggningarna. Ingen större skillnad i 

beläggningssammansättning kan noteras mellan vind- resp. läsidan av ringen. 
 
 
I bilaga B.2 visas exempel på analysbilder för ett av proven. 
 

Figur 73. Ringviktsökning efter exponering i pannan (Högdalen). En jämförelse görs mellan 

Figure 73. Weight gain of the test rings due to exposure in the boiler (Högdalen). Three 
different steels have tested at different temperatures and at three different cases 
(without additive, with sulphate and with sulphur added to the fuel). 

 
Kemisk analys 
Nedan visas resultatet från SEM/EDX-analyser på beläggningsprover från Högdalen. 
Vid analysen togs flagor av beläggningen bort, vilka analyserades på både in- (närmast 
ringen) och utsida (närm

vardera bränslefall, exponerad 3 timmar vid 475 °C).  
 

motsvarande vid mätningar på insidan. En jämförelse mellan in- och utsida visar att 
h
ringmaterialet, medan andelen askkomponenter ökar ut mot rökgasen. På utsidan utgör 
S, Ca, K, Na och Si de viktigaste beståndsdelarna. Värt att notera är at
in
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Beläggningssammansättning, "utsida" {Högdalen}
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och krom ingår ej i analysen. 

Figure he deposits. The analyses 
utside of the deposits. (Steel: 

Figur 74. Beläggningarnas kemiska sammansättning i viktsprocent analyserad med SEM/EDX. 
rover gjorda på beläggningarnas utsida (närmast

74. The composition (expressed as percentage by weight) of t
were made with SEM/EDX. Tests made on the o
SS2352.) Fe and Cr are not included in the analysis. 

Beläggningssammansättning, "insida" {Högdalen}
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Figur 75. Beläggningarnas kemiska sammansättning i viktsprocent analyserad med SEM/EDX. 
Prover gjorda på beläggningarnas insida (närmast ringen).  

Figure 75. The composition (expressed as percentage by weight) of the deposits. The analyses 
were made with SEM/EDX. Tests made on the inside of the deposits. (Steel: 
SS2352.)  
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Figur 76, Figur 77, Figur 78 och Figur 79 visar utvalda resultat från den våtkemiska 
nalysen som gjorts på beläggningarna i Högdalen. I Figur 76 och Figur 77, visas klor- 

e av 
riftfallen.Förändringen av den kemsika sammansättningen är generellt liten mellan tre 

a
och sulfathalterna räknat som andelar av den totala beläggningsmängden. Generellt 
antyds en trend där sulfathalten ökar med tillsats av svavel. Det är svårt att se något 
entydigt samband mellan kloridhalten och svaveldosering. Vid 400 °C respektive 
550 °C minskar dock kloridhalten i beläggningarna med ökad svaveldosering. I Figur 
77 jämförs förhållandena efter olika lång exponeringstid för tr
d
och elva timmars exponering. 
 

Våtkemisk analys Högdalen (stål 2352, 3 h)
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Figur 76. Beläggningarnas innehåll av klor och sulfat, normerat mot total ringviktsökning, för 
olika driftfall. 

Figure 76. The content of Cl and S in the deposits based on total weight gain for different 
cases. 
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Högdalen (stål: 2352, temp 475 °C)
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Figur 77. Beläggningarnas innehåll av klor och sulfat efter olika lång exponeringstid. 

 Dessutom är halten titan märkvärdigt hög i 
llet med hög svaveldosering (ringen som exponerats vid 475 °C) vilket dock inte är 

genomgående för de övriga analyserade ringarna. 
 

Figure 77. The content of Cl and SO4 in the deposits after different times of exposure. 

 
I Figur 78 visas den totala beläggningssammansättningen för två av testfallen. Järn, 
krom, nickel och mangan fanns i provet. I figuren är dessa ämnen borttagna eftersom de 
med största sannolikhet härrör från ringmaterialet. I figuren kan noteras att klorhalten är 
lägre för försöken med hög svaveltillsats.
fa
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Beläggningsanalys Våtkemi (Högdalen) 
Ringmaterial: SS 2352, exponeringstid 3 h
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Figur 78. Beläggningssammansättning utifrån våtkemisk analys. Ringmaterialen järn, krom, 
nickel och mangan ingår ej i analysen. 

Figure 78. The composition of the deposits, analysed by wet chemical analysis. Fe, Cr, Ni and 
Mn not included in the analysis. 

 
I Figur 79 jämförs beläggningarnas innehåll av klor och sulfat på ringar av olika 
material (SS 2352 respektive 2216). Här kan noteras att klorhalten är betydligt högre på 
2216 än på 2352. 
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edelvärdet på temperaturringarnas temperaturer under försöken redovisas i bilaga B.2. 
Temperaturgradienten har reglerats mellan 400ºC och 580ºC. Det framgår att 
m ämfört med fallet 
utan dosering. Sondernas ringtem eras med hjälp av ett termoelement i 
v r. Loggdata visar att regleringen fungerat 

ar i beläggningsbildning och värmebelastning på sonden. Den högre 
kgastemperaturen under driftfallet med svaveldosering kan på detta sätt ha bidragit till 

rna fotograferades strax efter uttag, se Figur 80 nedan.  

Figur 79. Jämförelse av innehåll av klor och sulfat på ringar av olika material. 

Figure 79. Comparison of Cl and SO4 contents in the deposits on test rings of different 
materials. 

 

Korrosionssond 

I Högdalen exponerades korrosionssonderna under 11 dygn med ”normal drift” och 
under 9 dygn med dosering av svavelgranul (cirka 90 kg/h vilket motsvarar cirka 0,25 g 
svavel per MJ bränsle). Lasten på pannan var likvärdig, men rökgastemperaturerna vid 
korrosionssonden skiljde sig något åt, se avsnitt 6.1.2. Där kan bland annat noteras att 
rökgastemperaturen i tomdraget var högre under perioden med svaveldosering.  
 
M

edeltemperaturen på sonden med svaveldosering var något högre j
peratur regl

ardera ända av paketet med provringa
tillfredställande under båda försöksperioderna. Dock mäts temperaturen ”passivt” i 
totalt nio stycken mätpunkter (tre positioner runt varvet på tre stycken ringar) och 
samtliga positioner följer inte alltid med de reglerade mätpunkterna temperaturmässigt 
pga förändring
rö
en högre medeltemperatur på sonden som användes under det fallet.  
 
 
Visuell karakterisering av sonderna och deras beläggningar 
Sonde
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Sond från fall med svaveldosering 

 
 
Sond från fall utan svaveldosering 

 

Figur 80. Fotografier på korrosionssonderna efter exponering i Högdalen 9-11 dygn. Den övre 
bilder är med svaveltillsats och den undre bilden är från referensfallet utan 

Figure 80. 
from with sulphur dosage, below the probe from the reference case (without 

 något av försöksfallen givit upphov till mer 
eller mindre volym beläggningar. Beläggningarna måste brytas loss i stycken från 

skrapades av vid sonduttag ur pannan trots föringen var för liten). 

på sonder läggningarna med 
spektive utan svaveldosering är likvärdig. 

 
N er i detalj kunde dock tydliga 

t svavelfallets. Studie av dessa beläggningar i ett 
ikroskop (se Figur 81) bekräftar att svavelfallets beläggningar är mer porösa.  

svaveltillsats. 

Pictures of cossosion probe from the 9-11 days test in Högdalen. Above the probe 

sulphur).  

 
Som framgår av bilderna har en tjock beläggning med liknande utseende bildats på båda 
sonderna. Det är svårt att avgöra visuellt om

sonden för att kunna demontera provringarna. Dessa beläggningssjok samlades upp i tre 
olika behållare uppdelat efter positionen längs med sonden. En del av beläggningarna 

försiktighet (genom
Det var inte praktiskt möjligt att göra en relevant bestämning av beläggningsmängden 

na genom vägning. Slutsatsen är att volymen av be
re

är beläggningarna från respektive driftfall studerades m
skillnader observeras. Beläggningarna från fallet med svavel var betydligt mer porösa 
och spröda (jämför kex) medan referensfallets beläggningar var hårda och kompakta. 
En skalpell kunde med lätthet pressas igenom svavelfallets beläggningar, något som var 
omöjligt för referensfallets beläggningar. Densiteten visade sig vara ca 1,5 ggr högre 
hos referensfallets beläggningar relativ
m
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Beläggningarna från referensfallet bestod av två visuellt urskiljbara skikt (räknat inifrån 
tuben): 

1. ett inre 1,5-2 mm tjockt svart skal, förmodligen dominerat av järnoxid 
2. ett 4-15 mm (tjockast på vindsidan) kompakt beige-grått skikt, som ser ut att 

innehålla en hel del smält fas  
 
Beläggningarna från svavelfallet består av fyra visuellt urskiljbara skikt (räknat inifrån 
tuben): 

1. ett inre tunt (ca 0,2-0,4 mm) svart skal, förmodligen järnoxid (t ex magnetit) 
2. ett vinrött skikt (ca 1,5-2 mm) som kan vara järnoxid (t ex hematit) 
3. ett tunt (ca 2-3 mm) kompakt beige-grått skikt, liknande skikt två för 

referensfallet enligt ovan. 
4. ett tjockare skikt med mycket håligheter, bestående av partiklar som sintrat 

samma till en porös struktur. 
 

Figur 81. Mikroskopbilder på beläggningar som lossats från korrosionssonderna som 
exponerats med respektive utan svaveldosering i Högdalen. Till vänster syns ett 
sammanhängande skal med beläggning och oxid, till höger en detaljbild på oxidskalet 
infällt ovanpå bild av den yttre beläggningen. Det är ungefär samma förstoring på de 
tre bilderna.  

åtkemisk analys av beläggningar som plockats av från korrosionssonderna redovisas i 

ågot lägre i fallen med svaveldosering medan kalium 

Figure 81. Pictures of deposites in microscope from Högdalen corrosions probe tests. To the 
left deposit from case without sulphur addition, to the right deposit from sulphur 
addition test.  

 
Kemisk analys 
V
Figur 82 nedan. På grund av beläggningarnas tjocklek (se ovan) var det mycket svårt att 
plocka ut ett representativt tvärsnitt för analysen. Vid provberedningen försökte man 
åtminstone få med både en inre och en yttre del av beläggningen i varje prov. Halterna 
klor är avsevärt lägre i fallen med svaveldosering, samtidigt som halterna av svavel är 
högre. Halterna av kalcium är n
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snarare verkar öka med svaveldosering, samtidigt som innehållet av natrium är 
oförändrat.  
 

Sammansättning i beläggningarna från korrosionssond, Högdalen
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Figur 82. Beläggningssammansättning på korrosionsringarna utifrån våtkemisk analys. 

F 2 is. 

 
I vavel och klor i beläggningarna. För samtliga 

igure 8 . The composition of the deposits anlysed by wet chemical analys

 Figur 83 nedan visas molkvoten mellan s
fall är molkvoten svavel/klor i beläggningarna betydligt högre då svavel doserats. I 
beläggningen som exponerats vid cirka 400°C är kvoten hög både med och utan 
svaveldosering.  
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Molkvot S/Cl i beläggningarna på korrosionssond i Högdalen
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Molkvoten svavel/klor i beläggningarna på korrosiFigur 83. onssonden utifrån våtkemisk analys 

en genomsnittliga metallförlusten runt varvet på ringarna uppmättes till ca 70-175 µm 
(eller ca 270-700 µm per 1000 timmar) för samtliga ringar. Den parameter som visar sig 
ha störst betydelse för metallförlusten är ringtemperaturen. Inte oväntat ökar 

mellan driftfallen m

rökgas- oc

Figure 83. The composition of the deposits (mole ratio S/Cl) anlysed by wet chemical analysis. 

 
Korrosionsmätning 
Ringarnas metallförlust har analyserats genom att mäta förändringen i tjocklek före 
(mikrometer) respektive efter (mikroskop) rökgasexponering. Fyra stycken ringar av 
SS2216 från varje sond vid olika temperaturer (ring nr 2, 8, 11, 17) har analyserats.  
 
D

metallförlusten kraftigt med ökande temperatur. Det finns ingen signifikant skillnad 
ed och utan svavel. Vissa av ringarna från svavelfallet uppvisar 

högre metallförlust jämfört med referensfallet, något som antas bero på den högre 
h sondtemperaturen för svavelfallet. 
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Figur 84. Metallförlust per 1000 h i Högdalen (stål SS2216). 

örlusten visar sig variera kraftigt omkring varvet på samtliga ringar. På läsidan 

 varit 
a 180ºC. Det är således inte sannolikt att den stora skillnaden i metallförlust mellan 

vind- och läsidan endast beror på den lokala temperaturen runt provringarna. Den 
eläggning på läsidan 

band med 

nde på smältpunkt. 
A mperatur på 600 °C. För diagram och mer 
inform

öket med svaveldosering visade inget tydligt smältförlopp och hade inga 
älttoppar över 450°C. 

Figure 84. Metal loss per 1000 h in Högdalen (steel SS2216). 

 
Metallf
av ringarna finns ett parti om ca 90º där metallförlusten är mindre än 50 µm även på de 
varmaste ringarna. Korrosionen är således koncentrerad till vindsidan. Det ligger nära 
till hands att anta att denna skillnad skulle bero på en temperaturgradient kring varvet 
på provringarna, men temperaturmätningarna på ringarna visar att skillnaden kring 
varvet typiskt varit mindre än 30ºC medan temperaturgradienten längs sondaxeln
c  

visuella karakteriseringen visade att sonderna hade relativt tunn b
jämfört med vindsidan och det är sannolikt att korrosionen har ett sam
beläggningarnas tjocklek och egenskaper. 
 
Smältpunktsanalys 
Ett beläggningsprov på korrosionssonden i Högdalen från försöket med PTP och ett 
prov från försöket med svaveldosering analyserades med avsee

nalysen gjordes med DSC med en maxte
ation se bilaga B.2. 

 
Smältpunktsanalysen för provet från försöket utan svaveldosering visade på ett tydligt 
smältförlopp med två tydliga smälttoppar vid 513 och 573 °C. 
 
Provet från förs
sm
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Karakterisering av flygaskan i rökgasstråket 

Koncentrationen av de submikrona flygaskpartiklarna i Högdalen är högst i försöken 
ed tillsats av svavelgranul (se Figur 85). Det föreligger ingen signifikant skillnad på 

koncentrationen av submikrona partiklarna vid olika tillsatsmängder av svavel. Det bör 
påpekas att mätningen med PTP utan svaveldosering (PTP, Dec 2003) gjordes vid en 
annan tidpunkt inom ett annat Värmeforskprojekt [23]. Positionen för mätningen (PTP, 
Dec 2003) skiljer sig ifrån mätpositionen vid försöket med svaveltillsats. 
 

m

 

Figur 85. Masstorleksfördelningen av flygaskan innan rökgasreningen på Högdalen. 

Figure 85. Mass size distribution of the fly ash before the flue gas cleaning at Högdalen. 

D gen i partiklarna i Högdalen (försök PTP, Dec 2003) skiljer 

. Halterna 

ilket ej analyserats i den 

 
en kemiska sammansättnin

sig kraftigt åt från Johannes. Det finns höga koncentrationer av Pb, Cu, Ca samt mindre 
koncentrationer av Zn, Ti och Al (se Figur 86). Koncentrationen av Cl är mycket höga i 
de submikrona partiklarna och är högre än kalium och natrium tillsammans vilket 

etyder att det finns andra kloridföreningar än kalium och natrium närvarandeb
av K samt Na är relativt låga i de submikrona partiklarna och förhållandet mellan K och 
Na är ungefär lika. Vid partikelstorleken 0,07 µm har det analyserats höga halter av 
kisel som inte finns på andra partikelstorlekar. Detta kan bero på analysfel eller 
kontaminering. Vid analys av partikelprover från Högdalen med SEM-EDX har det 
även konstaterats Br i vissa partikelfraktioner (ca 3 vikt %) v
våtkemiska metoden. 
 

125 



VÄRMEFORSK 
   
 

 

Figur 86. Kemiska sam  de oli  i flyg skan vid försök: 
PTP, Dec 20

igure 86. Chemical c ifferent fly ash particle sizes in test: PWP, Dec 2003. 

Vid försöket med tillsättning av svavelgranul (PTP+S-granul 0,25) är koncentrationerna 
av metaller (Pb, Cu, Al osv) även i detta fa et h
mängder svavelgranuler i försöket så finns  höga 

artiklarna (ca 20 vikt %), se Figur 87. Detta är lite förvånande då försöken 
ed sulfatdosering i Johannes visade att de submikrona partiklarna innehöll små 

mansättningen på ka partikelstorlekarna a
03. 

F ompositions of d

 

ll höga. Även om d
 det fortfarande

ar doserats stora 
halter klor i de 

submikrona p
m
mängder klor, se Figur 69. Koncentrationen av svavel i de submikrona partiklarna vid 
försöket med S-granul dosering är högre (10-15 vikt %) jämfört med mätningen PTP, 
Dec 2003. 
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emiska sammanFigur 87. K sättningen i de olika partikelstorlekarna av flygaskan vid försök: 

igure 87. Chemical compositions of different fly ash particle sizes in test: PWP+S-granul 0,25. 

Masskoncentrationerna av K, Cl och S i de submikrona p a är högre i  
i fallet med  PTP, Dec2003 (se Figur 88). 

PTP+S-granul 0,25. 

F

 
artiklarn  fallet med

PTP+S-granul 0,25 jämfört 
 

 

Figur 88. Masskoncentrationen K, Cl samt S i olika partikelstorlekar av flygaskan i försöken 
PTP, Dec 2003 samt PTP+S-granul 0,25 på Högdalen. 

Figure 88. Mass concentration of K, Cl and S on different fly ash particle sizes in tests: PWP, 
Dec 2003 and PWP+S-granul 0,25 at Högdalen. 
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6.4.4 Diskussion – askrelaterade driftproblem 
esultaten från Johannes visar i stort sett helt förvänR tade samband baserat på tidigare 

ettarna. När sulfat doseras motverkas samtliga dessa negativa 

örsöken. De förändringar i rökgas- och 

om exempel kan noteras att 
lkalikloridhalter på 80-100 ppmvg rapporterades i samband med försöken i Johannes 

]. Visserligen har en 

etta visar sammantaget att inblandning av 20 % PTP till en biobränslepanna kan ge 

ulfatdoseringen i föreliggande projekt genomfördes med en mobil doseringsutrustning 

erna av kalcium i de grövre 
artiklarna (> 1 µm) vid impaktormätningarna i Johannes. Detta har förmodligen ett 

otsägs av 
et faktum att vindkammarna var minst lika dominerande vid fallet med endast 

försök med PTP-inblandning [1] samt sulfatdosering [8],[10],[11],[14]. När PTP 
blandas in till barkbränslet stiger koncentrationen av alkaliklorid i rökgaserna i toppen 
av eldstaden, samtidigt ökar kloridhalten och tillväxthastigheten hos beläggningar som 

ildas på överhb
konsekvenser. Dessutom visar impaktormätningarna att alkaliklorider omvandlas till 
alkalisulfater vid sulfatdoseringen.  
 
Eftersom försökstiden var begränsad (huvudsakligen p g a bränsletillgång) kunde inte 

ågon signifikant korrosion uppmätas i fn
beläggningskemin som erhölls med sulfatdoseringen bör dock leda till minskad tendens 
till högtemperaturkorrosion enligt såväl forskningslitteraturen som praktiska 
erfarenheter från pannor [8],[10],[13] m fl. Man bör dock observera att de 
alkalikloridhalter som uppmättes vid PTP-inblandning med sulfatdosering är i nivå med 
vad som typiskt brukar erhållas vid förbränning av skogsflis (5-10 ppm). Som bekant 
kan även skogsflis ge klorinducerad korrosion på överhettare av konventionella 
tubmaterial med temperaturer omkring 500ºC och däröver. Dessutom kan förväntas att 

TP-bränslets kvalitet varierar mycket över tiden. SP
a
2001 med bränslemixen 20 % PTP, 20 % RT och 60 % bark [1
förändring i kalibreringsproceduren för IACM etablerad år 2002 lett till en korrigering 
av absolutvärdena för (K,Na)Cl med en faktor 0,6, vilket ger ca 50-60 ppmvg för 
proven 2001 med dagens (2004) kalibrering. Men fortfarande är (K,Na)Cl-halterna 
2001 nästan 3 gånger högre jämfört med dem som uppmättes under föreliggande 
projekt. Detta gäller även kloridhalten i sondbeläggningarna samt deras 
tillväxthastighet.  
 
D
stor risk för klorinducerad korrosion och att denna risk kan minskas, men inte 
elimineras, med sulfatinsprutning. Kontinuerlig övervakning av kloridhalten i 
rökgaserna synes vara motiverad för att kunna anpassa inblandningsgraden av PTP efter 
dess aktuella kloridinnehåll samt att styra eventuell sulfat- eller svaveldosering.  
 
S
med ett begränsat antal lansar. Förmodligen kan effektiviteten i KCl-reduktionen ökas 
genom att genomföra en mer ambitiös installation och intrimning av doseringssystemet. 
 
Intressant att notera är de relativt höga koncentration
p
samband med bildningen av ”vindkammarna” på beläggnings- och korrosionssonderna 
som också visade sig bestå av kalciumoxid. Man hade kunnat spekulera i att 
pappersfraktionen i PTP bidrar med kalcium i form av fyllmedel, men detta m
d
barkeldning. Kalciumet måste därför antas härstamma från barken. 
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Resultaten från Högdalen (relativt Johannes) är mer motsägelsefulla och stämmer i vissa 
delar inte med etablerade samband baserade på forskning vid biobränsleeldning. Detta 

eror sannolikt på att bränslesammansättningen och därmed rökgas- och flygaskmiljön 

g. Den höga korrosionshastigheten trots den (uppmätta) låga klorhalten 
ulle kunna bero på att det var svårt att plocka ut ett representativt tvärsnitt från 

ing. Högdalen däremot har höga halter av tungmetaller i 
ygaskan, speciellt koppar och bly. Vidare finns natrium i lika hög koncentration som 

kalium, något som har observerats även vid förbränning av RT-flis [8]. Dessutom 
återfinns det mycket höga halter av klor i de submikrona partiklarna. Klor finns i 
överskott relativt alkali i de submikrona vilket indikerar att där finns även andra former 
av klorider än alkaliklorider. Detta överensstämmer med bränslesammansättningen i 
Högdalen på så sätt att där finns också kloröverskott i förhållande till alkali, speciellt 
om man antar att en andel av alkalimetallerna binds upp till bäddmaterialet i eldstaden. 
Detta är en viktig skillnad jämfört med Johannes och andra biobränsleeldade pannor vad 
gäller askkemin. Tänkbara kloridföreningar förutom alkaliklorid är koppar-, bly- eller 
kalciumklorid. I sondbeläggningarna påträffas endast mindre halter koppar, bly och 
zink. I tidigare sondexponering i Högdalen invid överhettare 2 påträffades signifikanta 
halter bly i beläggningarna [8]. Förmodligen har sonden i föreliggande projekt 
exponerats vid för hög rökgastemperatur för att blyföreningar ska kunna deponeras i 
större utsträckning, men på den kallaste zonen på sonden utan svaveldosering finns ett 
par procent bly. Det har inte legat inom projektets ramar att studera betydelsen av 
natrium och tungmetallkloriderna för beläggningarnas uppbyggnad och korrosivitet, 
men det är en intressant fråga för framtida studier.  
 

b
skiljer sig ganska mycket från träbränslen. Exempelvis var alkalikloridhalten i 
rökgaserna vid mätplanet där exponerades sonderna relativt måttlig, ca 5-10 ppmvg, 
vilket är typiskt för skogsfliseldning och lägre än Johannes bark + 20 % PTP. Ändå var 
kloridhalten i beläggningarna (tretimmars-proven) något högre i Högdalen och 
tillväxthastigheten klart högre jämfört med Johannes (exklusive ”vindkammen”). 
Beläggningarna på långtidssonderna (flera dygn) blev avsevärt tjockare i Högdalen, 
även beaktat skillnaden i provtid. Svaveldosering gav en markant ökning av 
beläggningarnas svavel/klor-förhållande men ingen synbar påverkan på den totala 
volymtillväxten av beläggningar. Dock fanns en tydlig skillnad i strukturen på så sätt att 
beläggningarna blev avsevärt mer porösa och spröda vid svaveldoseringen. Detta kan ha 
en viktig praktisk betydelse för möjligheten att sota bort beläggningen, speciellt vid 
vattensotning (som är installerad i Högdalen) där effektiviteten ökar markant vid ökad 
porositet. Den våtkemiska analysen av beläggningarna från korrosionssonden i 
Högdalen visade också att klorhalterna minskar betydligt då svavel doseras (och att de 
även är lägre jämfört med 3 h beläggningsmätningarna), men korrosionshastigheten är 
fortfarande hö
sk
beläggningarna och att koncentrationen av klor är betydligt högre i beläggningen 
närmast ringen. 
 
Vid en jämförelse mellan Johannes och Högdalen visar resultaten från analyserna av 
flygaskans olika storleksfraktioner en stor skillnad mellan anläggningarna. Vid 
inblandning av 20 % PTP på Johannes så återfinns det höga koncentrationer av 
kaliumklorid och kaliumsulfat i de submikrona partiklarna vilket är typiskt för en 
biobränsleeldad anläggn
fl
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I Figur 89 jämförs masskoncentrationen av K, Cl, Na samt S i olika partikelstorlekar av 

 PTP i Johannes samt PTP + S-granul i Högdalen. 
Fastän det doseras relativt stora mängder svavel i Högdalen (PTP+S-granul 0,25) så är 
k ona partiklarna nästan dubbelt så hög som i 

flygaskan för försöken med 20 %

oncentrationen av klor i de submikr
Johannes 20 % PTP. En stor skillnad mellan Högdalen och Johannes är koncentrationen 
Na för de submikrona partiklarna som är mångdubbelt högre i Högdalen (PTP+S-granul 
0,25) jämfört med Johannes (20 % PTP).  
 

 

Figur 89. Masskoncentrationen K, Cl, Na samt S i olika partikelstorlekar på flygaskan för 
försöken PTP+S-granul 0,25 på Högdalen samt 20 % PTP på Johannes. 

vis snabbast 
initialt. Däremot kan resultaten relateras till andra mätningar med liknande metod och 
tidsomfång. Jämförs exempelvis med mätningarna inom ramprojekt RT-flis [8] finner 

torleksordning som liknande 
mätningar i Händelö panna 11 vid förbränning av 100 % RT-flis. Dessa resultat visar i 

ed förbränning av 90 % 
ogsflis och 10 % torv [8].   

 

Figure 89. Mass concentration of K, Cl, Na and S on different fly ash particle sizes in tests: 
PWP+S-granul 0,25 at Högdalen and 20% PWP at Johannes. 

 
Resultaten från studierna kring askrelaterade driftproblem visar vidare att på en generell 
skillnad mellan ringmaterialen rostfritt SS2352 respektive låglegerat SS2216 i 
Högdalen, där beläggningstillväxten och kloridhalten på SS2216 var nästan dubbelt så 
stor. Denna skillnad var inte alls lika tydlig i Johannes. Detta indikerar att det sker 
någon slags kemiskt angrepp på det låglegerade ringmaterialet mycket tidigt under 
exponeringen i rökgaserna i Högdalen och att klorider är inblandade i förloppet. 
Metallförlusten på korrosionssonderna i Högdalen var avsevärt mycket högre än i 
Johannes (även beaktat skillnaden i exponeringstid). Resultat av metallförlust uppmätt 
genom korttidsprov med korrosionssonder (mindre än ca 500 tim) är vanskliga att 
xtrapolera till driftsäsongperspektiv. Korrosionshastigheten är vanligte

man att resultaten från Högdalen ligger i samma s

sin tur omkring sex gånger snabbare korrosion jämfört m
sk
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D rocesser som styr beläggningstillväxten och 

 och korrosivitet 

etta pekar sammantaget på att de p
högtemperaturkorrosion vid 100 % PTP förbränning inte helt stämmer med etablerade 
forskningsresultat från biobränsleeldning och att ytterligare forskning krävs för att 
örklara sambanden och utveckla förbättringsåtgärder. Sammansättningf

hos beläggningar som bildas vid förbränning av 100 % PTP har dock vissa likheter med 
förbränning av RT-flis [8] vilket ger en bas för fortsatt forskning. 
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6.5 

6.5.1 R
Tungmetallhalterna i Jo an ska va åga äv ing
Den tungmetall som d ilk å

 n rikas på någon speciell flygaskstorlek utan 
art lar a lek nlägg en blir lassad som n 
rä nas angan som en metall enligt EUs 

ktiv. Mang  fi därem t inte d i Naturvårdsverkets 
ter om deponerin rite  oc örfar n för ttagning av avfall vid 
gar för deponeri  av (N 04:1

 hade öga h lter tu metaller vilka dominerades av Cu och Pb. 
etallerna anrikas på de allra mi

10 m hade en låg halt tungmetalle  (2-3 g/ aska)
m finns i högst koncent n (60-8  vikts-%  flyg

s innan rökgasreningen kan m den
s. etta e möjligtvis ge en kostnadsbesparing då den 

ionen kan få en lägre kvittblivningskostnad än flygaskan från 
edöma den avlänkade askfraktionens eventuella 

vsättningsmöjligheter bör det dock göras ytterligare karakteriseringar samt laktester. 
 

Vid impaktormätningarna i de olika försöken har tungmetallerna som definieras av EU-
direktivet (utom Hg) bestämts för olika partikelstorlekar. Syftet med detta har varit att 
studera om vissa askfraktioner med låga tungmetallkoncentrationer kan länkas av med 
tex en cyklon. 
 
Mätningarna i Johannes visar att tungmetallerna består till 80-90 % av mangan (Mn) 
som i sin tur härstammar från barken i bränslet (se Figur 90). Mangan finns ej anrikat på 
någon speciell partikelstorlek istället verkar Mn vara jämt spridd på de supermikrona 
partiklarna (Dp över 1 µm). Bly finns anrikat på den minsta partikelstorleken (Dp=0,07 
µm). 

Askkvalitet och bäddsintringsrisk 

esultatsammanfattning 
h nes flyga r relativt l en vid inblandn

stam
 av PTP. 
 barken. ominera

ad att
de var 
m

manga
 e n

n (Mn), v en här mar fr n
Impaktormätningarna vis e anga j a
fördelades jämt mellan p ik av olik  stor . När a ning  k  e
samförbränningspanna k m  tung
avfallsförbränningsdire  an nns o me
föreskrif g, k rier h f ande  mo
anläggnin ng av fall FS20 0).  
 
Flygaskan i Högdalen
Im

 h a ng
paktormätningarna visade att tungm nsta partiklarna. 

k  Flygaskpartiklarna över 
o

 µ r g . Det är  
också denna fraktion s
rågasen). Om denna askfraktion separera

ratio 0  av
äng

askan i 
 flygaska 

från textilfiltret minska D  skull
avlänkade askfrakt
textilfiltret. För att b
a

Båda de aktuella anläggningarna har haft stora problem med sintringar under den 
aktuella eldningssäsongen men det finns inget som styrker att det är skillnaden i den 
kemiska sammansättningen mellan PTP-bränsle och biobränsle som skulle vara orsaken 
till dessa sintringar. I Högdalen har flertalet sintringar samband med problem relaterade 
till bränsleinmatningen och att bäddtemperaturen och fluidiseringen i samband med 
detta inte kunnat bibehållas inom önskade intervall. I Johannes visade 
laboratorieförsöken inom projektet inte på någon signifikant förändring av bäddens 
kemiska sammansättning i samband med inblandning av PTP.  
 

6.5.2 Resultat askkvalitet och bäddsintrings i Johannes 

Tungmetaller på olika flygaskpartiklar 
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Figur 90. Fördelning av tungmetaller på olika flygaskpartiklar samt masstorleksfördelningen av 
flygaskan vid försök med 20 % PTP på Johannes. 

Figure 90. The distribution of heavy metals on different fly ash particle sizes and the mass size 
distribution of the fly ash in test 20% PWP at Johannes. 

 
I försöket med sulfatdosering finns det en högre anrikning av bly (Pb) och Koppar (Cu) 
på de allra minsta partiklarna (se Figur 91). Det kan konstateras att tungmetallhalterna i 

ygaskan i Johannes ej är så höga och att det är svårt att länka av en viss askfraktion då fl
mangan (Mn) finns i de flesta fraktioner. 
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Figur 91. Fördelning av tungmetaller på olika flygaskpartiklar samt masstorleksfördelningen av 
å Johannes. 

igure 91. The distribution of heavy metals on different fly ash particle sizes and the mass size 
0% PWP+Sulfat at Johannes. 

flygaskan vid försök med 20 % PTP + Sulfat p

F
distribution of the fly ash in test 2

 

Kemisk analys av flyg- och bottenaska 

Analyserna av askorna från försöksveckorna i Johannes visar att tungmetallerna som 
regleras av EUs avfallsdirektiv (exklusive Hg) domineras av mangan (Mn) vilket 
återfinns till största del i flygaskan. Förutom Mn återfinns även Pb och Cu i flygaskan 
men med mycket lägre koncentrationer. Tungmetallhalterna i bottenaskan är låg och 
domineras av Mn (1500 mg/kg aska). 
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Figur 92. Koncent tione  tung etaller i askorna från försöken på Johannes. 

e con entra n of he vy me ls in the ashes from tests at Johannes. 

rad  as on ter i bi ga för ke ulf dos
on ti  av el a jä t r T

a 
estå av sand med en liten mängd oförbränt (ca 1 %). Dessa 

rov siktades och finns redovisat i bilaga C.2. 
 

om tidigare nämnts sintrade bädden i Johannes tre gånger under driftsäsongen 
2 a. Inom detta 
p
bäddsintringsförsök i laboratorieskala (m
genom att studera kemiska analyser som gjorts för bäddmaterial ån sintringstillfällena. 

d fr nan vid g av 
ydlig skillnad kunde fastställas 

rialen. Den initiala defluidiseringstemperaturen båda 
t långa temperaturintervallet beror på kraftigt 

tdraget agglomereringsförlopp. 
 

ra n av m

Figure 92. Th

 
c tio a ta

Övriga analyse
s k

e kkomp en  finns la  C.2. I sö t med s at ering 
fördubbla
 

centra onen  svav  i flyg skan mför med fö sök P P.  

Under försöken i Johannes togs det även prov på askan från 2:a draget. Denna ask
visade sig till största delen b
p

Askflödena från anläggningen har mätts under försöksperioden genom att väga de 
lastbilar med aska som lämnar anläggningen. Detta är ett mycket grovt mått på 
askflödena. Under försöksperioden v10-13 (alltså med 20% PTP, 20 % PTP +Sulfat och 
Bark) togs det ut 280 ton bottenaska (70 ton/vecka) samt 250 ton flygaska 
(63 ton/vecka). 
 

Sintringstemperatur för bäddmaterialet 

S
003/2004 och man har tidigare inte kunnat fastställa orsaken till dett
rojekt har uttagna bäddsandsprover från pannan utvärderats dels genom 

etoden för försöken beskrivs i bilaga C.1), dels 
fr

 
Bäddsintringsförsök gjordes inom projektet på bottensan ån pan eldnin
enbart bark samt vid eldning av bark och PTP. Ingen t
mellan de olika bäddmate för 
bäddproverna var 895±15ºC. Det relativ
u
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M E tan PTP kunde inte heller någon 

använd sand. 

ed S M/EDS-analyser av proverna med och u
signifikant skillnad påvisas för den kemiska sammansättningen i partiklarnas 
beläggningar och agglomerathalsar. I det yttre beläggningslagret från PTP-bädden fanns 
det dock tendens till en anrikning av krom och kalium. 
 
När det gäller de kemiska analyserna som gjorts tidigare för ett antal bäddsandsprover 
vid sintringstillfällena i Johannes visas resultaten för de mest intressanta 
huvudelementen i Figur 93. Speciellt kalcium (Ca) och alkalimetallerna kalium (K) och 
natrium (Na) har visat sig spela en viktig roll vid agglomerering av partiklar i 
fluidbäddar. Vid förbränningen bidrar framförallt alkalimetallerna till att det bildas 
smälta faser som sedan kan limma ihop ask- och bäddpartiklar. Bäddsintring inleds 
allmänt av agglomerering av partiklar till större enheter. I Figur 93 syns att halterna av 

a, K och Na är högre i sintrat bäddmaterial jämfört med osintrad och oC
Detta gäller både för Brogårdsanden och Baskarpsanden. Även t.ex. P och Mg ökar i 
bädden men dessa ämnen finns i lägre koncentrationer och inverkan på 
bäddagglomereringen är troligen mindre. 
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igur 93. Huvudelement från kemF iska analyser av olika bäddmaterial från Johannes. 

id impaktormätningarna i de olika försöken har som tidigare nämnts tungmetallerna 
som de definieras av EU-direktivet (utom Hg) bestämts för olika partikelstorlekar. 

Figure 93. Main elements from the chemical analysis of different bed materials from Johannes. 

 
 

6.5.3 Resultat askkvalitet och bäddsintring i Högdalen 

Tungmetaller på olika flygaskpartiklar 

V
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Resultaten från Högdalen visar att flygaskan innehåller mycket höga halter av Cu och 
Pb vilket finns anrikat på de minsta partiklarna (Dp=0,07-1,2). Mangan finns 
närvarande på partikelfraktionen vid 4,7 µm (se Figur 94). Flygaskan över 10 µm 
innehåller relativt låga halter av tungmetaller (1700 mg/kg aska). Det är också denna 
askfraktion med högst masskoncentration i rökgasen (5000 mg/Nm3, dm/dlogDp) även 
om denna koncentration är svår att uppskatta och troligtvis varierar med tiden. 
 
 

 

Figur 94. Fördelning av tungmetaller på olika flygaskpartiklar samt masstorleksfördelningen av 
flygaskan vid försök: PTP, Dec 2003 i Högdalen. 

Figure 94. The distribution of heavy metals on different fly ash particle sizes and the mass size 
distribution of the fly ash in test: PWP, Dec 2003 at Högdalen. 

 
I försöket med S-granul dosering (Högd PTP+S-granul 0,25) är totalhalten av Cu i 
flygaskan högre än i försöket utan svavel (Högd PTP, Dec 2003) Detta beror troligtvis 
på att bränslet har varierat vid de olika mättillfällena. Tungmetallerna ackumeleras även 
i försöket med tillsats av svavel på de minsta partiklarna och halten tungmetaller är 
relativt låg för askfraktionen över 10 µm (3400 mg/kg aska) se Figur 95. 
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Figur 95. Fördelning av tungmetaller på olika flygaskpartiklar samt masstorleksfördelningen av 
flygaskan vid försök: PTP+S-granul 0,25 i Högdalen. 

Figure 95. The distribution of heavy metals on different fly ash particle sizes and the mass size 
distribution of the fly ash in test: PWP+S-granul 0,25 at Högdalen. 

 

Kemisk analys av flyg- och bottenaska 

Analyserna av flyg- och bottenaska från korrosionsförsöken i Högdalen visar att 
askorna innehåller relativt mycket metaller och tungmetaller. Flygaskan innehåller även 
relativt mycket Ca (ca 20 %) vilket bland annat beror på att det tillsätts kalk i 
reningssteget innan det textila spärrfiltret (se Figur 96). Det betyder att man ”späder” ut 
flygaskan från förbränningen med kalk vilket gör att man inte kan jämföra dessa halter 
med impaktormätningarna som gjorts innan kalktillsats. I flygaskan återfinns också 
höga halter kisel som kan vara bäddmaterial eller sand som kommit in med bränslet. I 
flygaskan (försök: Högdalen PTP) har brom (Br) analyserats till 800 mg/kg. Det har 
spekulerats om den höga halten Br i flygaskan gör att livslängden på de textila 
spärrfiltrena sjunker kraftigt. Halten svavel i flygaskan ökar i försöket med dosering av 
svavel-granul från 2,4 till 3,7 vikt %. Flygaskorna innehåller även relativt höga 
koncentrationer av Zn och Ti. För den fullständiga analysen se bilaga C.2. 
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Figur 96. Kemiska sammansättningen av de olika askorna från försöken på Högdalen. 

Figure 96. The chemical composition of the different ash samples in the tests at Högdalen. 

 
Analysen av tungmetallerna visar att flygaskorna i Högdalen innehåller relativt höga 

oncentrationer tungmetaller även om flygaskan hk ar ”spätts” ut med kisel och kalk (se 
Figur 97). Även bottenaskan är relativt kontaminerad av tungmetaller. Tungmetallerna i 
alla askorna domineras av Pb och Cu men även Mn finns i relativt stora mängder. 
 

 

Figur 97. Tungmetallhalterna i askproverna från försöken på Högdalen. 

Figure 97. The concentrations of the heavy metals from the tests at Högdalen. 

 
Askflödena från Högdalen P6 under försöksveckorna har varit svårt att uppskatta. De 

roducerade mängderna av flyg- respektive bottenaska för hela driftsäsongen 
2003/2004 redovisas emellertid i driftuppföljningen i kapitel 4.2.4. 
p
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Sintringstemperatur för bäddmaterialet 

För Högdalen P6 har bäddsintringsförsök gjorts för bäddsandsprover uttagna under 
våren 2004, dock ej i samband med försöksveckorna inom detta projekt. Proverna togs 
ut i samband med försök med tre olika typer av bäddsand: Rådasand 28, Rådasand 32 
och Baskarpsand 28. Under resten av eldningssäsongen 2003/2004 användes i huvudsak 
Rådasand 28.  
 
I Figur 98 kan ses att ingen signifikant skillnad i agglomereringstemperatur råder 
mellan de tre sandkvaliteterna, eller mellan bäddmaterial som tagits ut vid olika 
tidpunkter från pannan. Bäddsintringstemperaturen ligger i samtliga fall på omkring 

050 ºC. Metoden för bäddsintrings1 försöken beskrivs i bilaga C.1. 
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Figur 98. Temperatur vid initial defluidisering av bädden för tre olika sandkvaliteter uttagna från 
pannan vid två olika tillfällen från driftstart. 

Figure 98. Temperature at the initial point of bed defluidisation for three different sand qualities 
taken from the boiler at two different points from operation start. 

äckningsmaterial på Skutskärs deponiområde. Bottenaskan 
ån Högdalen P6 nyttiggörs på Ragn-Sells deponi Högbytorp och på Vafabs deponi i 

 
Med SEM/EDS-analys har det även konstaterats att det inte är någon signifikant 
skillnad på sandkornens beläggningstjocklek eller -sammansättning mellan de olika 
proverna från Högdalen P6. 
 

6.5.4 Askanvändning 
Variationen i askans kemiska sammansättning vid förbränning av olika bränslen 
påverkar förutsättningarna för askanvändning. Även tillsats av svavel vid förbränningen 
kan bli avgörande för om askan kan användas eller om den måste deponeras. 
 
För närvarande skickas bottenaskan från Johannes för deponering till Forsbacka medan 
flygaskan används som slutt
fr
Västerås. Flygaskan stabiliseras och deponeras på Högbytorp. 
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Istället för att deponera askorna från samförbränning kan det vara möjlighet att använda 
askorna i olika tillämpningar. Inom Värmeforsks program ”Miljöriktig användning av 
askor” utvärderas olika användningsområden för askor från biobränsle- och 
avfallsförbränning. Även rening av askor för att sedan kunna använda dem istället för 
naturresurser kan bli aktuellt framöver, även om det i dagsläget inte lönar sig 
ekonomiskt. I Tabell 28 visas en samanställning av några olika askanvändningsområden 
som är möjliga för aska från samförbränningsanläggningar. 

Tabell 28. Användningsområden för askor. 

Table 28. Utilization areas for ashes. 

rupp av användning Användning Krav Typ av askor 

 

G

Betong, cement Filler i betong Finfördelat, låg kloridhalt, 
låg glödförlust vid 850oC 

Flygaskor, reaktiva 
(dvs färska) 

 Ballast i betong Kornstorlek, mekaniska 
egenskaper, kemin ej 
skadlig för hållfastheten 

Bottenaskor, slagg 

 Ersättning för komponenter 
i cement 

Kemisk sammansättning, 
puzzolanska egenskaper 

 

 Lättbetong Kan gå in istället för kalk 
eller sand 

 

Geotekniska 
användningar 

Vägbyggen, 
anläggningsbyggen 

Hållfasthet, låg densitet Oftast bottenaskor 

 Fyllnadsmaterial Densitet, volym, 
kornstorlek 

Oftast bottenaskor 

 Återfyllnad av gruvor Hållfasthet  
 Markstabilisering 

(kalk/cementpelare) 
Reaktivt kalk, rent från 
störande ämnen 

 

Deponier Tätskikt Permeabilitet, låg utlakning  
 Dräneringsskikt Permeabilitet, låg utlakning  
 Täckskikt Permeabilitet, låg utlakning  
Skogs- och lantbruk Kompensationsgödsling/ 

Återföring till skog 
Näringsinnehåll, störande 
ämnen under en gränshalt*, 
stabiliserad aska (gäller 
främst för flygaska) 

Askor från 
biobränslen (främst 
flygaskan måste 
stabiliseras men i vissa 
fall även bottenaskan) 

*se Tabell 29. 
 
Vid sidan av de egenskaper som nämns i tabellen ovan brukar det ställas krav på 
miljömässiga egenskaper (låg halt av störande ämnen, låg utlakning). Det brukar även 
ställas krav på halten oförbränt för att bindningsegenskaper, och därmed hållfastheten, 
skall vara tillfredsställande.   
 
Klassificeringen av en aska är av stor betydelse för att avgöra om olika 
askanvändningsområden är lämpliga. En ny avfallsförordning (SFS 2001:1063) trädde i 
kraft i Sverige den första januari 2002 och ersatte de tidigare gällande 
Renhållningsförordningen och Förordningen om farligt avfall. Avfallsförordningen 
innehåller bl.a. nya regler för hur vissa avfall ska klassificeras som farligt respektive 
icke-farligt avfall. Det har emellertid visat sig i praktiken att reglerna om klassificering 
är mycket svåra att följa för komplexa avfall såsom förbränningsrester från 
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förbränningsanläggningar. RVF har gett ut en handbok med vägledning för hur 

 som klassificeras som farligt 

sämnen. Naturvårdsverket har tillsammans med Skogsstyrelsen 

klassificeringen av avfall bör ske och därmed vilka avfall
respektive icke-farligt avfall [28]. Även Värmeforsk [29] har gett ut en rapport för hur 
klassificeringen enligt avfallsförordningen bör ske. Denna är specifik för 
förbränningsrester och bygger på en förenklad metodik för klassificering som i 
normalfallet innebär att förbränningsrester analyseras med avseende på 15 stycken 
metaller/grundämnen (As, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, La, Mo, Ni, Pb, Sb, V, W, Zn) och 
fyra organiska ämnesgrupper (dioxiner, PAH, HCB, PCB). Farligheten bedöms sedan 
med hjälp av räknescheman och befintliga kemikaliedatabaser.  
 
Det bör påpekas att den förenklade metodiken [29] endast gäller för klassificering av 
aska för hantering enligt Avfallsförordningen. För deponering, geoteknisk användning 
etc. tillkommer dessutom andra bedömningar/kriterier. Vid geoteknisk användning är 
t.ex. mekaniska egenskaper såsom hållfasthet och packningsegenskaper viktiga medan 
för deponering gäller speciella mottagningskriterier (NFS 2004:10). 
 
Det finns en strävan att bioaskor ska återföras till skogsmarker för att förhindra 

tarmning av näringu
utarbetat rekommendationer avseende både sammansättning på askan och mängden 
aska som maximalt bör tillföras markerna [30]. I Tabell 29 visas de riktvärden som 
gäller för att aska ska vara lämplig för återföring till skogsmark. Generellt bör alla 
ämnen uppfylla riktlinjerna även om mindre avvikelse på enstaka ämnen kan 
accepteras. Gränserna är framtagna utifrån att maximalt 3 ton aska/ha ska återföras. 
 

Tabell 29. Riktvärden för aska för återföring till skogsmark jämfört med analyser för flygaska 
från Johannes. 

Table 29. Guideline values for ash suitable for recycling to forest soil compared to analyses for 
fly ash from Johannes. 

 Riktvärden [30] Flygaska Johannes 
 Lägsta Högsta 20 % PTP, 80 % bark, 

mars-04 
80 % bark, 20 % 

torrflis [1] 
Makronäringsämnen, g/kg TS 
Kalcium, Ca 125  263 uppgift saknas 
Magnesium, Mg 20  28,2 uppgift saknas 
Kalium, K 30  57 uppgift saknas 
Fosfor, P 10  17 uppgift saknas 
Spårämnen, mg/kg TS 
Bor, B  500 uppgift saknas uppgift saknas. 
Koppar, Cu  400 360 155 
Zink, Zn  7000 6340 4050 
Arsenik, As  30 160 23,2 
Bly, Pb  300 930 268 
Kadmium, Cd  30 28 23,3 
Krom, Cr  100 200 38,6 
Kvicksilver, Hg  3 uppgift saknas 1,09 
Nickel, Ni  70 50 46,3 
Vanadin, V  70 30 22,9 
Organiska miljögifter, mg/kg TS 
Summa PAH  2 uppgift saknas uppgift saknas 
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kunna användas i andra avsättningar. För att bedöma flygaskans avsättningsmöjligheter 
bör det göras laktester och grundläggande karakterisering. 
 
Impaktormätningarna i Johannes visar att metallerna inte ackumuleras på någon speciell 
flygaskpartikelstorlek varvid det finns små förutsättningar att separera en ren askström 
med t.ex. en cyklon. Det finns troligtvis inte heller ett behov eftersom flygaskan redan 
idag nyttiggörs som konstruktionsmaterial på en deponi. 

De kemiska askanalyserna som gjorts inom detta projekt 
av PTP visar att flygaskan klarar de lägsta riktvärdena för makronäringsämnena (Ca, 
Mg, K och P). Däremot överstiger flera spårelement (As, Pb, Cr) de högsta riktvärdena, 
vilket gör att flygaskan inte är aktuell för skogsåterföring. De analyser som har gjorts 
inom ett tidigare Värmeforskprojekt [1] visar att alla spårämnen i flygaskan vid 
förbränning av enbart bark och torrflis ligger under de högsta riktvärdena. Utan 
inblandning av RT, papper och plast skulle därmed skogsåterföring av flygaskan från 
Johannes vara möjlig ur sammansättningssynpunkt. Det är dock troligt att man ändå inte 
skulle välja att återföra askan p.g.a ekonomiska skäl.  
 
När det gäller bottenaskan från Johannes ligger alla makronäringsämnen utom kalc
u d  de lägsta riktvärdena, vilket gör att den inte är lämplig för att användas till 

og återföring. 

ör ögdalen, där man eldar 100 % PTP, är inte askorna aktuella för skogsåterföring. 
en flyg- eller bottenaskan innehåller tillräckligt höga halter av makronäringsämnen 
digt som de högsta riktvärdena för de flesta spårelementen överstigs. Högdalens 

ska alyser finns sammanställt i bilaga C.2. 

antaget visar de kemiska analyserna från askorna i projektet att vid inblandning 
sorterade avfallsfraktioner är det inte aktuellt att återföra askan till skogen. Andra 
dningsområden i Tabelv l 29 skulle dock kunna vara möjliga. Vid inblandning av en 

la vt liten andel PTP som i Johannespannan (ca 20 vikts-%) är bedömningen att 
 inte skulle klassas som farligt avfall. Flygaskan skulle eventuellt kunna anväk ndas 

ex som tätskikt på en deponi. Bottenaskan skulle t.ex. kunna vara lämplig som 
fyllnadsmaterial i rörgravar för fjärrvärmerör [31]. 

 Diskussion – askkvalitet och bäddsintringsrisk 

metallerna i flygaskan från Johannes domineras av mangan (Mn) som härstammar 
barken. När Johannes klassas som en samförbränningspanna betraktas Mn som en 

etall enligt EUs avfallsförbränningsdirektiv. Vid en deponering av flygaskan tu
finns däremot inte mangan med i Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, 
kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av 
avfall (NFS 2004:10).  
 
Vid PTP-inblandning överstiger flygaskan från Johannes de högsta riktvärdena för flera 
spårelement (As, Pb, Cr) enligt rekommendationerna för återföring av aska till 
skogsmark [30]. Däremot är det troligt att askan har en tillräckligt bra kvalitet för att 
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är tungmetallhalten i den låg (1,5 g/kg aska) men det 

 
Flygaskan i Högdalen har höga tungmetallhalter av Cu och Pb och den totala 

ca 6
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med resten av flygaskan från rökgasreningen. Askfraktionen innehåller till största delen 
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Vad gäller Johannes bottenaska så 
måste ändå göras grundläggande karakteriseringar för att påvisa om bottenaskan kan 
användas som t.ex. konstruktionsmaterial. Även laktester kan vara motiverat. 

tungmetallhalten är ca 10 g kg/aska. Bottenaskan är relativt förorenad av tungmetaller 
 g/kg aska. Även här rekommenderas laktester för att bedöma dess 
ningsmöjligheter.   

 
tormätningarna på flygaskan i Högdalen visar att tungmetallerna anrikas på de 

a partikelstorlekarna och att flygaskpartikla
tungmetallhalter (1,7 samt 3,4 g/kg aska). Tungmetallhalterna i flygaskfraktionen 
>10 m är betydligt lägre än Högdalens bottenaska. Denna flygaskfraktion är också den 
som finns i högst masskoncentration (60-80 vikt% av flygaskan i rågasen) även om 
denna koncentration inte går att mäta upp exakt pga mättekniska problem (isokinetik, 

ildning). Resultaten pekar därmed på att det finns en möjlighet i Högdalen at
skilja av en relativt stor mängd aska med en låg tungmetallhalt genom att använda en 

n innan rökgasreningen som skiljer av partiklar över 10 µm. Det kan dock 

runt 10 µm (enkla cykloner skiljer av partiklar över 40 µm). Om en askfraktion med 
tungmetallhalt i praktiken trots allt skulle kunna skiljas av är fördelen att
 kunna bli möjligt att få en lägre kvittblivningskostnad för denna ask

Ca (30-50 vikt %) samt Al, Na och Si (20-30 vikt %), för fullständig analys se Figur 86 
igur 87. 

de aktuella anläggningarna har haft stora problem med sintringar u
eldningssäsongen 2003/2004. Laboratorieförsöken med Johannes bäddsand visar på att 
det inte tycks vara någon skillnad i bäddsandens kemiska sammansättning vid 

dning av utsorterade avfallsfraktioner jämfört med förbränning av enbart bark. inbla
Troligtvis har därmed inte sintringarna orsakats av inblandningen av ett orenare bränsle. 

dalen vet man att flertalet sintringar har samband med bränsleinmatningsproble
och att bäddtemperaturen och fluidiseringen i samband med detta inte kunnat bibehållas 

önskade intervall. 
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Emissioner i rökgasen 

6.6.1 Resultatsammanfattning 
ken i Johannes med 20 % PTP visar att emissionerna i rökgasen är relativt låga, 
 annat var HCl- och SO -halterna under 6 mg/Nm3 vid 6 % O2 2

rökgaskondensorn. Under kampanjmätningarna var det inte heller något problem att 
gränsvärdet för CO enligt EUs avfallsförbränningsdirektiv, men emissionerna av 
arierar en hel del över eldningssäsongen. När pannan blir klassad som 

samförbränningspanna så klassas mangan (Mn) som en tungmetall enligt EUs 
sförbränningsdirektiv. Tungmetallerna i flygaskan domineras av Mn 

härstammar från barken. Den höga metallhalten i askan skulle kunna begränsa vilka 
emissioner som kan tillåtas. Anläggningen bör dock inte ha några större problem 

att klara de gränsvärden till luft som kommer at
förbränningsdirektivet, möjligen med undantag för CO.  
 

ionerna i rökgasen från försöken med 100 % PTP i Högdalen P6 visar att halterna 
Cl och SO  är av H 2 höga innan rökgasreningen. Dessa halter kan dock inte jämföras 

direkt med halterna i Johannes eftersom bränslet i Högdalen har en helt annan kemisk 
ansättning. Eftersom Högdalen är utrus

emissionerna till omgivningen låga. Högdalen är redan anpassad till 
sförbränningsdirektivet och bedöms inte heller ha några problem att klara de 
lla gränsvärdena.  

 

 Resultat emissioner i r
Emissionsmätningarna från försöken på Johannes pannan visar att SO2 samt HCl 

ionerna efter elfiltret och före rökgaskondensorn är låga både vid inblandning av 
samt vid dosering av sulfat (3-6 mg SO2/Nm3 samt < 5 mg HCl/Nm3). 
gningen uppmätte under försöken höga 

rengas vilket ej var kopplat till inblandningen av PTP eller sulfatdoseringen (se Figur 
Emissionerna av NO sjönk kraftigt från 38-36 till 23 mg NO/Nm3 vid dosering av 
 vilket troligtvis berodde på att sulfa

reducerar NO. CO emissionerna från försöken med PTP samt bark var 126-112 mg 
CO/Nm3 medan CO emissionerna sjönk till 88 mg/Nm3 vid dosering av sulfat. 
Sulfatinsprutning har i tidigare studier visat sig sänka CO-halterna [16]. Det är dock 
oklart om sänkningen i försöken på Johannes är en eff
det är en tillfällig variation. För ytterligare gaskomponenter se bilaga D.2. 
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Figur 99. Gasemissioner från försöken på Johannes pannan. 

Figure 99. Gas emissions from the tests at Johannes boiler. 

 

Emissioner kopplat till EU-direktivet  

I Tabell 30 visas de uppmätta gaskoncentrationerna av olika ämnen i Johannes jämfört 
med villkoren som räknats ut enligt EU´s avfallsförbränningsdirektiv. 
 
Mätningarna från Johannes visar att NH3 i rengasen överstiger det gällande gränsvärdet 
för anläggningen. Detta har dock inget att göra med PTP inblandning utan kan hänföras 
till tillfälliga driftproblem (troligtvis med rökgaskondenseringen). Förutom NH3 klarar 
anläggningen alla gränsvärdena för de uppmätta parametrarna under försöken. 
Gränsvärdet för CO var inte heller något problem att klara under försöksveckorna men 
emissionerna av CO kan variera en hel del över eldningssäsongen. 
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Tabell 30. G
m

askoncentrationer från mätningarna i Johannes (angivna på torra gaser) jämfört 
ed villkoren enligt EU´s avfallsförbränningsdirektiv. 

nts in Johannes (dry gases) compared to 
the aste incineration. 

nnes 
20%PTP 

Johannes 
20%PTP+Sulfat 

Villkor enligt 
EU´s direktiv 

Table 30. Gas concentrations from the measureme
 limiting values according to the EU directive for w

 Johannes Joha
Bark 

 Rågas Rengas Rågas Rengas Rågas Rengas  
SO2, mg/Nm3 Norm 6 % O2  Ej det 3 Ej det 7 Ej det 182 
HCl, mg/Nm3 Norm 6 % O2  Ej det < 5 Ej det < 6 1 6 
HBr, mg/Nm3 Norm 6 % O2   < 5  < 6   
HF, mg/Nm3 Norm 6 % O2   < 5  < 6  0,3 
O2, vol% 5,8 9,2 3,9 7,3 3,9 7,4  
H2O, vol% 31,3 4,3 33,0 4,3 33,6 4,5  
NH3, mg/Nm3 Norm 6 % O2 10 21 9 22 6 39 5* 
Stoft, mg/Nm3 Norm 6 % 
O2 

3  4  5  45 

NO, mg/Nm3 Norm 6 % O2  38  36  23 386 (NOx) 
NO2, mg/Nm3 Norm 6 % O2  5  2  2  
CO, mg/Nm3 Norm 6 % O2  127  112  88 206 (dygn) 

401 (½-timme)
N2O, mg/Nm3 Norm 6 % O2  Ej det  Ej det  1 50* 

Ej det = Ej deterkterat 
*anläggningens gällande villkor. 
 

Begränsningar av tungmetallhalten för stoftvillkoret 

För att studera om tungmetallhalten i stoftet eller stoftvillkoret är begränsande har 
analyserna av flygaskorna använts för att räkna om metallhalten i stoftet. Beräkningarna 
visar att halten Cd+Tl inte är några problem för att uppfylla stoftvillkoret. Halten Mn är 
dock så pass hög att den totala metallemissionen (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) 
kan bli begränsande för vilken stoftemission som kan tillåtas (se Tabell 31). Vid 100 % 
avfallsinblandning är stoftvillkoret 15 mg/Nm3 och vid 0 % inblandning är 
stoftvillkoret 50 mg/Nm3 (<100 MWTH) eller 30 mg/Nm3 (>100 MWTH). Beroende på 
vilket stoftvillkor som räknas fram i samförbränningsformeln kan metallhalten bli 
begränsande. Samtidigt bör det påpekas att stofthalter över 40 mg/Nm3 är relativt 
ovanligt från en panna med välfungerande elfilter tex på Johannes är stofthalten ca 
20 mg/Nm3 efter elfiltret.   
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Tabell 31. Stofthalt vid överskridande av metallhalt samt stoftvillkor vid olika 
avfallsinblandningar i Johannes. 

Table 31. Dust concentration while exceeding the concentration of metals and limiting dust 
concentration during different waste mixtures. 

 

 
Flygaska PTP 

(mg/Nm3, 6 % O2) 
Flygaska PTP+S 
(mg/Nm3, 6 % O2) 

Stofthalt vid överskridande av metallhalt :Cd+Tl 1786 1667 
Stofthalt vid överskridande av metallhalt : 
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V  37 40 
Stoftvillkor i Johannes med 20 % PTP 30  
Stoftvillkor vid 100 % avfall  15  
Stoftvillkor vid 0 % avfall, (<100 MWTH)  50  
Stoftvillkor vid 0 % avfall,>100 MWTH  30  
 

6.6.3 Resultat emissioner i rökgasen för Högdalen 
SO2 halterna i rågasen innan rökgasreningen i Högdalen är 22 mg/Nm3 vid förbränning 
av enbart PTP och denna halt stiger kraftigt vid dosering av sulfat och granulärt svavel. 
Den låga inblandningsgraden av granulärt svavel (0,1 gS/MJbr) ger upphov till högre 
SO2 halter i rågasen (173 mg SO2 /Nm3) jämfört med  hög dosering av sulfat (98 mg 
SO2/Nm3). De höga SO2-halterna i rågasen vid försöken med dosering av granulärt 
svavel (173 respektive 383 mg/Nm3) ger också upphov till höga emissioner av SO2 i 
rengasen efter rökgasreningen (48 respektive 182 mg SO2/Nm3). De höga emissionerna 
av SO2 i rengasen beror på att rökgasreningen ej är intrimmad för så höga SO2 halter i 
rågasen som doseringen av granulärt svavel ger upphov till.  
 
Medelvärdet för HCl i rågasen är vid förbränning av PTP är 495 mg HCl/Nm3 vilket 
kan jämföras med Johannes 20 % PTP där HCl-halten var < 5 mg HCl/Nm3 (se Figur 
99 och Figur 100). Vid dosering av svavel (sulfat och granulärt svavel) ökar HCl 
halterna i rågasen från 495 mg HCl/Nm3 upp till 661 mg HCl/Nm3 som högst. Orsaken 
till denna ökning av HCl är att vissa oorganiska kloridföreningar (tex KCl) sulfateras 
och bildar svavelföreningar  (tex K2SO4) och vid denna process frigörs HCl. 
Rökgasreningen reducerar dock kloremissionerna i rengasen till ett minimum (3 mg 
HCl/Nm3).  
 
NOx emissionerna i Högdalen är 27 mg NO/Nm3 vid PTP samt vid PTP+S-granul men 
sjunker lite vid sulfatdosering (24 respektive 22 mg NO/Nm3). Flödet av ammoniak 
(SNCR) var under försöksperioden konstant. CO emissionerna från anläggningen är 
låga och ligger i alla försöken under 20 mg CO/Nm3. För ytterligare gaskomponenter se 
bilaga D.2. 
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Figur 100. Gasemissioner från försöken på Högdalen. 

Figure 100. Gas emissions from the tests at Högdalen. 

 

Emissioner kopplat till EU-direktivet 

I Tabell 32 visas de uppmätta gaskoncentrationerna av olika ämnen i Högdalen P6 

Högdalen P6 uppfylls EU’s avfallsförbränningsdirektivet normalt med god mariginal. 
P+S-granul 0,25) 

ilket gav upphov till en SO2 halt på 182 mg/Nm3 och därmed överskred gränsvärdet på 

jämfört med villkoren som räknats ut enligt EU’s avfallsförbränningsdirektiv. 
 
I 
Enda undantaget var försöket med dosering av S-granul (Högd PT
v
75 mg/Nm3. Orsaken till detta var att rökgasreningen ej hade trimmats in för den höga 
SO2-halten i rågasen som uppkom under detta korta försök. En rätt intrimmad 
rökgasrening hade inte haft några problem att klara gränsvärdet för SO2. 
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Tabell 32. Gaskoncentrationer från mätningarna i Högdalen (angivna på torra gaser) jämfört 
med villkoren enligt EU´s avfallsförbränningsdirektiv. 

centrations from the measurements in Högdalen P6 (dry gases) compared 

+Sulfat 0,05 
Högd PTP+ 
Sulfat 0,1 

Högd PTP+ 
S-granul 0,1 

Högd PTP+ 
S-granul 0,25 

Villkor enligt 
EU´s direktiv

Table 32. Gas con
to the limiting values according to the EU directive for waste incineration. 

 Högd PTP Högd PTP 

 en- Rågas Ren-
gas 

Rågas Ren-
gas 

Rågas Ren-
gas 

Rågas Ren-
gas 

 Rågas R
gas 

S
m m
6 2

22 1 51 2 98 9 173 48 383 182 75 O2, 
g/N 3norm 

% O  
NH3, 1 1 0 1 0 1 13* 0 1 0 1 
mg/Nm3norm 
6% O2 
H2O vol% 14,1 10,7 14,4 9,8 14,8 9,7 14,7 10,0 14,4 8,8  
 
HCl, mg/Nm3 
norm 6% O2 

495 3 565 4 616 3 617 4 661 4 15 

NO, mg/Nm3 
norm 6% O2 

 27  24  22  27  27 300 (NOx) 

CO, mg/Nm3 
norm 6% O2 

 3  3  3  16  3 75 (dygn) 
150 (½-timme)

Stoft, mg/Nm3  Ej det  Ej det  Ej det  Ej det  Ej det 15 
norm 6% O2 
O2, vol% 6,1 h 

5,3 v 
8,48 6,1 h 

5,3 v 
8,57 6,1 h 

5,3 v 
8,48 6,2 h 

5,3 v 
8,69 6,1 h 

5,2 v 
8,8  

Ej det = Ej deterkterat, h = uppmätt på höger sida i pannan, v = uppmätt på vänster sida i pannan 

llhalten för stoftvillkoret 

ar använts för att uppskatta metallhalten i utgående stoft 
garna visar att halten Cd+Tl inte är några problem för att 

gmetallhalten (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) kan 
sande för stoftvillkoret (se Tabell 33) då det krävs en 
gdalen eldar 100 % avfall vilket gör att stoftvillkoret 

nligt EU-direktivet blir 15 mg/Nm3 vilket Högdalen P6 klarar med råge då man har 
textila spärrfilter. 

be

bl

 

*anläggningens gällande villkor 
 

Begränsningar av tungmeta

Analyserna av flygaskorna h
från rökgasreningen. Beräknin
uppfylla stoftvillkoret. Tun
knappast inte heller bli begrän
stofthalt på ca 50 mg/Nm3. Hö
e

 
Ta ll 33. Stofthalt vid överskridande av metallhalt samt stoftvillkor i Högdalen. 

Ta e 33. Dust concentration while exceeding the concentration of metals and limiting dust 
concentration in Högdalen. 

 
Flygaska PTP Flygaska PTP+S

Stofth 71 alt vid överskridande av metallhalt :Cd+Tl (mg/Nm3, 6 % O2) 1190 14
Stofthalt vid överskridande av metallhalt :Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu 

Mn+Ni+V (mg/Nm3, 6 % O2) 50 49 +
Stoftvillkor vid 100 % avfall (mg/Nm3, 6 % O2) 15  
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6.6.4 Diskussion – emissioner i rökgasen 
missionerna i rökgasen från Johannes vid inblandning av 20 % PTP var relativt låga, 

h SO2-halterna under 6 mg/Nm3 vid 6 % O2 innan 
kgaskondensorn. Under kampanjmätningarna var det inte heller något problem att 

gen. I försöken överskreds dock gränsvärdet för NH3, vilket inte berodde 
å bränslet utan istället var det troligtvis tillfälliga driftproblem med 

öken. 
et bör dock noteras att vid låg inblandningsgrad av avfall närmar sig, enligt 

skan från Johannes domineras av mangan (Mn) som härstammar 
ån barken. Mangan klassas som en tungmetall enligt EUs avfallsförbränningsdirektiv. 

toftvillkoren men bara om 
oftvillkoren är mycket höga. Med ett välfungerande elfilter bör dock gränsvärdet för 

fylls även villkoret för emissioner av 
 inte bör ha några större problem med att 

som kommer att gälla enligt EUs 
renheter i Johannes [1] har emellertid visat att 

iden kan vara ett problem även om de uppmätta 
der gällande emissionskrav. 

ed 100 % PTP i Högdalen visade att halterna 
ningen. Dessa halter kan dock inte jämföras 
ränslet i Högdalen har en helt annan kemisk 

mmansättning. Eftersom Högdalen P6 är utrustad med en effektiv rökgasrening är 
omgivningen dock låga. Under försöken med svaveltillsats ökade 

a 
ll 

 och bedöms inte heller ha några problem att klara de 
ktuella gränsvärdena. 

I detta projekt har inte dioxiner uppmätts. Men i Johannes har dioxiner uppmätts vid 
tidigare projekt på pannan [1] och dioxinanalyserna visade att gränsvärdet på 0,1 
ng/Nm3 överskreds (0,195 ng/Nm3) innan rökgaskondensorn men var betydligt lägre 
efter rökgaskondensorn (0,023 ng/Nm3). Även erfarenheter från ett annat tidigare 
projekt visar på att om rågasen innehåller en dioxinhalt på 0,1-0,3 ng/Nm3 så kan 
gränsvärdet klaras med en rökgaskondenseringsanläggning [32].  En dioxinhalt på 
1 ng/Nm3 i rågasen kräver troligtvis även en avancerad rökgasreningsanläggning med 
dosering av aktivt kol. 
 

E
bland annat var HCl- oc
rö
klara gränsvärdet för CO, men emissionerna av CO varierar en hel del över 
eldningssäson
p
rökgaskondenseringsanläggningen som orsakade de förhöjda värdena. Förutom NH3 
klarade anläggningen alla gränsvärden för de parametrar som uppmättes under förs
D
avfallsförbränningsdirektivet, gränsvärdet för HCl och HF de faktiska utsläppen, vilket 
vid nuvarande emissioner kan innebära problem att innehålla gränsvärdet. 
 
Tungmetallerna i flyga
fr
Den höga metallhalten i askan kan därmed begränsa s
st
stoft klaras med marginal och därmed upp
tungmetaller. Detta innebär att anläggningen
klara de gränsvärden till luft 
avfallsförbränningsdirektiv. Tidigare erfa
variationerna av CO-emissionerna med t
CO-värdena i detta projekt ligger långt un
 
Emissionerna i rökgasen från försöken m
av HCl och SO  är höga innan rökgasr2 e
direkt med halterna i Johannes eftersom b
sa
emissionerna till 
halterna av SO2 dock kraftigt även i rengasen. Detta berodde på att rökgasreningen ej 
hade trimmats in för den tillfälligt höga SO2-halten i rågasen. Vid tillsats av 
svavelgranul under korrosionsförsöken bidrog den förhöjda SO2-halten i rågasen till 
driftproblem på den våta rökgasreningen. Den höga SO -halten i r2 ågasen bör kunn
hanteras efter intrimning. Högdalen är i övrigt redan anpassad ti
avfallsförbränningsdirektivet
a
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Högdalen är utrustad med avancerad rökgasrening som renar rök
dioxinemissioner till omgivningen. Däremot kan man konstatera att i Högdalenpannan 

gaserna effektivt från 

sättningar för en hög dioxinbildning då klorhalterna i rökgasen är mycket 
insta partiklarna. Dioxiner är också ett 
gsmöjligheter. 

finns det förut
höga samtidigt som koppar finns anrikat på de m
problem för askorna och dess eventuella avsättnin
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7 Diskussion och slutsatser 
Försöken med inblandning av PTP-bränslet i Johannes visar a

an samförbrännas i en modern panna avsedd för biobränslen
tt denna typ av bränslen 
, men att det innebär en 

rosion och beläggningsbildning på överhettare och eldstadsväggar. Den 
st kopplas till trä- och 

inte i samma utsträckning till 
 under den aktuella provperioden. I avfallspannan Högdalen P6 är dock 

se. Detta visar på att det är 
rna. Även 
skillnaden 
en ojämn 
det gäller 

missionerna vid inblandning av utsorterade avfallsfraktioner kräver emissionskraven 
nligt EU’s avfallsförbränningsdirektiv en noggrann utvärdering från fall till fall. I 
hannes bör kraven gå att möta med befintlig rökgasrening, i vart fall vid den måttliga 

inblandningsgrad och den typ av PTP som var aktuell under försöksveckorna (ca 20 % 
PTP). Möjligen kan emissionerna av CO bli ett problem i den aktuella pannan. 
 
Analyserna av bränslet visar på stora skillnader mellan Johannes och Högdalen vad 
gäller föroreningarnas nivå och ursprung. Detta påvisar betydelsen av en bra 
källsortering och kvalitetskontroll av bränslet. I Johannes fall innehöll PTP-bränslet 
måttliga halter av ämnen (klor, alkali och andra metaller) som kan förväntas leda till 
ökade driftsproblem eller emissioner. En stor andel av dessa föroreningar kunde 
hänföras till trä- och pappersfraktionerna medan plastfraktionen i Johannes hade mycket 
låga föroreningsnivåer. Bortsett från skillnaderna i densitet och värmevärde, jämfört 
med t.ex. bark, bör den typ av PTP-bränsle som samförbrändes i Johannes inte innebära 
några svårigheter att hantera för en modern biobränsleanläggning. Bränslet i Högdalen 
innehöll däremot kraftigt förhöjda halter av ämnen som kan förväntas ge driftrelaterade 
problem samt av tungmetaller. Främst kan konstateras att plastfraktionen i Högdalen 
uppvisar höga klorhalter som indikerar att denna fraktion troligen innehöll ca 
5-10 % PVC. Redan denna låga andel PVC resulterar dock i kraftigt förhöjda halter av 
klor och därmed också en mer korrosiv miljö i pannan. Högdalens plast innehöll även 
avsevärt mer av de flesta metaller än någon annan fraktion, bl a återfanns nästan allt 
kadmium och antimon i plastfraktionen. Den fraktion som har de näst högsta halterna av 
spårmetaller var Högdalens finfraktion och den fraktionen utgjorde också den största 
andelen av bränslet. Denna innehöll också minst tre gånger högre koncentrationer av 
kalium och natrium jämfört med övriga fraktioner, vilket har betydelse för 
beläggningsbildningen. Detta sammantaget gör att även finfraktionen kan innebära 
problem i Högdalens panna. Finfraktionen i bränslet leder troligtvis även till att 
förbränningen i relativt hög grad sker sent i pannan och i viss mån fortsätter in i 
avskiljaren. 
 
Den karakterisering av förbränningsförloppet som genomfördes i Johannes visade över 
provperioden en praktiskt taget statisk skevhet över eldstadens tvärsnitt vad gäller O2, 
CO och gastemperatur. Detta förekom oavsett bränslemix och beror troligen på 
ojämnheter i inmatat bränsle eller luft över pannans tvärsnitt.  

k
ökad risk för kor
ökade korrosionsrisken i Johannespannan kan främ

appersfraktionerna i PTP-bränslet. Plast bidrog troligtvis p
ökad korrosion
plastfraktionen, med en relativt hög klorhalt, av störst betydel
stor skillnad mellan de PTP-bränslen som används i de båda anläggninga

laterade problem kan f d av den stora vissa andra driftre örväntas, bl.a. på grun
i värmevärde mellan fuktig bark och PTP-bränsle. Detta medför att 
nblandningsgrad ger kraftigt varierande förbränningsförhållanden. När i

e
e
Jo
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En jämförelse mellan de olika bränslefallen i Johannes visar att inblandning av PTP 
ökar den lokala CO-halten
resulterar i lägre lokala O

 i eldstaden närmast frontväggen (där bränslet matas in) och 
2-halter jämfört med om enbart bark eldas. Detta innebär en 

ltaten från 
skillnader i 

tem rfö o ehalt r pann tvär re låga 
inblandningsgraden av reaktiv plast (cirka 1 vikts-%) med gt värm de är 
dä te tillr kligt st  att ge n  markant inverkan på förbränningsbilden.  
 
Mätningarna i Johannes visade att en inblandning av 20 % PTP ökar alkalikloridhalten i 
rö och b äggnin vid öv tarna j t med nbart b eldas. 
Någon ökning av mängden beläggningar kopplat detta k inte på  men 
d nehöl de beläg ar som des me  vid inb ing av Detta 
innebär en ökad risk för korrosion vid inblandning av PTP. Ökningen kan troligen till 
stor del knytas till trä- och pappersfraktionerna i PTP-bränslet och inte specifikt till 

b gen a plast. I tningen av sulfat i pannan ledde till att SO2-halten steg 
ch KCl-halten sjönk vilket i sin tur minskade beläggningstillväxten. Sulfatdosering 

inskad 

ndvikas genom tillsats av svavel i lämplig form. 

met) i 
Johannes vid inblandning av 20 % PTP främst består av KCl och K2SO4. Vid 
sulfatinsprutning omvandlas KCl till K2SO4 i hög utsträckning och de submikrona 
partiklarna bestod då främst av kalium och svavel. Analyserna av de submikrona 
partiklarna i Johannes stämmer väl överens med beläggningsmätningarna. De 
submikrona partiklarna i Högdalen innehöll höga halter klor samt likvärdiga, men 
relativt låga, halter av kalium och natrium. Vid dosering av svavelgranuler i Högdalen 
sjönk klorhalten och svavelhalten ökade i de submikrona partiklarna men det fanns 
fortfarande höga halter klor i partiklarna, 4 gånger högre jämfört med Johannes vid 
inblandning av 20 % PTP. 
 
Även i Högdalen visar försöken att SO2-halten stiger och (K,Na)Cl-halten sjunker i 
rökgasen vid tillsats av svavel vilket i sin tur leder till något minskad 
beläggningstillväxt. En större tillsatt mängd svavel gav en kraftigare minskning av 
beläggningstillväxt både vid tillsats av sulfat och vid tillsats av elementärt svavel. Även 
beläggningarnas kloridhalt minskade och svavelhalt ökade med ökad svaveltillsats. 
Beläggningarnas klorhalt i Högdalen var dock fortfarande mycket hög och minskade 
inte lika mycket som i Johannes. Någon signifikant skillnad i beläggningstillväxt eller 

 
under försöksveckorna vid förbränning av 100 % PTP (Högdalen). 

ökad risk för lokal korrosion på eldstadsväggarna. Resu
förbränningskarakteriseringen visar dock inte på några dramatiska 

peratu rdelning ch syr öve ans snitt. Den lativt 
ett hö evär

rmed in äc or för ågon

kgasen el garna erhet ämför om e ark 
 till unde visas

äremot in l gning  bilda r klor landn PTP. 

in landnin v nspru
o
reducerade även klorhalterna i beläggningarna vilket resulterar i m
korrosionsrisk. Detta ger en tydlig indikation på att de problem kopplade till korrosion 
och påslag som förknippas med en inblandning av avfallsfraktioner till stor del kan 
u
 
Karakteriseringen av flygaskan i rågasen m.a.p. olika partikelstorlekar visar att de 

bmikrona partiklarna (askelement som varit i gasfas i förbränningsutrymsu

beläggningarnas kemiska sammansättning mellan de båda svavelformerna noterades 
nte. Minskad korrosionshastighet vid tillsats av svavel kunde inte heller uppmätasi
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Båda de aktuella anläggningarna har haft stora problem med bäddsintringar under 
eldningssäsongen 2003/2004 och speciellt för Johannes har det varit svårt att fastställa 
anledningen till detta. Det finns dock inget som styrker att det är skillnaden i kemisk 
sammansättning mellan PTP-bränsle och biobränsle som har varit orsaken. I Johannes 
visar försöken under våren 2004 inte på någon signifikant förändring av bäddens 
kemiska sammansättning i samband med inblandning av PTP. Det finns tyvärr alltför få 
uttagna prover för att klargöra eventuella samband mellan bäddens kemiska 
sammansättning och sintringarna under vintern 2003/2004. I Högdalen har flertalet 
sintringar inträffat i samband med problem och störningar hos bränsleinmatningen. I 
samband med dessa störningar har inte bäddtemperaturen och fluidiseringen kunnat 
bibehållas inom önskade intervall. 
 
Sammansättningen på flygaskan från de båda anläggningarna skiljer sig kraftigt åt från 
varandra. I Johannes var halterna av tungmetaller relativt låga även vid inblandning av 
PTP. Mangan, som härstammar från barken, var den tungmetall som dominerade. 
Högdalens flygaska hade betydligt högre halter tungmetaller, främst koppar och bly. I 

tungmetallerna på de allra minsta partiklarna. 
lygaskpartiklarna över 10 µm hade en låg halt tungmetaller (2-3 g/kg aska). Det var 
ckså denna fraktion som bidrog till den dominerande mängden flygaska. Om denna 

an rökgasreningen kan mängden flygaska från textilfiltret 
kulle ge en kostnadsbesparing eftersom flygaskan från 

vfallsförbränningen har en hög kvittblivningskostnad. Praktiskt sett kan det dock vara 
µm, enkla cykloner 

av arti  40 µ ör Joh finn a et att skilja en 
vi elfrak ftersom metallerna är relativt jämnt fördelade mellan de olika 
pa rlekar et är em tid kan te helle ot beho rsom flygaskan, 
bå d o tan P blandn redan g äv yttiggörs som 
konstruktionsma  på en i. 
 
Em rna i sen frå annes blandn  20 % var relativt låga 

nder mätperioden. Bland annat var HCl- och SO2-halterna under 6 mg/Nm3 vid 6 % O2 
innan rökgaskondensorn. Under kampanjmätningarna var det inte heller något problem 

el över eldningssäsongen.  

 i rökgasen, men 
ara om stoftvillkoret är mycket högt. Med aktuell stoftrening bör dock gränsvärdet för 

stoft klaras med marginal och därmed uppfylls även villkoret för emissioner av 
tungmetaller. Detta innebär att anläggningen inte bör ha några större problem med att 
klara de gränsvärden till luft som kommer att gälla enligt EU’s 
avfallsförbränningsdirektiv. 
 
Rökgasemissionerna från försöken med 100 % PTP i Högdalen visar att halterna av HCl 
och SO2 är höga innan rökgasreningen. Dessa halter kan dock inte jämföras direkt med 
halterna i Johannes eftersom bränslet i Högdalen har en helt annan kemisk 

Johannes flygaska fanns mangan relativt jämnt fördelat på flygaskans olika 
partikelstorlekarna. I Högdalen anrikades 
F
o
askfraktion separeras inn
minska vilket troligen s
a
svårt att designa en cyklon som avskiljer partiklar ner till 10 

skiljer p klar över m. F annes s inte samm möjligh
ss partik tion e  tung
rtikelsto na. D eller ske in r någ v efte
de me ch u TP-in ing,  ida en n

terial depon

issione rökga n Joh vid in ing av  PTP 
u

att klara gränsvärdet för CO, men tidigare studier har visat att emissionerna av CO kan 
variera en hel d
 
Tungmetallerna i Johannes flygaska domineras som tidigare nämnts av mangan. Den 
höga manganhalten i askan kan begränsa villkoret för utsläpp av stoft
b
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sammansättning. Eftersom Högdalen P6 är utrustad med en effektiv rökgasrening är 
emissionerna till omgivningen relativt låga. Under försöken med svaveltillsats ökade 
dock halterna av SO2 kraftigt även i rengasen. Detta berodde dock på att utrustningen 
inte justerades för den extremt höga svavelhalten i rågasen och bör efter intrimning 
kunna hanteras. Högdalen P6 är i övrigt redan anpassad till 
avfallsförbränningsdirektivet och bedöms inte heller ha några problem att klara de 
aktuella gränsvärdena. 
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8 Rekommendationer och användning 
 fluidbäddar, 

både som sam än  (Joh es) vi  % lls n H n P6). 
Att klara gränsvärdena i EU’s avfallsdirek ör a o rt lem om 
a änslen d en låg halt föroreningar örbränns i en modern fluidbäddpanna 
konstruerad för biobränsle. Detta m utvärderas i varje specifikt fall. De 
p  m år räkna m  i  h ök nde l p  o rrosion 

rmeöverförande ytor, främst beroende på oönskade ämnen i bränslet. I vilken 
mfattning dessa problem kommer att uppstå är givetvis beroende av inblandningsgrad, 

 sig bränslen av helt olika kvalitet både vad gäller 
örbränningstekniska parametrar och föroreningar. Därför är en noggrann 

ng  o t re t m t fö a le ra
m do  ås oc orr o rm ö rif och
u erhål na
 
Inom projektet har tydligt visats att dosering av el  av eleme sva le
som vattenlösning av sulfat begränsar bildan v ärli ås Effe ä

t ro gs och låg

tidigt som svavelhalten ökade, vilket kan förväntas leda till minskad 
ighet. Någon signifikant minskning av korrosionshastigheten kunde dock 

te uppmätas under de försök som genomfördes inom projektet. En rekommendation är 
att möjligheten att använda någon form av svavelinnehållande additiv bör undersökas 

mer anläggningen 
ortfarande klara emissionskraven för svavel och klor?) och rent ekonomiska 

beräkningar ingå. 
 
Utsorterade avfallsfraktioner av papper, plast och trä påverkar var i eldstaden 
förbränningen sker. Framförallt kan en stor andel finfraktion förväntas leda till att 
förbränningen förskjuts och sker högre upp i eldstaden och eventuellt även fortsätter in i 
avskiljaren. Även en hög inblandningsgrad av reaktiv plast kan förväntas leda till en 
förskjutning och förbränningen i eldstaden, i detta fall på så vis att man riskerar 
snedfördelningar på grund av att bränslet inte hinner sprida sig i tillräckligt hög grad 
över eldstadens tvärsnitt. Andelen finfraktion bör därmed begränsas och 
bränsleinmatningen utformas på ett sådant sätt att en effektiv spridning av bränslet över 
eldstadens tvärsnitt säkerställs. 
 
 

Projektets resultat visar tydligt på möjligheten att förbränna PTP-bränsle i
förbr ning ann  och d 100  avfa

 inte v
förbrä
ra någ

ning (
t sto

ögdale
tiv b prob

vfallsbr  me  samf
åste dock 

förstaroblem som
å vä

an f ed är and ad te ns til åslag ch ko
p
o
kravspecifikation på bränslet och hur väl denna följs. Utsorterade avfallsfraktioner av 
papper, plast och trä rymmer inom
f
karakterisering av bränslet nödvändig innan bedömning av dess lämplighet kan ske. 
Även vid en mått inblalig 

ökning 
ndni
av p

sgrad ch et lativ åttlig
ch dä

roren
ed h

t bräns
jda d

 riske
ts- 

r 
an ck en lag h k osion  

nd lskost der. 

 svav  i form ntärt vel el r 
det a  besv ga p lag. kten r 

tydligast vid förbränning av bränslen med en må
rsprungshalt av svavel. I båda anläggningarna minskade halten klor i beläggningarna 

tlig fö renin halt  en  
u
sam
korrosionshast
in

som en åtgärd för att minska problemen med korrosion och påslag. Vid en sådan 
bedömning måste självklart både miljömässiga bedömningar (kom
f
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9 Förslag till fortsatt forskningsarbete 
Inom projektet har flera av de problem som är förknippade med förbränning av 
utsorterade avfallsfraktioner bestående av papper, trä och plast studerats. Möjligheterna 
att med olika åtgärder minska dessa problem har också belysts. Vissa frågor återstår 
dock att besvara och man saknar idag fortfarande en grundläggande förståelse för 
mycket av kemin som styr påslag och korrosion. Samtidigt finns det flera praktiska 
aspekter vid hantering och förbränning av avfallsbränslen som man endast kan få 
erfarenhet av från långtidsförsök i full skala. Det är dock viktigt att dessa erfarenheter 
dokumenteras och sprids till övriga berörda anläggningar. Nedan har ett antal mer 
specifika punkter listats vilka behöver belysas ytterligare genom fortsatt forskning. 
 

- Mer grundläggande studier av rökgaskemi, beläggningsbildning och 
korrosionsmekanismer vid PTP-förbränning 

- Praktisk undersökning av långtidseffekterna av samförbränning av en signifikant 
andel PTP (20-40 %) i en biobränslepanna som anpassats till detta med 
kostnadseffektiva åtgärder. 

- Utvärdering av andra additiv än elementärt svavel och sulfat samt sameldning med 

n 
inblandningsgrad kan säkerställas och hur en jämn och störningsfri inmatning på 
bästa sätt kan erhållas. 

ör PTP-bränslet bör 
skrivas och hur man på bästa sätt följer upp och kontrollerar att den efterlevs. 

- Inventera tekniska möjligheter till löpande kvalitetskontroll av avfallsbränslen 
med avseende på kritiska parametrar, exempelvis klor- och svavelhalt, samt en 
ekonomisk/miljömässig analys av upparbetning och kontroll. 

- Fördjupade studier kring bäddagglomerering och hur dessa kan upptäckas på ett 
tidigt stadium så att fullständig bäddsintring kan undvikas. Även om inte 
sintringarna i de båda studerade anläggningarna kan hänföras specifikt till PTP-
bränslet kvarstår faktum att sintringarna var ett av de viktigaste problemen i de 
båda anläggningarna under eldningssäsongen 2003/2004. 

 
Slutligen skall man komma ihåg att alla studier i detta projekt har varit inriktade mot 
förbränning i fluidiserande bäddar. Snarlika problem kan i många fall förväntas vid 
förbränning i rostpannor. Andra problem är dock direkt förknippade med 
förbränningsprincipen och förekommer därför endast antingen i fluidbäddar eller i 
rostpannor. Det vore därför givetvis av stort intresse att genomföra motsvarande försök 
med PTP-bränslen även i lämpliga rostpannor. 

 

bränslen där positiva synergieffekter kan förväntas. 
- Frågor kring bränslehantering och bränsleinmatning, t.ex. hur en jäm

- Kvalitetssäkring av bränslet, t.ex. hur en kravspecifikation f
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A Bränslekarakterisering 

 – Kvalitets och miljökrav för returbränslen och alternativa bränslen  

A.1 Kravspecifikationer för bränslena 

Johannes

Vad medger miljötillståndet för Johannes? 
Anläggningen får eldas med biobränslen av olika slag. Utsorterat träavfall som ej är 

inst 98 % får också eldas (grönt 

beslutad av Bygg & 
Miljö 2000-06-05.  

impregnerat och där träinnehållet uppgår till m
avfallslag enligt EU:s förordning (EEG) nr 259/93). Torv får användas upp till 25% av 
årsmängden bränsle. Olja och gasol får endast användas vid start och tillfälliga 
driftsvårigheter i pannan. Tolkning av villkoret finns framtagen och 

 
Lännsstyrelsebesult 2003-06-30 medger dessutom ”proveldning med alternativa 
bränslen som utgörs av brännbart avfall som sorterats ut ur hushållsavfall- och 
industriavfall såsom papper, kartong, plast och träfraktioner, fiberslam och 
produktionsspill av dessa material.” 

Innehållskrav 
Materialet ska vara klassat med EWC koder. 
 
Inlevererat bränsle får innehålla material enlig bilagda utdrag från länsstyrelsens beslut 
2003-06-30. 
 
Levererat bränsle får inte vara balat det ska sönderfalla vid tippning. 
 
Bränslet ska vara fritt från farligt avfall, impregnerat/behandlat trä, kemikalier, 

farliga du r, a emiljö pro kte sb st lek nik ch elektriska produkter, glas, betong, metall, 
 jord C l ndvikas. 

 för att säkerställa detta. 

 Icke magnetiska metaller med smältpunkt < 70 grader C skadar pannan och måste 

elen 
(<5mm) frånsållas 

• Icke brännbart och felsorterat material återtas av leverantören 

Kvalitets och miljökontroll

, e tro  o
rötter, , sten, grus, hushållsavfall, mm. PV - och PVCdC p ast bör u
Leverantören ska ha ett utbyggt kontrollsystem
 
•

effektivt avlägsnas. 
• Om materialet är krossat vid leverans är kravet en maxstorlek på 80 mm  
• Efter krossning ska materialet passera magnetseparator och sikt så att finand

 
Gävle Kraftvärme har rätt att utföra kotroll hos leverantör beträffande hanteringen samt 
miljö- och kvalitetsaspekter på returbränslet. 
Kvalitetskontroll vid leverans kommer att utföras med hjälp av stickprovskontroll dels 
okulär dels kontroll genom stickprovsvisa askanalyser. 
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Högdalen, P6 - Kvalitetskrav för Returbränsle 

Koncessionskrav 
Bränslet till P6 får utöver naturbränslen utgöras av biobränslen från återvinning i 
industri och samhälle, varmed bl a menas 
− Emballagevirke 
− Papper och papp 
− Trähaltigt byggavfall 
− Träavfall 
− Källsorterat trä- och pappersavfall 

mt annat avfallsbaserat biobränsle som från förbrännings- och miljösynpunkt är 
− Centralt sorterat trä- och pappersavfall 

sa
likvärdigt. 
 
Bränsle baserat på trähaltigt byggavfall ( betecknat Returbränsle nedan ) är 
inhomogent och består i huvudsak av papper/papp och trä samt mindre mängder plast, 
textilier, gummi mm. Bränslet får dock inte utgöras av koncentrerade plast- eller 
gummifraktioner.  Metaller och andra föroreningar skall i möjligaste mån vara 
utsorterade. 
 

Returbränslets sammansättning 
Material                          vikts-% 
 
Papper                              < 90 
Trä                                  30 - 90 
Plast                                 < 20 
Gummi                             < 5 
Textil                               < 5 
Övrigt brännbart              < 5 
Metaller                           < 5 
Övrigt obrännbart            < 10 
Aluminium                      < 0,25 
 

Allmänna leveranskrav 
- Varje enskild del som ingår i bränslet skall levereras som lösmängd eller ej 

bandade balar som sönderfaller vid tippning. 
- Inlevererat bränsle skall vara fritt från kemikalier och miljöfarliga produkter. 

Leverantören skall ha ett utbyggt kontrollsystem för att säkerställa detta. 
r möjligt från elektronik och - Inlevererat bränsle skall vara så fritt som tekniskt ä

elektriska produkter, glas, betong, metall, balat eller dammande material. 
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Kvalitetskrav på Returbränsle 
 
Färdigbehandlat bränsle 

tickor på 150-200 mm.  

r 0,25 dm3 och minst 98 % är mindre än 0,1 dm3, dvs materialet 

Effektivt värmevärde                 9- 15 MJ/kg   
Densitet                                      200 kg / m3 
Fukthalt                                    17 - 28 % 
Askhalt                                       5 - 15 % 
N                                                   < 1 % 
S                                                 < 0,7 % 
Cl                                                < 0,8 % 
Pb                                             < 0,05 %  
Zn                                             < 0,05 % 
Hg , övriga tungmetaller          minimeras 
 

Kvalitetskontroll

 
Detta bränsle kan levereras till tippficka och utan vidare bearbetning köras upp till 
bränslesilo.  
 
Max längdstorlek är 100 mm , 80 % är mindre än 50 mm och max 20 % är mindre än 5 
mm. Dock kan max 10 % av bränslemängden utgöras av s
 
Max volymstorlek ä
utgörs i huvudsak av stickor / bitar ca 3 x 3 x 10 centimeter eller mindre.   
 
Bränslespecifikation 
 
Returbränslets sammansättning och egenskaper skall vara: 
 

 
Kvalitetskontroll kommer att genomföras med hjälp av stickprovskontroll med och utan 
sortering hos leverantören och på Högdalenverket av material avsett som bränsle till 
Högdalenverket. Kontrollmetoder kommer gemensamt att utvecklas. 
För att säkerställa bl a kravet på frihet från tungmetaller kommer även stickprovsvisa  
askanalyser att genomföras. 
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A.2 Mätmetodbeskrivning - bränslekarakterisering 

Plockanalys 
Bränsleproverna plockades i följande fraktioner: 
 
Fraktion papper: 
Kontorspapper, blankettpapper, broschyrpapper 
Förpackningar 
Wellpapp/kartong 
Hushållspapper, silkepapper etc 
 
Fraktion trä: 
Omålat trävirke 
Målat trävirke 
Omålad spånskiva, masonit etc 
Målad spånskiva, masonit etc 
 
Fraktion plast: 
Hårdplast: 
Mjukplast (kassar, plastfilm etc) 
Skumplast 
Frigolit 
 
Fraktion metaller: 
Koppar 
Stål, järn, zink mm 
Aluminium 
Övriga metaller 
 
Övrig fraktion: 

ummi 

nnat övrigt inklusive finmaterial 
 

Kemisk analys 
Följande parametrar analyserades i bränsleproverna: 
 
På helt prov: 
 
Total fukt:  SP 0517 (Torkning vid 105 °C ) 
Aska:  SP 0502 (mod. SS 18 71 71) 
Svavel:  SP 0504 (= SS 18 71 77) 
Klor:  SP 0500 (kvantifiering med IC) 
Kol, väte, kväve:  SP 0503 (elementaranalysator) 

G
Textil 
Glas 
A
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Syre:  Beräknat som differens 
Värmevärde:   SP 0492 (= ISO 1928) 

r i ades provet de analyserades på askan: 

le
, F , M

m
, C o, N

-Sb  OES 
ilv SP 3505 (=DMA 80) 

rom:   Bestämt med ICP-MS 

 
Därefte nask och följan
 
Huvude ment: 
- Al, Si e, Mn, Ti, Ca g, Ba, Na, K, P: SP 0510 (ICP) 
 
Spårele ent: 
-As, Pb d, Cr, Cu, C i, Zn, V, Mo: SP 2392 (ICP-OES) 

 Bestämt med ICP-
Kvicks er, Hg:  
B
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A.3 Resultat – bränslekarakterisering 

Plockanalys – s 

Rådata från plockanalyserna för bränsle (vikts-% av PTP-bränslet). 

tum Delpro Papper Trä st Finfraktion Ö

 Joha enn
 

Johannes PTP-

Da v Pla vrigt 
4 mars  23,7 51,4 0  03,1 21,3 ,43 
5 mars 1 12,7 60,1 5  12,2 23,5 ,33 

mars 2 17,4 65,4 2  15 2,8 13,0 ,33 
 3 12,7 58,0 6  15 mars 2,0 26,1 ,19 

9 mars 1 9,35 55,9 5  06,8 27,4 ,53 
9 mars 2 6,72 60,3 8  05,8 26,5 ,65 
9 mars 3 3,57 64,5 4  04,8 26,9 ,25 
11 mars  13,9 55,7 8  04,4 25,6 ,30 
24 mars  8,14 9,8 8  5 5,5 26,0 0,47 
25 mars  10,5 9,9 4  5 6,1 22,1 1,39 
medel  11,9 9,1 0  5 4,4 23,8 0,79 

 
 

Plockanalys Johannes
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Vikts ik ktionerna P-bränsl rna från nnes. M rdena i yllda 
stapeln längst till höger. 
 
Huvudfraktionerna i PTP-bränslet (papper, trä och plast) plockades även i 
underfraktioner, vilket visas i figurerna nedan. 
 

rde

-% av de ol a fra  i PT eprove  Joha edelvä  den of
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Träfraktionen Johannes
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Plastfraktionen i Johannes fördelat på hårdplast, mjukplast, skumplast och frigolit (vikts-%). 
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Pappersfraktionen Johannes
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Plockanalys – Högdalen 
 
Rådata från plockanalyserna för Högdalens bränsle (vikts-% av bränslet). 

Datum Papper Trä Plast Finfraktion Övrigt 

Papperfraktionen i Johannes fördelat på kontorspapper/broschyrer/tryckpapper, förpackningar, 
kartong/wellpapp samt hushållspapper (vikts-%). 
 
 

19 maj 12,9 29,1 13,0 41,0 4,00 
25 maj 16,6 28,1 13,1 37,0 5,14 
21 juni 12,2 28,6 16,3 29,6 13,4 
30 juni 15,7 26,8 12,7 36,8 7,92 
13 okt 10,6 31,4 7,05 47,6 3,31 
19 okt 12,4 35,1 8,44 38,8 5,21 
medel 13,4 29,9 11,8 38,5 6,50 
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Plockanalys Högdalen
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en. Medelvärdena i den ofyllda stapeln 

 
 (papper, trä och plast) plockades precis som för 

Vikts-% av de olika fraktionerna i bränsleproverna från Högdal
längst till höger. 

Huvudfraktionerna i Högdalens bränsle
Johannes prover även i underfraktioner, vilket visas i figurerna nedan. 
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Träfraktionen i Högdalen fördelat på omålat trä, målat trä, omålade skivor och målade skivor (vikts-%). 
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Plastfraktionen Högdalen
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Plastfraktionen i Högdalen fördelat på hårdplast, mjukplast, skumplast och frigolit (vikts-%). 
 
 

Pappersfraktionen Högdalen
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Papperfraktionen i Högdalen fördelat på kontorspapper/broschyrer/tryckpapper, förpackningar, 
kartong/wellpapp samt hushållspapper (vikts-%). 
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Fysikaliska parametrar 
 
Kalorimetriska värmevärden för bränslefraktionerna från Johannes och Högdalen. 

MJ/kg Joh 
Bark 

Joh 
Papper 

Joh 
Plast 

Joh  
Trä 

Joh  
Fin 

Högd 
Papper 

Högd 
Plast 

Högd 
Trä 

Hög  
Fin 

Kal vv, 
fuktigt prov 

8,7 9,8 36,3 14,9 12,9 12,9 34,3 15,9 12,6 

Kal vv, torrt 
prov 

21,3 16,0 39,0 20,0 19,0 16,4 34,9 19,6 15,2 

 
 

Kol, väte, kväve, svavel och klor 
 
Innehåll av C, H, N, S och Cl i fuktiga prover för de olika fraktionerna samt viktade medelvärdem 

r hela bränslena (vikts-%). 
vikts-
% 

Joh 
Bark 

Joh 
Papper 

Joh 
Plast 

Joh  
Trä 

Joh  
Fin 

Joh 
Tot* 

Högd 
Papper 

Högd 
Plast 

Högd 
Trä 

Hög 
Fin 

Högd 
Tot* 

fö

C 21,6  24,9 70,8 37,4 32,2 23,9 33,3  65,0 39,9 32,6 39,1 
H 9,0  7,4 11,9 7,4 7,4 8,77 6,6  9,6 7,0 5,9 6,82 
N 0,17  0,29 0,29 0,25 0,91 0,21 0,24  0,6 0,32 0,87 0,57 
S 0,02 0,13 0,07 0,03 0,22 0,03 0,33  0,19 0,08 0,53 0,31 
Cl <0,01  0,22 0,05 0,04 0,21 0,02 0,14  2,8 0,06 0,20 0,47 

*viktade medelvärden utifrån medelvärdena i plockanalyserna. 
 

Spårelement 
 

Spårelement i olika bränslefraktioner
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Spårelement i olika bränslefraktioner. Metallhalterna är dividerade med den högsta halten av aktuell 
metall så att den fraktion som har högst halt får en stapel på 100%. 
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Innehåll av bly (Pb) i de olika bränslefraktionerna (mg/kg torrt prov). 
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Innehåll av Zn i respektive fraktion samt medelvärde
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Innehåll av zink (Zn) i de olika bränslefraktionerna samt viktat medelvärde utofrån plockanalyserna för 
hela bränslena (mg/kg torrt prov). 
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B Förbränning och askrelaterade driftproblem 

/askrelaterade driftproblem 

avskilda kammare kan 
e skilda provringarna hållas vid olika temperaturer. Luftflödet genom varje kammare 

eras via ventiler. Under försöken var ringarnas 

eter av ca 45 mm, en tjocklek på ca 1,7 mm, en total bredd av 

0 mm². För att 
underlätta på- och avmontering av proverna samt  

garna fy yls
nehållet i d stålkv terna visas i tabellen nedan. 

 
ds i beläggnin gar (SS 2352, SS 2216 och X 20)  

ätningar (13CrMo44 och 10CrMo910) [36]. 

B.1 Mätmetodbeskrivning – förbränning

Beläggningsmätningar 
För beläggningsmätningarna användes en speciell beläggningssond med plats för sex 
provringar. Temperaturen i varje provring mäts med ett termoelement som vid 
exponeringen pressas mellan ringen och sonden. Temperaturen styrs genom att tryckluft 
spolas genom sonden. Eftersom sonden invändigt är uppdelad i 
d
styrs med elektronik och regl
temperaturer 400, 475 samt 550°C.  
 
Ringarna har en innerdiam
ca 23 mm och en vikt av ca 40 g. Kanterna är fasade med en vinkel av 45°. Den 
exponerade bredden är ca 20 mm och den exponerade ytan ca 3 05

 dragnin
or so  håller ringarna på plats och 

g av termoelement slitsas 
ringarna. Utrymmet mellan rin lls ut av h m
täcker ringarnas avfasningar. In e olika alite

Innehåll i de stålsorter som anänv gsmätnin
och korrosionsm
Innehåll 
[%] 

SS 2352 SS 2216 
13CrMo44 

X 20 SS 2218 
10CrMo910 

C ≤ 0,03 0,1-18 0,18-0 4 0,08-0,14 ,2
Si ≤ 1 0,1-0,35 0,1-0,5 ≤ 0,5 
Mn ≤ 2 0,4-1 0,3-0 0,4-0,8 ,8 
P ≤ 0,045 ≤ 0,035 ≤ 0,035 ≤ 0,030 
S ≤ 0,030 ≤ 0,030 ≤ 0,03 ≤ 0,025 5 
Cr 17-19 0,7-1,1 11-12,5 2-2,5 
Ni 9-12 - 0,3-0,8 - 
Mo - 0,4-0,6 0,8-1,2 0,9-1,1 

- ≤ 0Cu - ≤ 0,3 ,30 
V - - 0,25  
 
 
Tillväxthastigheten för beläggningen uppskattas genom att ringen vägs före och efter 
exponeringen. I uppskattningen görs antagandet att viktändringen i första hand härrör 
från beläggningar. Det är dock viktigt att inte fästa övertro till mätetalet eftersom många 
faktorer inverkar. Exempelvis beror en del av viktökningen på att ringmaterialet i sig 
oxideras. Störst inverkan till ett icke exakt resultat har dock sannolikt de beläggningar 
som ramlar av vid hanteringen av det exponerade provet.  
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Beläggningarnas kemiska sammansättning
d v s svepelektronmikrosk

 analyserades i första hand med SEM/EDX7, 
op med utrustning för energidispersiv röntgenspektroskopi. 

Kortfattat exciterar SEM:ets elektronstråle atomerna så att grundämnesspecifika 

de olika våglängderna represen si  
möjligt att beräkna sammansättningen. Vanligen sågas en del ut från h e

tningen rierar ofta runt varvet) och en yta av ca 1  
analyseras. Analysdjupet beror på hur kompakt ämnet är, men kan vara ca 1 – 6 . 

ålls i vikts- alternativ procent. Ämnen fta är resse

 
ativ ti SEM/ED kan belä ningen ä n analys s 
ed jonkromatog Man då bl ålla h  
atjonh erna. Vid en våtke
 up  i s syra. nlösn analy
h b lösningarna analyseras med lämpligt ICP-
nen cip k a det iska s et, fö

 att an n ger e kt vär  
 och bly mm som at på r . 

nalysplan sondmätningar

röntgenstrålar sänds ut. Strålarna detekteras och identifieras genom vilka ener
g  

ginivåer 
gterar. Inten teten för respektive rundämne

 v  oc
ör det 
n  ind-  från

läsidan på ringen (sammansät  va mm²
µm

Resultatet erh t atom som o  av int  är K, 
Cl, Na och S.  

Som komplement eller altern ll X gg ve era
våtkemiskt, i första hand m
upplösning på klorid- och sulf

rafi. kan  a erh ögre
alt  d miska analysen lakas först 

ringen i vatten för att sedan
c

pslutas
å  

alpeter  Vatte ingen seras 
jonkromatografiskt (S, Cl) o

8
da

instrument  m a p organiska äm . I prin an hel period ystem rutom 
metaller som finns i ringen, analyseras. Detta betyder alyse tt exa de på
hur mycket kalium  fastn ingen
 

A  
emisk analys (enbart Cl + sulfat eller 

fullständig) som genomförts på de olika sondringarna vid olika studerade bränslefall. 
Utöver dessa mätningar genomfördes 8 st SEM/EDX-analyser.  
 

  exp tid 
[h] 

T = 400°C 
SS2352 

T = 475°C 
SS2352 

T = 550°C 
SS2352 

T = 475°C 
SS2216 

I tabellen nedan anges vilken typ av våtk

Bark 3 Cl/S Fullst Cl/S  
Bark + PTP 3 Fullst Fullst Fullst Fullst 

Johannes 

Bark + PTP + sulfat 3 Fullst Fullst Fullst  
       

PTP 3 Fullst Fullst Fullst Fullst 
PTP + låg sulfat 3 Cl/S Cl/S Cl/S  
PTP + hög sulfat 3 Cl/S Cl/S Cl/S  
PTP + låg S 3 Cl/S Cl/S Cl/S  
PTP + hög S 3 Fullst Fullst Fullst Fullst 
PTP 11  Cl/S   
PTP + låg sulfat 11  Cl/S   

Högdalen 

PTP + låg S 11  Cl/S   
 
 
 

 

                                                 
7SEM/EDX = Scanning Electron Microscopy/Energy Dispersive X-ray 
8 ICP = Inductively Coupled Plasma 

18 



VÄRMEFORSK 
   
 

19 

Korrosionsmätningar  

 
Gradientsond med 18 testringar för korrosionsmätningar. Kylluft används för att reglera sondens 
temperatur. 
 
 

peraturens inverkan på korrosionen användes en gradientsond 
med kontinuerlig tem aturgra nt från 400 till 560°C. Sonden är bestyckad med 18 
provringar och 3 tem erna nedan visas sondbestyckningen under de 
olika mätning a

För att studera me

arn

talltem
per
peraturringar. I bild

.  
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Sond yckning – Johannesbest  
 

TC4 5

Johannes 1:1 Gradient utan additiv

Material
1  1 0 Indiv.  12:26 10  10CrMo910 Indiv.  12:32
2  1 o910 Indiv.  12:27 11  10CrMo910 Indiv.  12:33

 In .  26 12  X2 Indiv.  8:30
4  10CrMo910 Indiv.  12:28 13  10CrMo910 Indiv.  12:34
5  10CrMo910 Indiv.  12:29 14  10CrMo910 Indiv.  12:35
6  X Indiv.  8:29 15  13CrMo44 Indiv.  26:4
7  1 Mo910 Indiv.  12:30 16  10CrMo910 Indiv.  12:36 
8  1 Mo910 Indiv.  12:31 17  10CrMo910 Indiv.  12:37
9  13CrMo44 Indiv.  26:3 18  X20 Indiv.  8:31
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 In .  26 12  X2 Indiv.  8:30
4  10CrMo910 Indiv.  12:28 13  10CrMo910 Indiv.  12:34
5  10CrMo910 Indiv.  12:29 14  10CrMo910 Indiv.  12:35
6  X Indiv.  8:29 15  13CrMo44 Indiv.  26:4
7  1 Mo910 Indiv.  12:30 16  10CrMo910 Indiv.  12:36 
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Sondbestyckning – Högdalen 
 

TC

400°C

Högdalen 1:1 Gradient utan additiv

Material
1  10CrMo910 Indiv.  12:50 10  10CrMo910 Indiv.  12:56
2  10CrMo910 Indiv.  12:51 11  10CrMo910 Indiv.  12:57
3  13CrMo44 Indiv.  26:8 12  X20 Indiv.  8:36
4  10CrMo910 Indiv.  12:52 13  10CrMo910 Indiv.  12:58
5  10CrMo910 Indiv.  12:53 14  10CrMo910 Indiv.  12:59
6  X20 Indiv.  8:35 15  13CrMo44 Indiv.  26:10
7  10CrMo910 Indiv.  12:54 16  10CrMo910 Indiv.  12:60
8  10CrMo910 Indiv.  12:55 17  10CrMo910 Indiv.  12:61
9  13CrMo44 Indiv.  26:9 18  X20 Indiv.  8:37

TC 1,4 och 7

TC 2, 5 och 8

TC 3, 6 och 9

Spår

TC 1, 2 och 3TC 7, 8 och 9
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580°C
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Högdalen 1:1 Gradient utan additiv
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1  10CrMo910 Indiv.  12:50 10  10CrMo910 Indiv.  12:56
2  10CrMo910 Indiv.  12:51 11  10CrMo910 Indiv.  12:57
3  13CrMo44 Indiv.  26:8 12  X20 Indiv.  8:36
4  10CrMo910 Indiv.  12:52 13  10CrMo910 Indiv.  12:58
5  10CrMo910 Indiv.  12:53 14  10CrMo910 Indiv.  12:59
6  X20 Indiv.  8:35 15  13CrMo44 Indiv.  26:10
7  10CrMo910 Indiv.  12:54 16  10CrMo910 Indiv.  12:60
8  10CrMo910 Indiv.  12:55 17  10CrMo910 Indiv.  12:61
9  13CrMo44 Indiv.  26:9 18  X20 Indiv.  8:37

TC 1,4 och 7

TC 2, 5 och 8

TC 3, 6 och 9

Spår

TC 1, 2 och 3TC 7, 8 och 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 1811TC TC

TC 4, 5 och 6

580°C

 

TC400-580 °C

Högdalen 1:2 Gradient med S-additiv

Material
1  10CrMo910 Indiv.  12:62 10  10CrMo910 Indiv.   12:68
2  10CrMo910 Indiv.  12:63 11  10CrMo910 Indiv.  12:69
3  13CrMo44 Indiv.  26:11 12  X20 Indiv.  8:39
4  10CrMo910 Indiv.  12:64 13  10CrMo910 Indiv.  12:70
5  10CrMo910 Indiv.  12:65 14  10CrMo910 Indiv.  12:71
6  X20 Indiv.  8:38 15  13CrMo44 Indiv.  26:13
7  10CrMo910 Indiv.  12:66 16  10CrMo910 Indiv.  12:72
8  10CrMo910 Indiv.  12:67 17  10CrMo910 Indiv.  12:73
9  13CrMo44 Indiv.  26:12 18  X20 Indiv.  8:40

TC 1,4 och 7

TC 2, 5 och 8

TC 3, 6 och 9

Spår

TC 1, 2 och 3TC 7, 8 och 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 1811TC TC

TC 4, 5 och 6

TC400-580 °C

Högdalen 1:2 Gradient med S-additiv

Material
1  10CrMo910 Indiv.  12:62 10  10CrMo910 Indiv.   12:68
2  10CrMo910 Indiv.  12:63 11  10CrMo910 Indiv.  12:69
3  13CrMo44 Indiv.  26:11 12  X20 Indiv.  8:39
4  10CrMo910 Indiv.  12:64 13  10CrMo910 Indiv.  12:70
5  10CrMo910 Indiv.  12:65 14  10CrMo910 Indiv.  12:71
6  X20 Indiv.  8:38 15  13CrMo44 Indiv.  26:13
7  10CrMo910 Indiv.  12:66 16  10CrMo910 Indiv.  12:72
8  10CrMo910 Indiv.  12:67 17  10CrMo910 Indiv.  12:73
9  13CrMo44 Indiv.  26:12 18  X20 Indiv.  8:40

TC 1,4 och 7

TC 2, 5 och 8

TC 3, 6 och 9

Spår

TC 1, 2 och 3TC 7, 8 och 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 1811TC TC

TC 4, 5 och 6
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Temperatur i gradientsond 
I figurerna nedan anges medelvärdet på temperaturringarnas temperaturer. Utifrån detta 
medelvärde har sedan en linje anpassats för uppskattning av mellanliggande ringars 
temperatur. 

Korrosionsringar  {Johannes}
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Temperaturringarnas medeltemperatur över hela mätperioden. Linjen anger uppskattade temperaturer 
på mellanliggande provringar. 
 

Korrosionsringar Högdalen
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Temperaturringarnas medeltemperatur över hela mätperioden i Högdalen. Linjen anger uppskattade 
temperaturer på mellanliggande provringar. 
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Impaktormätningar 
Partikelmätningarna genomfördes i konvektionsstråket där masstorleksfördelningen 
mättes med en DLPI (se nedan) samt cykloner.  

Mätplats 
Johannes 
Mätningen genomfördes i konvektionsstråket mellan eco 2 samt 3. Mätningar gjordes 
också innan elfiltret efter en lång raksträcka. 
 
Högdalen 
I mätningen i December 2003 provtogs partiklarna mellan eco 1 och 2 medan övriga 
mätningar (PTP+S) gjordes på en raksträcka innan rökgasreningen. 

 

Mätning av masstorleksfördelning 
Masstorleksfördelningen mäts med en lågtrycksimpaktor. I alla mätningarna som 
skedde vid economisern får provgasen gå igenom två förcykloner som skiljer av de 
större partiklarna innan provgasen går in i impaktorn (se figur nedan). Den ena 
cyklonen (Cy1) samlar upp partiklar över 10,17 µm och den andre cyklonen samlar upp 
partiklar från 10,17-2,75 µm (för närmare data se tabellen nedan). Detta system medför 
att provtagningstiden blir längre samt att de submikrona partikelfraktionerna kan mätas 
av impaktorn med god noggrannhet. Vid mätningar innan elfilter (Johannes) och innan 
rökgasrening (Högdalen) användes endast impaktorn med förcyklon CY1 som samlar 
upp partiklar över 10,17 µm. Mätgasen sugs igenom en sond isokinetiskt varvid den 
uttagna provgasen får passera genom mätsystemet. Provsonden samt mätsystemet är 
uppvärmt till 120 °C. 
 
”Cutoff diameter” (D50%) samt aerodynamisk diameter (Di) på partiklarna som samlas upp på 
respektive steg eller förcyklon. 
Steg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
DLPI 
D50% (µm) 1 0,029 0,059 0,104 0,167 0,256 0,395 0,641 1,00 1,62 2,47 4,00 6,73 10,21 

DLPI 
Di (µm)  2 0,041 0,078 0,132 0,207 0,318 0,503 0,801 1,27 2,00 3,14 5,19 8,29 - 

 
1 D50%  innebär 50 % insamlingseffekktivitet på detta steg för partiklar av denna aerodynamiska diameter. 
   För en ideal impaktor är insamlingseffektiviteten 100 % och alla partiklar större än en viss storlek  
   samlas på steget. 
2 Di är det geometriska medelvärdet av gränserna på varje steg, Di, steg x = (D50%, steg x * D50%, steg x+1)½ 
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CY1 

CY2 DLPI

 
Bild på mätsystemet med de två förcyklonerna (CY1 och CY2) samt impaktorn (DLPI). 
 

Lågtrycksimpaktorn 
Lågtrycksimpaktorn bygger på principen för kaskadimpaktorn och den impaktor som 
använts är en DLPI (Dekati Low Pressure Impactor). Genom att lågtrycksimpaktorn 
arbetar vid lägre tryck kan partiklar av betydligt mindre storlek avskiljas jämfört med 
kaskadimpaktorer. En lågtrycksimpaktor ger masstorleksfördelningen under en viss 
tidsperiod, genom att man före mätning preparerar impaktorplattan (se figur nedan) med 
vägda folier och efter insamling av partiklar vägs folierna med dess erhållna partiklar. 
Instrumentets uppgift är alltså att fraktionera upp partiklar i en gassuspension i olika 
partikelstorleksfraktioner. Lågtrycksimpaktorer består av en uppsättning impaktorer i 
serie. På det första steget fastnar de största partiklarna och sedan avskiljs successivt 
mindre och mindre partiklar genom att rökgasströmmen accelereras. Ett impaktorsteg 
utgörs av ett väldefinierat munstycke och en därpå följande impaktionsplatta. Rökgasen 
går först genom första stegets munstycke och ut genom detta kommer flera strålar 
rökgas vilka träffar första stegets impaktionsplatta strax nedanför. Partiklar större än en 
viss storlek impakterar (fastnar) på plattan. Övriga rökgasen, innehållande mindre 
partiklar, böjer av och leds sedan genom nästa stegs munstycke och impaktionsplatta på 
vilken partiklar större än en viss storlek (mindre än den förra storleken) fastnar. Därefter 
följer fler impaktorsteg i serie. 
 

 
Schematisk skiss på DLPIn. 
 
Lågtrycksimpaktorer delar upp partiklarna efter aerodynamisk diameter. Partiklar kan 
ha olika form och densitet. En partikel av en godtycklig form och densitet har en 
aerodynamisk diameter som motsvarar diametern hos en sfär med densitet 1 g/cm3 och 
samma sedimentationshastighet som den godtyckliga partikeln. 
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Våtkemisk analys av partikelfraktioner samt beläggningar 
Vid impaktormätningen samlas flygaskpartiklarna upp på en impaktorplatta på vilket 
det sitter en folie. Efter provtagningen lossas folien med det uppsamlade materialet från 
plattan och vägs varefter folien förvaras i en kemiskt ren provburk som placeras i en 
excikator. Grundämnena bestäms genom att hela provet uppsluts (både folie samt 
uppsamlat prov) därefter analyseras provlösningen med hjälp av antingen ICP-OES9, 
jonkromatograf eller ICP-MS10, se nedan.  
 
Efter beläggningsmätningarna och vägning har de exponerade provringarna skickats till 
SP i provburkar med silika gel. Dessa provringar har sedan analyserats på samma vis 
som impaktorfolierna. Där provringen med beläggningen först lakas med vatten (för att 
bestämma Cl/S) därefter uppsluts ringen och övriga ämnen bestäms med ICP-OES. 
Denna provmetod gör att proverna kontamineras av de ämnen som provringen har 
bestått av (Fe, Cr, Ni osv) och som ej då kan analyseras. 
 

Grundämnesanalys 
Proverna lakades med vatten därefter bestämdes klor (Cl) och svavel (S) med 
jonkromatografi. Vattnet indunstades och proverna uppslöts därefter bestämdes 
koncentrationen för de olika ämnena med antingen en ICP-OES eller ICP-MS. Denna 
analysmetod kan detektera mycket små mängder av de analyserade ämnena förutom 
kisel (Si) vilket har 90 µg som lägsta detekterbara mängd. 

                                                 
9 ICP-OES: Inductive Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry 
10 ICP-MS: Inductive Coupled Plasma – Mass Spectrometry 
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B.2 Resultat - förbränning/askrelaterade driftproblem 

Exempel på analysbilder från exponerade ringar 
Figuren nedan visar exempel på analysbilder för ett av proven (SS2352, granultillsats i 
en mängd motsvarande 0,1 gS/MJbr) där analysen gjorts på in- resp. utsidan av ett prov 
taget på ringens läsida. 
 

 

b)

 

 

  
 
Spektrum för ett av de analyserade proven (SS2352, 475°C, tillsats av granul – 0,1 gS/MJbr). Analys på a) 
utsidan och b) insidan av beläggningen. 
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Tidpunkter för svaveldosering i Högdalen P6 
I tabellen nedan visas de olika driftperioderna vid IACM-mätningarna i Högdalen P6.  
Datum Tid Händelse 
040421 09.45 – 10.24 Sulfattest, 100 l/h, 2/2 bar, vägg + 0 m 
040421 10.32 – 11.10 dosering 200 l/h, lansar lika ovan. 
040421 12.00 – 12.10 dosering 150 l/h 
040421 12.15 – 15.20 dosering 150 l/h i långa lansar, 2/2 bar, vägg + 0 m 
040421 15.50 – 19.40 dosering 300 l/h, lansar lika ovan  
040422 07.35 – 08.00 dosering 150 l/h, lansarna inkörda 0,5 m 
040422 08.09 – 08.30 Lansarna inne 1,0 m. Höger lans var varm, inte vänster. Lansen hade satt 

igen, inget flöde av ammoniumsulfat. 
040423 XX.XX- 09.59 granuldosering 
 

Våtkemisk analys av beläggningsprover 
Johannes 
Prov Temp 

[°C] 
Bränsle Tid 

[h] 
Stål Cl 

[mg] 
SO4 
[mg] 

Na 
[mg] 

5 400 bark 3 2352 1,50 3,89  
11 400 bark+PTP 3 2352 1,43 4,72 0,68 
17 400 bark+PTP+sulfat 3 2352 0,37 6,70 0,53 
3 475 bark 3 2352 0,20 1,24 0,05 
9 475 bark+PTP 3 2352 0,52 3,56 0,12 
15 475 bark+PTP+sulfat 3 2352 0,07 4,51 0,10 
1 550 bark 3 2352 1,22 1,36  
7 550 bark+PTP 3 2352 2,08 8,91 0,56 
13 550 bark+PTP+sulfat 3 2352 0,16 13,98 0,58 
 
Högdalen 
Prov Temp 

[°C] 
Bränsle Tid 

[h] 
Stål Cl 

[mg] 
SO4 
[mg] 

Na 
[mg] 

6 400 PTP 3 2352 5,94 35,09 6,21 
18 400 PTP+sulfat (0,05 gS/MJbr) 3 2352 5,26 39,50  
24 400 PTP+sulfat (0,1 gS/MJbr) 3 2352 2,69 51,77  
36 400 PTP+granul (0,1 gS/MJbr) 3 2352 3,50 47,66  
42 400 PTP+granul (0,25 gS/MJbr) 3 2352 2,17 45,86 5,17 
4 475 PTP 3 2352 2,37 32,48 5,57 
16 475 PTP+sulfat (0,05 gS/MJbr) 3 2352 2,26 36,76  
22 475 PTP+sulfat (0,1 gS/MJbr) 3 2352 2,38 39,53  
34 475 PTP+granul (0,1 gS/MJbr) 3 2352 2,89 48,02  
40 475 PTP+granul (0,25 gS/MJbr) 3 2352 2,32 53,87 6,08 
3 475 PTP 3 2216 4,24 22,46 3,27 
39 475 PTP+granul (0,25 gS/MJbr) 3 2216 8,25 18,85 2,88 
10 475 PTP 11 2352 1,88 34,05  
28 475 PTP+sulfat (0,05 gS/MJbr) 11 2352 1,74 37,19  
46 475 PTP+granul (0,1 gS/MJbr) 11 2352 1,70 33,03  
2 550 PTP 3 2352 2,55 44,27 6,91 
14 550 PTP+sulfat (0,05 gS/MJbr) 3 2352 2,62 37,72  
20 550 PTP+sulfat (0,1 gS/MJbr) 3 2352 2,37 40,36  
32 550 PTP+granul (0,1 gS/MJbr) 3 2352 1,96 37,58  
38 550 PTP+granul (0,25 gS/MJbr) 3 2352 1,45 46,31 5,28 
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Beläggningssammansättning (475°C, 3 h, stål 2352) 
Halter angivna i mg 
Panna Högdalen Johannes 
Prov 4 40 3 9 15 
Bränsle PTP PTP+ granul 

(0,25 gS/MJbr)
bark bark+PTP bark+PTP+ 

sulfat 
  Na 2,54 1,29 0,18 0,14 0,05 
  Mg 0,38 0,17 0,44 0,22 0,09 
  Al 1,09 0,54 0,29 0,16 0,07 
  Si 1,14 0,72 0,73 0,50 0,32 
  P 0,08 0,04 0,19 0,12 0,05 
  S 4,93 3,81 1,50 1,47 0,79 
  Cl 1,08 0,49 0,74 0,65 0,04 
  K 2,92 2,18 3,05 1,83 0,97 
  Ca 4,88 2,12 4,18 2,08 0,95 
  Ti 0,29 3,12 0,04 0,06 0,02 
  Cr 10,23 13,57 15,42 16,58 17,26 
  Mn 0,80 0,86 1,16 1,12 1,15 
  Fe 46,24 50,18 58,34 60,96 65,78 
  Ni 7,45 8,66 8,72 9,29 9,68 
  Cu 0,49 0,29 0,19 0,19 0,19 
  Zn 0,52 0,25 0,15 0,13 0,09 
  Co 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 
  Cb 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 
  Pb 0,08 0,15 0,06 0,03 0,02 
  V 0,03 0,06 0,04 0,04 0,04 
  SO4 14,78 11,42 4,51 4,40 2,38 
 

SEM-analys av beläggningsprover 
Johannes, värden anges i vikt% 

prov 3, vind 3, lä 9, vind 9, lä 15, vind 15, lä 
Bränsle Bark Bark + 20 % PTP Bark+PTP+sulfat 

C 4,55      
O 44,76 20,10 38,92 32,66 39,17 39,64 
Na 0,38 1,57  1,28 0,57 1,41 
Mg 3,18 2,04 2,04 1,80 2,41 1,64 
Al 2,14 0,87 1,16 1,20 1,38 0,95 
Si 3,24 1,35 2,35 1,94 3,53 1,24 
P 1,97 1,01 1,18 1,29 1,43 1,38 
S 0,72 3,88 1,64 5,15 2,00 12,15 
Cl  3,31  6,44   
K 3,65 8,61 2,58 13,14 4,30 10,19 
Ca 31,84 14,96 45,26 27,43 41,49 27,91 
Ti    0,67  0,67 
V       
Cr  0,18  0,94   
Mn 1,34 0,96 1,54 1,59 1,57 1,55 
Fe 2,24 28,88 1,74 4,46 2,15 1,27 
Ni  4,29     
Cu       
Zn   1,58    
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Högdalen (SS2352,  Texponering = 475°C), utsida, värden anges i vikt% 
Bränsle Normal sulfat 

(0,05 gS/MJbr) 
sulfat (0,1 gS/MJbr) granul 

(0,1 gS/MJbr) 
granul 

(0,25 gS/MJbr) 
prov vind lä vind lä vind lä vind lä vind 

C          
O 39,97 35,8 39,04 37,29 38,04 37,78 38,61 39,14 39,95 
Na 6,39 3,72 2,87 7,02 8,83 5,31 4,63 4,07 5,54 
Mg 1,23 1,17 1,69 0,91 1,2 1,05 1,98 1,04 1,54 
Al 2,81 3,51 4,25 2,32 3 2,62 3,85 3,43 3,78 
Si 3,55 4,34 5,11 2,86 3,29 3,58 4,67 4,31 4,23 
P 0,23 0,34 0,25 0,25  0,33 0,33 0,33 0,24 
S 15,36 12,98 11,97 15,1 14,98 14,46 12,86 12,99 13,81 
Cl 0,67 0,33 1,09 0,33 0,73 0,35 0,63 0,37 0,63 
K 5,15 7,09 3,32 11,12 7,4 11,11 4,08 7,84 4,23 
Ca 17,74 15,32 20,1 11,71 12,25 14,36 17,99 16,85 16,57 
Ti 1,82 1,69 2,08 1,56 1,72 1,82 1,9 1,89 1,81 
V          
Cr    0,45      
Mn   0,53 0,49 0,68  0,76  0,61 
Fe 2,61 8,89 3,88 6,81 5,76 4,74 4,22 5,01 4,4 
Ni  0,92        
Cu 0,94 1,88 1,44  0,89 0,76 1,27 0,76 0,81 
Zn 1,53 2,02 2,38 1,77 1,23 1,71 2,22 1,99 1,82 

 
 
Högdalen (SS2352,  Texponering = 475°C), insida, värden anges i vikt% 
Bränsle Normal sulfat 

(0,05 gS/MJbr) 
sulfat (0,1 gS/MJbr) granul 

(0,1 gS/MJbr) 
granul 

(0,25 gS/MJbr) 
prov vind lä vind lä vind lä vind lä vind 

C          
O 22,8 22,16 22,29 23,42 19,97 18,76 18,63 20,59 18,63 
Na        0,63  
Mg          
Al  0,22 0,27 0,19 0,37 0,26 0,33 0,34 0,35 
Si 0,93 0,9 1,02 0,8 1,5 1,02 1,12 1,59 1,08 
P          
S 1,51 2,74 1,05 3,87 4,89 6,51 4,06 5,86 5,22 
Cl 1,17 1,72 2,72 2,29 2,47 2,39 3,08 2,18 3,1 
K 0,55 0,29 0,56 2,31 0,74 1,89 0,43 2,8 0,73 
Ca 0,36     0,47 0,25 0,42 0,28 
Ti    0,28    0,3 0,26 
V          
Cr 46,13 48,9 47,86 33,48 37,59 33,57 38,52 32,6 38,19 
Mn          
Fe 23,19 19,16 19,43 31,45 31,23 22,9 27,9 30,11 30,63 
Ni 3,36 3,3 4,81 1,9 1,25 12,23 5,69 2,59 1,52 
Cu  0,6        
Zn          
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Smältpunktsanalys korrosionsprov med DSC 
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Smältpunktskurva för prov från Högdalen. Svart kurva är prov utan svaveadditiv och röd kurva är prov 
med svaveladditiv. 
 
För prov utan svavel (svart linje) kan två tydliga smälttoppar observeras vid 513 och 
573°C. Utseendet på kurvan efter 430°C, dvs ökad lutning,  tyder på att ett förlopp som 
fortsätter efter 600°C. Om detta är början på en stor smälttopp eller beror viktförlust pga 
av förgasning av askan går inte att uttala sig om. 
 
För prov med svavel (röd kurva) kan en bred grund topp observeras mellan 230 och 
450°C observeras.  Om den beror på smälta eller någon annan typ av fasomvandling i 
askan, t.ex kristallisering eller vattenavdunstning, går inte att utläsa ur kurvan. Efter 
450°C får man samma fenomen som för aska utan svavel efter 430°C, även om 
lutningsförändringen inte är lika kraftig. 
 
Det ser ut att vara ett tydligt smältförlopp för provet utan svavel men inte lika tydligt 
vid fallet med svavel. 
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C Askkvalitet och bäddsintringsrisk 

C.1 Mätmetodbeskrivning - askkvalitet  

Metoder för askanalyser 
Fukt:   SP 0517 (Torkning vid 105 ºC) 
Oförbränt som glödförlust:  SP 0515 (Glödförlust vid 550 ºC)  
Klorid och sulfat:  Lakning och kvantifiering med JC 
  
Huvudelement 
- Ca, Na, K, P, Mg, Al, Si, Fe, Mn, Ti, Ba: SP 0510 (ICP) 
 
Spårelement 
- As, Pb, Cd, Co, Cr, Cu Ni, V, Zn, Mo:  SP 2392 (ICP-OES) 
- Sb, Sn, Tl    Bestämt med ICP-OES11 
 

Metod för sintringsförsök i laboratorieskala 

SEM/EDS-analys av uttagna bäddprov 
Ett prov med snäv storleksfraktion, runt medelkornstorlek för varje anläggning, siktades 
fram från var och en av proverna. De framsiktade delproven fixerades i epoxy som 
tvärsnittades och polerades med fint sandpapper (se figur nedan). Kemisk karakteristik 
hos bäddkornens beläggningsskikt bestämdes med SEM/EDS punktanalys, medan 
beläggningsskiktens totala tjocklek mättes i ett Scion Image bildbehandlingsprogram 
utgående från bilder tagna i SEM. 
 

 
 
Bäddkorn fixerade i epoxy för SEM/EDS-analys. 
 
 
Vid SEM/EDS-analys valdes de bäddkorn ut vars diameter låg i överkant av 
storleksfraktionen 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. Representativa bäddkorn valdes ut för varje prov. Fyra punkter 
analyserades sedan i beläggningsskikten runt om varje bäddkorn. Analyspunkten 
placerades mitt i beläggningen för att minimera risken att få oönskat tillskott av kisel 
från sandkornet i analysen. 

                                                 
11 Ej ackrediterad metod 

Epoxy 

Bäddkorn i tvärsnitt 
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Tidigare studier har beskrivit hur ett yttre heterogent partikelrikt beläggningsskikt samt 
ett inre mer homogent skikt har bildats i ytan runt sandkornen, och konstaterat att det 
inre homogenare skiktet tycks vara huvudsakligen ansvarigt vid agglomerering av 
bäddmaterialen [33],[34]. I denna studie har därför den inre beläggningen studerats 
noggrannare. SEM-bild av ett typiskt bäddkorn med beläggningsskikt visas i figuren 
nedan. 
 

 
SEM-bild av typiskt bäddkorn med beläggningsskikt. 
 

Kontrollerade bäddagglomereringsförsök i bänkskala 
Allt grovt material med en diameter över 850 µm för Högdalen och 1,4 mm för 
Johannes siktades bort från samtliga prover. Det bortsikade materialet innehöll grus, 
glasbitar, metallföremål mm som antagligen kommit in i bädden med bränslet. Av det 
resterande finare bäddmaterialet vägdes 542 g upp (svarar mot en statisk bäddhöjd av ca 
50 mm) från var och en av proverna, för att användas som bäddmaterial i en 
fluidbäddsreaktor av laboratorieskala. 
 
CFBA-metoden (Controlled Fluidized Bed Agglomeration) utvecklades av Öhman och 
Nordin [35], och har tillämpats i detta projekt. En fluidiserad bäddreaktor i bänkskala (5 
kW) har använts för att utföra realistiska och väl kontrollerade 
bäddagglomereringsförsök med en homogen bäddtemperatur (se figur nedan). 
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 pannväggarna 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. 
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Fluidiserad bäddreaktor i bänkskala. 
 
 
Bäddtemperaturen ökas linjärt på ett homogent och kontrollerat sätt via extern 
värmning. För att simulera en förbränningsatmosfär i bädden, blandas primärluft och 
propangas som förbränns i en kammare innan distributionsplattan. En 
fluidiseringshastighet motsvarande 4 x Umf (Umf = minsta fluidiseringshastigheten) 
nyttjades under försöken.  Alla temperaturer samt luft- och gasflöden kontrolleras av ett 
datoriserat LabView system. Temperaturer mäts på luftförvärmaren, på reaktorväggen 
samt vid 2 positioner i bädden av skärmade termoelement (typ N), medan differentiellt 
bäddtryck bestäms i 3 olika regioner av tryckgivare. Rökgasernas O2-halt, som har 
hållits kring 6-8 %, mäts kontinuerligt av ett konventionellt instrument. En temperatur-
stegring i bädden av 3 °C/min har hållits generellt. 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. 
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C.2 Resultat - askkvalitet 

Askkvalitet – Johannes 
 
Kemiska sammansättningen av flyg- och bottenaskor från Johannes. 
 Johannes Flygaska 

20% PTP 
Johannes Flygaska

20%PTP+Sulfat 
Johannes Bottenaska

20%PTP 
Fukt, vikts-% <0,2 <0,2 <0,2 
Aska, vikts-% 99,9 99,9 99,9 
Klorid, Cl-, vikts-% 2,80 2,87 0,02 
Sulfat, SO4

-2, vikts-% 8,3 20,5 0,03 
Aluminium, Al, vikts-% 2,20 1,68 5,91 
Kisel, Si, vikts-% 4,26 3,06 35,2 
Järn, Fe, vikts-% 0,94 0,86 0,72 
Mangan, Mn, vikts-% 1,18 1,04 0,13 
Titan, Ti, vikts-% 0,78 0,56 0,13 
Magnesium, Mg, vikts-% 2,82 2,46 0,38 
Kalcium, Ca, vikts-% 26,3 21,2 2,86 
Barium, Ba, vikts-% 0,25 0,22 0,10 
Natrium, Na, vikts-% 1,40 2,95 2,76 
Kalium, K, vikts-% 5,70 8,23 4,37 
Fosfor, P, vikts-% 1,70 1,44 0,18 
Koppar, Cu, mg/kg 360 360 53 
Vanadin, V, mg/kg 30 30 13 
Krom, Cr, mg/kg 200 230 70 
Kobolt, Co, mg/kg 25 22 <3 
Nickel, Ni, mg/kg 50 47 <5 
Zink, Zn, mg/kg 6340 7700 1230 
Bly, Pb. mg/kg 930 1040 36 
Kadmium, Cd, mg/kg 28 30 <1 
Molybden, Mo, mg/kg 54 74 <10 
Arsenik, As, mg/kg 160 170 29 
Tallium, Tl, mg/kg <10 <10 <10 
Tenn, Sn, mg/kg <10 <10 <10 
Antimon, Sb, mg/kg 30 150 <20 

 

 
Siktkurva för 2a stråket aska i Johannes. Består främst av sand samt lite oförbränt. 
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Askkvalitet – Högdalen 
 
Kemiska sammansättningen av flyg- och bottenaskorna från Högdalen. 
 Högdalen 

Flygaska 
PTP 

Högdalen 
Flygaska 

PTP+S-granul 0,25

Högdalen 
Bottenaska 

PTP 
Fukt, vikts-% 0,6 1 <0,2 
Aska, vikts-% 97,7 98,4 99,9 
Klorid, Cl-, vikts-% 4,42 4,06 0,06 
Sulfat, SO4

-2, vikts-% 7,23 11,1 0,16 
Aluminium, Al, vikts-% 6,11 6,76 5,72 
Kisel, Si, vikts-% 18,3 12,8 33,1 
Järn, Fe, vikts-% 3,54 3,32 2,09 
Mangan, Mn, vikts-% 0,12 0,11 1,05 
Titan, Ti, vikts-% 1,23 1,35 0,43 
Magnesium, Mg, vikts-% 1,48 1,62 0,8 
Kalcium, Ca, vikts-% 14,2 19 5,02 
Barium, Ba, vikts-% 0,24 0,25 0,11 
Natrium, Na, vikts-% 2,52 2,05 3,84 
Kalium, K, vikts-% 2,03 1,67 2,2 
Fosfor, P, vikts-% 0,25 0,25 0,11 
Brom, Br mg/kg 800   
Koppar, Cu, mg/kg 5200 6260 4250 
Vanadin, V, mg/kg 74 78 44 
Krom, Cr, mg/kg 360 320 320 
Kobolt, Co, mg/kg 48 48 28 
Nickel, Ni, mg/kg 160 200 82 
Zink, Zn, mg/kg 7700 7470 3060 
Bly, Pb. mg/kg 2830 2070 710 
Kadmium, Cd, mg/kg 42 34 2 
Molybden, Mo, mg/kg 18 18 10 
Arsenik, As, mg/kg 170 170 110 
Tallium, Tl, mg/kg <20 <20 <20 
Tenn, Sn, mg/kg 200 180 80 
Antimon, Sb, mg/kg 470 300 150 
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D Emissioner i rökgasen 

D.1 Mätmetodbeskrivning - emissioner 

Metod för våtkemisk provtagning i Johannes 
Den våtkemiska provtagningen i rökgasen skedde innan rökgaskondensorn efter 
elfiltret. Mätningen av SO2 skedde enligt standard SS-ISO 11632. HCl mättes enligt 
svensk Standard SS-EN 1911:1-3. Koncentrationen av Cl och SO2 i absorbent 
lösningarna bestämdes med  jonkromatografi på SPs laboratorie. 
 

D.2 Resultat - emissioner 

Emissioner – Johannes 
 
Gaskoncentrationer från försöken på Johannes (värden är angivna på torra gaser) 

Johannes  
Bark 

Johannes  
20%PTP 

Johannes 
20%PTP+Sulfat 

SO2 Rågas, mg/Nm3 Norm 6 % O2 Ej mätt 3 7 
HCl Rågas, mg/Nm3 Norm 6 % O2 Ej mätt < 5 < 6 
HBr Rågas, mg/Nm3 Norm 6 % O2 Ej mätt < 5 < 6 
HF Rågas, mg/Nm3 Norm 6 % O2 Ej mätt < 5 < 6 
O2 Rågas, vol% 5,77 3,86 3,88 
H2O Rågas, vol% 31,26 33,02 33,61 
NH3 Rågas, mg/Nm3 Norm 6 % O2 10 9 6 
Stoft Rågas, mg/Nm3 Norm 6 % O2 3 4 5 
O2 Rengas, vol% 9,15 7,30 7,35 
H2O Rengas, vol% 4,25 4,25 4,54 
NH3 Rengas, mg/Nm3 Norm 6 % O2 21 22 39 
NO Rengas, mg/Nm3 Norm 6 % O2 38 36 23 
NO2 Rengas, mg/Nm3 Norm 6 % O2 5 2 2 
CO Rengas, mg/Nm3 Norm 6 % O2 127 112 88 
SO2 Rengas, mg/Nm3 Norm 6 % O2 Ej det Ej det Ej det 
N2O Rengas, mg/Nm3 Norm 6 % O2 Ej det Ej det 1 
HCl Rengas, mg/Nm3 Norm 6 % O2 Ej det Ej det 1 
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Emissioner – Högdalen 
 
Gaskoncentrationer från försöken på Högdalen (värden är angivna på torra gaser). 
Försök Högd PTP Högd PTP 

+Sulfat  
0,05 

Högd PTP+
Sulfat 

0,1 

Högd PTP+ 
S-granul  

0,1 

Högd PTP+
S-granul 

0,25 
SO2 Rågas, mg/Nm3 norm 6% O2 22 51 98 173 383 
NH3 Rågas, mg/Nm3 norm 6% O2 0 0 1 0 0 
H2O Rågas % 14,14 14,40 14,75 14,70 14,36 
HCl Rågas, mg/Nm3 norm 6% O2 495 565 616 617 661 
SO2 Rengas, mg/Nm3 norm 6% O2 1 2 9 48 182 
NH3 Rengas, mg/Nm3norm 6% O2 1 1 1 1 1 
H2O Rengas, % 10,71 9,78 9,68 10,04 8,77 
HCl Rengas, mg/Nm3 norm 6% O2 3 4 3 4 4 
NO Rengas, mg/Nm3 norm 6% O2 27 24 22 27 27 
NO2 Rengas, mg/Nm3 norm 6% O2 Ej det Ej det Ej det Ej det Ej det 
CO Rengas, mg/Nm3 norm 6% O2 3 3 3 16 3 
Stoft Rengas, mg/Nm3 norm 6% O2 Ej det Ej det Ej det Ej det Ej det 
O2 Rengas, % 8,48 8,57 8,48 8,69 8,81 
O2 Rågas, höger % 6,08 6,07 6,09 6,24 6,12 
O2 Rågas, vänster % 5,33 5,29 5,28 5,31 5,22 
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Beräkningar för villkor enligt EU´s avfallsförbränningsdirektiv 
 
Johannes – proveldning med inblandning av utsorterat avfall. 
 
Ämne Emissionsgränser enligt EU-direktivet Idag gällande villkor 

 
Driftdata utan avfall Utsläppsvärden enligt blandningsregeln 

 Tids-
intervall 

Enl Bilaga V 
100% avfall 
 
Emissionsgräns vid 
0oC och 1,013 bar 
11% O2        6% O2 

torr gas 
mg/Nm3 

                   Kavfall      

Enl Bilaga II 
Samförbränning 
 
Emissionsgräns vid 
0oC och 1,013 bar 
6% O2 torr gas 
 

mg/Nm3 
Kproc EU 

Enl Värmeforskrapport 759 
[1] bilaga G 
 
 
Vid 6% torr gas o mg/Nm3 
 
 

mg/Nm3 

Kproc akt villk 

I de fall gällande villkor 
saknas och K enl bilaga II 
ej angivits. 
 
Referensprov e RKG 6% 
O2 torr gas, [1] bilaga G 

 
mg/Nm3 
Kproc drift 

Kproc EU / 
Kproc akt villkor / 
Kproc drift 
 
 
 
 
mg/Nm3 
Kproc 

Rökgasvolym från 
förbränning av 
 
Avfall        Ej avfall 
 
 
andel       andel 
 
Vavfall         Vproc 

Kommande 
emissions-
gräns 
 
6% O2 torr gas 

 
mg/Nm3 

K 

Stoft Dygn 
 

10 
 

15 
 

50   50 0,14 0,86 45 

HCl Dygn 10 
 

15 
 

  4,5 4,5 0,14 0,86 6 

SO2 Dygn 
 

50 
 

75 
 

200   200 0,14 0,86 182 

HF Dygn 
 

1 1,5   0,15 0,15 0,14 0,86 0,3 

NOx Dygn 
 

200 300 400*   400 0,14 0,86 386 

NH3  
 

-   5  5   5  

N2O  
 

-   50  50   50 

CO Dygn 
½-timme 

50 
100 

75 
150 

 227 
454 

 227 
454 

0,14 
0,14 

0,86 
0,86 

206 
401 

Sb+As+
Pb+Cr+
Co+Cu+
Mn+Ni+
V 

 0,5 0,75 0,5      0,5 

*enligt NFS 2002:28 
 
Dioxiner har ej studerats inom projektet och därför ej heller beräknats i tabellen ovan. 
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Högdalen – eldning av 100 % utsorterat avfall 
 
Ämne Emissionsgränser enligt EU-direktivet Idag gällande villkor Driftdata utan 

avfall 
Utsläppsvärden enligt blandningsregeln 

 Tids-
intervall 

Enl Bilaga V 
100% avfall 
 
Emissionsgräns vid 
0oC och 1,013 bar 
11% O2        6% O2 

torr gas 
mg/Nm3 

                   Kavfall      

Enl Bilaga II 
Samförbränning 
 
Enbart avfall i 
Högdalen 
 
 

mg/Nm3 
Kproc EU 

Vid driftdata 
 
Torr gas  
10% CO2 
(motsv 8,2% 
O2) 
 

mg/Nm3 
 

Faktor Omräknat 
till 6% torr 
gas   
 
 
 
 

mg/Nm3 
Kproc akt villk 

I de fall gällande 
villkor saknas och K 
enl bilaga II ej 
angivits. 
 
 
 

mg/Nm3 
Kproc drift 

Kproc EU / 
Kproc akt villkor / 
Kproc drift  
 
 
 
 
mg/Nm3 
Kproc 

Rökgasvolym från 
förbränning av 
 
Avfall        Ej avfall 
 
 
andel       andel 
 
Vavfall         Vproc 

Gällande 
emissions-
gräns 
 
6% O2 torr 
gas 
 

mg/Nm3 
K 

Stoft Dygn 
 

10 
 

15 
 

 20 (månad)     1,0  15 

HCl Dygn 
 

10 
 

15 
 

 100 (månad)     1,0  15 

SO2 Dygn 
 

50 
 

75 
 

      1,0  75 

HF Dygn 1 1,5       1,0  1,5 

NOx Dygn 
 

200 
 

300 
 

      1,0  300 

NH3  
 

-   11 1,17 13     13 

N2O  
 

-          u.s. 

CO Dygn 
½-timme 

50 
100 

75 
150 

 150 (timme) 1,17 176   1,0  75 
150 

Sb+As+
Pb+Cr+
Co+Cu+
Mn+Ni+
V 

- 0,5 0,75         0,5 

u.s. = uppgift saknas 
 
Dioxiner har ej studerats inom projektet och därför ej heller beräknats i tabellen ovan. 
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