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Abstract  

Resultaten visar att energigräset rörflen kan utgöra ett kompletterande bränsle till det 
skogsbränsle och den torv som idag används i svenska värme- och 
kraftvärmeanläggningar. En inblandning av rörflen med ca 10 % på energibasis i en 
bränslemix som för övrigt består av 10-20 % carextorv och 70-80 % träbränsle har i 
demonstrationsförsök visat goda resultat. Denna bränslemix har vid fullskaliga 
förbränningsförsök i fluidiserande bädd (Hedensbyn,CFB 98 MW) under sammanlagt 4 
dygn inte gett upphov till störningar eller negativa effekter på utrustning eller ökade 
utsläpp i rökgaserna i form av partiklar eller gasformiga emissioner. Vid simulerade 
påverkan på överhettare i form av kylda sonder har även konstaterats att 
beläggningstillväxten varit oförändrad och ej givit upphov till ökad korrosion. 
 
Inblandning i bränslemixen har skett med hackad rörflen (40-50 mm) i torvdelen för att 
en jämn inblandning kunde åstadkommas. Rörflensmaterialet har levererats i samband 
med skörden så att det hackats direkt på fältet med exakthack kopplad till vagn eller 
med containerhantering. Vid leverans under vår och försommar har rörflenen hållit 
mycket låg fukthalt med ett medel på 11,3 % fukt. Jämförande studier har gjorts med 
system där rörflen vid skörden under vår pressats till storbalar för vidare transport till 
terminal eller gårdscentrum. Detta system har visat sig mindre effektivt jämfört med 
direkthackning på fältet och transport av hackat material till värmeverk. En fördel med 
storbalssystemet är dock att det möjliggör mer kostnadseffektiv lagring utan att t.ex. 
fukthalten höjs under lagringstiden. Även vägtransport från terminal eller gårdscentrum 
till värmeverk har visat sig mer effektivt med storbalar jämfört med hackat material. 
Vid lastning av stora fyrkantsbalar (90x120x220 cm) på lastbil med släp uppnåddes i 
stort sett dubbla lastvikten jämfört med hackad rörflen (20,9 ton jmf. m. 11,0 ton). 
 
För de något mindre anläggningarna av typen rosterpannor som provats (0,6 och 4 MW) 
har den briketterade formen av rörflen använts för att uppnå en jämn och koncentrerad 
bränslematning. Även här har en blandning av rörflen och torv visat sig användbar och 
speciellt för rörflen med låg askhalt har torvinblandning på 15 vikts-% av gett minskad 
tendens till sintring av askan. Rörflen med hög askhalt (utan torvinblandning) har 
kunnat sameldas med träbränsle utan risk för sintrad aska i dessa anläggningar. 
Tillverkningen av briketter för försöken, sammanlagt ca 35 ton, varav hälften med 
inblandning av torv har genomförts utan störningar och med bra kvalité på briketterna.  
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Sammanfattning 

Transport och hantering 

En målsättning i detta arbete har varit att undanröja en del osäkerheter kring 
användningen av energiråvaran rörflen i större värme och kraft/värmeverk. 
Utgångspunkten har varit att rörflen skall utgöra en komponent i en bränslemix 
tillsammans med två eller flera bränsleslag. Här har rörflen utgjort 10-12% av 
energimängden som för övrigt bestått av torv och träbränsle. En avgörande faktor har 
varit formen på leveransen av rörflen in till förbrukaren. Tre olika former har studerats; 
Balad form, hackad form och briketterad form. Tekniken har varit att den torra 
rörflenmängden först blandats ihop med torvdelen. Därefter har rörflens/torvdelen 
blandats med träbränsledelen. För att mixningen skall kunna ske tillfredsställande måste 
rörflenen vara väl hackad. Den nominella strålängden bör vara 40-50 mm. Om 
hackningen sker direkt på fältet har maskintypen exakthack fungerat bäst. Även viss så 
kallade hackvagnar har gett tillräckligt bra hackning. I händelse av för dålig hackning 
kan problem uppstå vid bränsleinmatningen. Hackningen av rörflen kan även ske på 
värmeverket eller vid en terminal. Detta är fallet om leveransformen är balad form.  
 
Möjligheten att hacka storbalar vid värmeverk kan dock begränsas av risken för brand 
och dammbildning i samband med detta arbetsmoment. Så är fallet i detta projekt i 
exemplet vid Skellefteåkraft AB:s  anläggning i Hedensbyn. Där är utrymmet vid 
bränslelagret är relativt begränsat och närheten till bostadsbebyggelse gör att risken för 
olägenheter där är stor. Vid kraftvärmeverket Dåva utanför Umeå bedömer man 
däremot att utrymmet vid bränslelagret är så stort att man kan upparbeta hela storbalar 
till hackat material utan större risker och olägenheter. Beredningen av 
bränsleblandningen med rörflen har inte vållat några större problem i de studerade 
fallen och inmatningen av bränslemixen har fungerat störningsfritt.  
 
Bränsleformen briketter har utvärderats i detta projekt i ett förbränningsförsök vid 
Eskilstuna Energi och Miljö AB: anläggning i Silverdalen. Briketterna tillverkades vid 
SLU, Biobränsle tekniskt centrum BTC i Umeå. I briketterna blandades 85 % rörflen 
med 15 % torv. Torven torkades ner till en fukthalt på cirka 25 % före inblandningen 
medan rörflenen hade en fukthalt på ca 13-14 %. Briketteringen av rörflen har fungerat 
utan störningar. 
 
Utvärdering av skörd och transport av rörflen har startat efter avslagning av grödan. 
Själva slåttermomentet har inte ingått i studien. Mätningarna har startat från att 
materialet ligger i strängar efter slåttermomentet. De olika metoder för insamling av 
grödan som jämförts var: Balpressning fyrkantsbalar (90x120x220 cm) och rundbalar 
(120x150cm) samt direkthackning på fält med två olika exakthackvagnar (50 m3 och 35 
m3) och en självgående exakthack. För transporten av balar till omlastning vid 
gårdscentrum eller terminal har en större typ av flakvagn (7x2,5 m). För transporten 
från terminal in till kraftvärmeverk har lastbil med släp (135 m3) använts. Resultaten 
visar att transportkapaciteten på väg för det hackade materialet var låg jämfört med 
transporten av balar. Detta på grund av den låga volymvikten hos det hackade materialet 
(81-85 kg/m3) jämfört med fyrkantsbalar (138-160 kg/m3). När hela hanteringskedjan 
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från fält till värmeverk betraktas blir dock systemet med hackat material mer effektivt 
än balningssystemet. Den totala tidsåtgången för detta system var 0,29-0,31 tim/ton.  
Detta kan förklaras av att man kommer ifrån det tidsödande arbetet med ihopsamling 
och lastning av balar då traktor med lastningsutrusning används. I ett beräknat fall har 
ihopsamling, transport och avlastning vid gården gjorts med balsamlingsvagn har den 
totala tidåtgången varit 0,52-0,56 tim/ton. 

Förbränningsprov 

De olika förbränningsförsök som genomförts i projektet kan beskrivas enligt följande. 
A. Förbränning av hackad rörflen i blandning rörflen/torv/trä i fördelningen 

10/10/80 % av inmatad bränsleeffekt i en stor (98MW) cirkulerande 
fluidbäddspanna (CFB). Höst och vår. 

B. Förbränning av briketter rörflen/torv (85/15 % av ts) i en rosterpanna, 4 MW 
C. Förbränning av briketter rörflen/torv (85/15 % av ts) i en rosterpanna, 600 kW 

A . Förbränningsprov vid Hedensbyn CFB 98 MW - Vår 

Sammanlagt 60 ton rörflen kördes in med en medelfukthalt på 11,3%. Provet kunde 
genomföras utan störningar under tre dygn. Inledande referensmätningar genomfördes 
några dagar före försöken (25-28:e maj) . Lasten var ca 50 MW. Vid referensmätningen 
användes en bränsleblandning med 10 % torv och 90% träbränsle. Vid mätningarna togs 
askprover från sandbädd och stoft från elfilter. Beläggningar på beläggningssond 
registrerades i överhettarstråket. Mätning av partikelemissioner före elfilter mättes med 
impaktor och totalstoftfilter. Förutom gasformiga emissioner av CO, NOx och SOx 
mättes även halten av HCl i rökgaserna. För de gasformiga emissionerna i rökgaserna 
kunde inga förhöjda värden uppmätas vid inblandning av rörflen i torven. En 
lågbeläggningstillväxt på de simulerade ångtuberna kunde uppmätas vid vårförsöket vid 
inblandning av rörflen i bränslemixen Referensvärdet gick förlorat vid denna mätning 
Värdet på beläggningstillväxten var dock lägre än referensvärdet för trä vid höstens 
mätning.  .  
 
A . Förbränningsprov vid Hedensbyn CFB 98 MW - Höst 

Sammanlagt 322 ton rörflen med en medelfukthalt på 77% kördes in till bränsleplanen 
vid kraftvärmeanläggningen första veckan i november. Högen täcktes med ett tunt lager 
av bark för att eliminera risken att bränslet skulle frysa ihop. Förbränningsprovet 
genomfördes andra veckan i december (8:e-10:e  dec). Lasten vid mättillfället var ca 77 
MW. Vid referensmätningen användes en bränsleblandning med 20% torv och 80% 
träbränsle. På grund av den höga fukthalten i rörflen blev bränslemixen vid försöket 
10% rörflen, 20% torv och 70% träbränsle. Vid mätningarna samlades askprover in från 
sandbädd samt stoft från elfilter. Beläggningar på beläggningssond registrerades i 
överhettarstråket. Mätning av partikelemissioner före elfilter mättes med en impaktor 
och ett totalstoftfilter. Förutom gasformiga emissioner av CO, NOx och SOx mättes även 
halten av HCl i rökgaserna. Inte heller här kunde signifikanta skillnader uppmätas för de 
gasformiga emissionerna. En något sänkt beläggningstillväxt noterades vid höstförsöket 
medan totalstoftmätningarna visade på en reducerad stoftbildning före elfilter vid 
inblandning av rörflen vid höstförsöket. 
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B . Förbränningsprov vid Eskilstuna, Silverdalen  rosterpanna 4 MW  

Vid SLU BTC i Umeå tillverkades 30 ton briketter av rörflen med hög askhalt. 
Därutöver tillverkades ca 30 ton briketter med en blandning av torv/rörflen med låg 
askhalt. Inblandningen av den typiska bränntorven var ca 15% av torrsubstansen. För att 
få en jämn inblandning av torven i rörflensbriketterna torkades torven till en fukthalt på 
ca 20% i en s.k. tornadotork varvid en jämn malning av torven skedde samtidigt. 
Tillverkningen av briketter kunde ske helt utan störningar. Rosterpannan Silverdalen 
har ett brant trappstegsroster. Detta medförde att briketter av rörflen och rörflen/torv 
hade en tendens att rulla nedför rostret. Genom att tillföra en mindre mängd träflis till 
mixen kunde uppehållstiden av briketter hållas tillräckligt lång för att utbrinningsgraden 
skulle vara acceptabel. Silverdalen 4 MW är normalt optimerad för ett fuktigare bränsle 
(ca 30% fukt). Mätningarna genomfördes i slutet av september (29:e sept- 1:a okt). 
Lasten var vid mättillfällena ca 2 MW. Vid förbränningsproven togs prover från 
bottenaska och flygaska. Mätning av partikelemissioner före elfilter mättes med 
impaktor och totalstoftfilter. Förutom gasformiga emissioner av CO, NOx och SOx 
mättes även halten av HCl i rökgaserna. Tendenser till ökad HCl-emissioner vid 
inblandning av torv framgår också av försöken även om de totala nivåerna är mycket 
låga. NOx-halten i rökgaserna stiger vid förbränning av rörflen jämfört med träbränslen 
vilket visas av mätningarna. Detta gäller även halten av SOx och de totala stofthalterna 
när man jämför med rent träbränsle. Ingen signifikant ökad risk för askrelaterade 
driftsproblem kunde observeras under försöken för de två bränslemixarna. 
 
 C. Förbränningsprov vid BTC rosterpanna 600 kW 

Vid SLU BTC i Umeå tillverkades 3 ton briketter av rörflen med låg askhalt. Därutöver 
tillverkades ca 3 ton briketter med en blandning av torv/rörflen med låg askhalt. 
Tillverkningen av briketter kunde ske helt utan störningar.  Inblandningen av torv 
(Röjnoret) i briketterna var ca 15 % av torrsubstansen. Förbränningsproven 
genomfördes första veckan i december (1:a-3:e dec) och nära nog full last (580-590 
KW). Prov från bottenaska togs vid utmatningsskruven i botten på pannan. En viss 
fördröjning av utmatad aska i denna skruv gjorde resultatet något osäkert vid analysen 
av askan. Mätning av partikelemissioner före cyklon mättes med en impaktor och ett 
totalstoftfilter. Förutom gasformiga emissioner av CO, NOx och SOx mättes även halten 
av HCl i rökgaserna. Tendenser till ökad HCl-emissioner vid inblandning av torv 
framgår också av försöken även om de totala nivåerna är mycket låga. NOx-halten i 
rökgaserna stiger vid förbränning av rörflen jämfört med träbränslen vilket visas av 
mätningarna. Detta gäller även halten av SOx och de totala stofthalterna när man jämför 
med rent träbränsle. 
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Executive Summary  

Introducing fuels from agricultural crops into the heat and power sector in Sweden is a 
desired and needed development, thus it is connected to some obstacles. For the crop 
producers it is important to use the most efficient handling for harvest, collection, 
loading and transport technology in order to reach low production costs. For the fuel 
consumers it is of high importance that these fuels work together with other utilized 
fuels in mixtures without complications. This includes fuel mixing, fuel feeding, 
combustion behavior and ash transformation mechanisms. Specifically for the 
combustion process, gaseous and particle emissions, ash behavior and deposit formation 
on cooled surfaces should not be negatively effected by mixing in agricultural crops. In 
this study these aspects of the energy crop reed canary grass (RCG) have been 
examined.  
 
The recommended harvest period for harvesting RCG in Sweden is during springtime 
when the crop from the year before is collected, called delayed harvest. During this 
period the grass is very dry and has been harvested in this project with an average water 
content of 11,3 %. Two major different harvest systems have been tested. One where 
the energy grass is chopped directly in the field by a chopper connected to a wagon. The 
other system was based on baling the crop with round balers or big square balers. The 
chopped or baled material is transported 6 km to a farm center or terminal for 
unloading. Further transport to CHP (Combined Heat and Power) plant, 12 km, was 
done with road truck (135 m3). In the case of field chopped RCG the mixing of the other 
fuels has been easily done since the material was well chopped (40-50 mm). The RCG 
was mixed into a mixture of peat and wood to a share of 10-12% of the total energy 
content of the mixture. Also the baled material was transported to a farm centre or 
terminal for unloading the farm wagon and loading on a road truck (135 m3). In this 
case an additional procedure is needed for chopping the bales before mixing them into 
the fuel mixture. Chopping of baled crops is sometimes problematic since it generates 
dust and noise, and it might also cause fire. For this reason some CHP plants will not 
accept this handling inside the gates. This study has started from the state that the RCG 
was moved with a conditioning mover (3,5-4,0 m). The capacity of balers and forage 
choppers were registered. The transport capacity was also registered. 
 
Results from the harvest and transport operations show that field chopping system are 
very efficient up to the farm level. The very low density of the chopped material 81-85 
kg/m3 leads to low transport capacity on the road to CHP plant. A fully loaded truck 
could only take 11 ton dry RCG. The low density will also complicate dry storing of the 
chopped material. For storing purposes, big square bales with a density of 380 kg/m3 are 
more optimal. One full loaded truck of square bales could take 20,9 ton in average. The 
field chopping was done with a self propelled forage harvester with pick up (3,0 m) and 
tractor transported containers in the field and on trucks on the road. The overall capacity 
was very high. In spite of the high water content (77%) the total time consumption for 
all operation was the lowest compared to the other harvest systems when recalculated to 
11,3% water content. 
 
Four different combustion tests were done with RCG in mixture with peat and wood.  
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In Hedensbyn (98 MW CFB) two tests were made, one in June 2008 and one in 
November 2009, using field directly chopped RCG. In both test the RCG share of the 
mixture was 10% of the total fuel energy. The other components were peat 10-20% and 
wood 70-80%. The results show no negative influence of mixing in RCG at this level. 
Both particle and gaseous emissions were at the same level as reference mixture without 
RCG. The deposits on cooled probes were slightly higher on the test in June but on the 
other hand it was slightly lower on the test in November. The XRF characterization of 
fly ashes from electric filter and bed material does not show any changes in chemical 
composition. Thus from these test it can be concluded that mixing in 10% RCG on 
energy base has no negative influence of combustion process in a CFB boiler. 
 
Two tests were done with briquettes made of RCG and peat, one in Eskilstuna 4MW 
grate fired boiler and one in Röbäcksdalen 600 kW grate fired boiler. The RCG was 
produced on organic soil to obtain low ash content. Comparisons were made between 
briquettes made with 100% RCG (high ash content) and with briquettes with 15% peat 
on weight base mixed with 85% RCG with low ash content. Results from these 
combustion tests show that NOx emissions increased when RCG was used compared to 
wood pellets (600 kW boiler) explained by high N content in RCG. Even the total dust 
in flue gas increased with RCG compared with wood pellets (600 kW boiler) but total 
dust emissions were reduced with 50% when peat was mixed in briquettes. The effect of 
mixing in peat into RCG with low ash content in 4 MW boiler indicated lower tendency 
of sintering ash in accordance with chemical equilibrium calculations for the overall 
fuel composition. In general, using RCG briquettes in grate firing in boiler scale of 600 
kW and 4 MW showed good results. The results are comparable with wood firing with 
lower ash quality if adjustments of boiler parameters to the higher ash content and lower 
moisture in fuel are made. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

En ökad produktion av biomassa från åkermark för energiutnyttjande som komplement till 
skoglig biomassa är motiverad ur flera aspekter. Energigrödor på åkermark etableras snabbt 
och ger en skörd redan efter ett eller två år. Ett ökat uttag av skoglig biomassa däremot kräver 
många år av förändrat och bioenergianpassat skogsbruk. Inom lantbruket har fram till idag 
lönsamheten varit alltför svag för att odling av specifika energigrödor fått annat än 
försöksmässig karaktär. Läget idag är dock ett annat då prisbilden för biobränslen har 
förbättrats och samhällets ökade behov av förnyelsebar bioenergi gör att odling av 
energigrödor i stor skala är önskvärd. Ett antal studier kring skörd, hantering och förbränning 
av energigrödor har genomförts tidigare i Sverige bl.a. vid SLU, BTK i Umeå. Emellertid har 
storskaliga försök saknats. 
 
Ett antal hinder föreligger för att odling av energigrödor ska öka och ge ett märkbart tillskott 
till den svenska energiförsörjningen. Problem med driftsstörningar som kan uppstå med nya 
bränslen med högre askhalter jämfört med rena trädbränslen måste undanröjas. De 
askrelaterade problem som identifierats i försök med olika åkerbränslen måste undvikas eller 
minimeras genom att utnyttja den stora kunskap i området som tagits fram i tidigare 
forskningsarbeten inom bl. a. Värmeforsk [1]. Denna kunskap har bl. a. genererat förslag till 
praktiska lösningar och koncept och bör/kan användas som utgångspunkt för design av 
bränslen (additiv/bränsleblandningar) och verifieras/demonstreras i större skala. Värme- och 
kraftproducenter bör därför genomföra fler och längre driftprov med bästa möjliga 
bränsleblandningar med ledning av  bränsleanalyser samt tidigare utförda försök. Detta bör 
ske för att skapa värderingsunderlag för leveranskontrakt för bränslet. Utan leveranskontrakt 
finns svårigheter att etablera odlingar av denna typ.  
 
Sänkta produktionskostnader genom en effektivisering av hanteringstekniken är ett sätt att 
förbättra konkurrenskraften för åkerbränslen och därigenom stimulera till ökad etablering. 
Bland de aktuella grödor som provats är energigräset rörflen lämpligt för odling i många 
områden i Sverige. Vid kontakter med lantbrukare har intresset för energigräsodling visat sig 
vara många gånger större än för odling av salix som uppfattas som en form av 
skogsplantering. Flera andra skäl bidrar också till den positiva inställningen till odling av 
rörflen som energigräs . Bland de skäl som anges är att odlingstekniken liknar den som 
lantbruket är bekant med från höberedning och maskiner för sådd och skörd finns på 
gårdarna. Jämfört med salixodling binder man inte upp marken under lika lång tid och grödan 
är betydligt lättare att avveckla för att återföra marken till annan produktion. Rörflen är en 
perenn gröda som kan skördas många år utan nyanläggning till skillnad från t.ex.oljeväxter 
och hampa. Rörflen bevarar även det öppna odlingslandskapet vilket kan vara en viktig faktor 
i mer skogrika bygder. 
 
Flerårig erfarenhet med odling, skörd, hantering, förädling och förbränning finns vid 
försöksanläggningen BTC (Biobränsletekniskt centrum) vid SLU i Umeå. Försök visar på stor 
säkerhet i skörd under våren med låg fukthalt där materialet pressats till storbalar som lagras 
utan kvalitetsförsämring [2]. Balningstekniken är väl beprövad men relativt dyr. Kostnaderna 
för olika skördekedjor för rörflen har jämförts i en finsk studie. Skördekostnaden för 
rundbalskedjan i ett entreprenörssystem uppgick till 72,32 Euro/ha medan för ett 
lösbärgningssystem uppgick den till 40 Euro/ha [3]. Tekniken att hacka biomassan i samband 
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med skörd för transport direkt till värmeverk är inte utvärderad men preliminära försök 
indikerar lägre kostnader jämfört med balningstekniken. Detta förutsätter att någon form av 
komprimering av biomassan kan ske före vägtransport. Fälthackning och 
löshanteringstekniken är också en förutsättning för skörd under den första delen av vintern då 
materialet skördas med högre fukthalt än under våren och balning inte är praktiskt möjlig. I 
ett tidigare SLF projekt: System och Ekonomianalys för rörflen identifierades att den största 
delen av kostnaderna för produktion av rörflen kan härledas till pressning av balar samt 
hantering av balar från fält till kund. Leveranser av balar ger en prisreduktion till leverantören 
på ca 15% i jämförelse med andra levererade bränslen för att täcka kostnader för 
sönderdelning av balar. Ökad lönsamhet i produktion av rörflen kräver därför att nya 
effektivare skörde- och hanteringssystem utvecklas från odling fram till kund. I de länder som 
idag leder utvecklingen av energigräs. USA (Switchgrass) och Finland (rörflen), pågår 
utveckling av löshanteringssystem med olika typer av komprimeringssystem för transporter 
till kund. 
 
Som bränsleförädling av rörflen har briketteringstekniken visats vara kostnadseffektiv och 
driftssäker. Här finns också möjlighet att blanda olika bränslekomponenter före briketteringen 
samt att tillsätta additiv för att förbättra förbränningsegenskaperna. Olika rörflenskvaliteters 
förbränningsegenskaper som beror på egenskaperna hos den jordart odlingen har skett, har 
tidigare studerats i såväl fluidbädds- som rosterteknik [4, 5, 6, 7]. Senareläggning av skörd till 
tidig vår har gett de bästa förbränningsegenskaperna (lägsta alkalihalterna) och högsta 
torrhalten hos rörflen. Rörflenets bränsleaska domineras av kisel. De högsta kiselhalterna och 
därmed askhalterna har rörflen som odlats på lerrika jordar och de lägsta kiselhalterna 
återfinns hos rörflen som odlats på mullrik jord. [8, 9]. Dessa skillnader i kiselhalt har visat 
sig ha en stor effekt på den bildade askans egenskaper [9].  
 
Orienterande förbränningsprov i fullskala har genomförts med briketterad rörflen vid bl. a. 
Eskilstuna Energi och Miljö AB. Under hösten 2006 eldades 50 ton rörflensbriketter i  en 
rosterpanna  4 MW i blandning med skogsflis (10-20 % inblandning) med positivt resultat. 
Rörflensbriketter tillverkades vid SLU BTK i Umeå. Ambitionen inom Eskilstuna Energi och 
Miljö AB är att vidare utveckla användning av rörflen i bränslesortimentet, framförallt i 
rosterpannor. Ett samarbete har startats mellan lantbruks/energiföretaget Låttra Gård AB 
(Katrineholm 60 km söder Eskilstuna) kring produktion och tillförsel av rörflen. Låttra gård 
AB har under våren anlagt ny odling av rörflen och har nu sammanlagt 60 ha rörflen för skörd 
våren 2009. Avsikten är att producera briketter för värmeproduktion av Elskilstuna Energi 
och Miljö AB. Vid Skellefteå Kraft AB:s anläggning Hedensbyn (CFB 98 MW) 
genomfördes ett orienterande förbränningsprov med direkthackad rörflen under våren 2007. 
En bränslemix med 12% rörflen, 44% bark och 44% torv på viktsbasis och 19% rörflen, 38% 
bark och 43% torv på energibasis eldades med bra resultat. 
 
Inom Projekt Bioenergigårdar har vissa studier av brikettering, balning och transport av 
rörflen genomförts och samordnats med delar av detta värmeforskprojekt. 

1.2 Beskrivning av forskningsområdet 

För att en ökad produktion och användning av grödor från åker till energiproduktion skall bli 
möjlig måste forskningen ge ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt pålitligt underlag för 
de speciella egenskaper dessa bränslen har och hur de skall passas in värme och 
kraftvärmeproduktionen. Forskningsområdet som rör grödor från åker till energiproduktion 
handlar både om produktion och hantering av dessa relativt nya bränslen och de effekter de 
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kan få i förbränningsanläggningarnas system. De fysikaliska och bränslekemiska 
egenskaperna hos grödor från åker är på många sätt avvikande från de fysikaliska och 
kemiska bränsleegenskaperna hos träbränslen som är och har varit det dominerande 
biobränslet. 
 
I forskningsområdet ingår demonstrationsförsök i fullskala för att beskriva hela 
problembilden för stråbränslet i de olika stegen i hanteringskedjan och förbränningen. För att 
ett relativt oprövat bränsle på marknaden skall vinna förtroende hos anläggningsägare på 
marknaden skall man i detta forskningsområde visa på funktionen i större kommersiella 
anläggningar under normala driftsbetingelser. I förbränningsprocessen ingår allt från 
bränsleinblandning i andra bränslen, bränslematningen, och inverkan på rökgaserna i form av 
gasformiga emissioner, partikelemissioner och till beläggningseffekter. En annan viktig 
bedömningsgrund är effekter på askans egenskaper och effekter på bäddmaterialet. 

1.3 Forskningsuppgiften och dess roll inom forskningsområdet 

Den specifika forskningsuppgiften inom forskningsområdet har här varit energigrödan rörflen. 
Rörflen som är ett flerårigt energigräs har visat sig ha bra avkastningsförmåga i hela landet 
och passar även in i lantbrukets struktur då det kan odlas och skördas med den utrustning som 
finns utvecklas för vallskörd inom lantbruket. Produktionen har dock hittills varit blygsam i 
Sverige och forskningsuppgiften är därför att i full skala demonstrera både för framtida 
producenter och konsumenter av detta bränsle hur det kan hanteras och förbrännas. Uppgiften 
är att visa på styrkor och svagheter för bränslet och för tillgängliga system för att ge 
kunskaper och underlag för en marknadsmässig värdering. 

1.4 Mål 

Det övergripande målet med forskningsuppgiften inom forskningsområdet har varit att genom 
fullskaliga försök påvisa för marknaden inom kraft/värmeproduktionen att energigrödan 
rörflen är ett användbart bränsle som i blandningar med andra bränslen förbränningsmässigt 
fungerar väl och att det finns system finns för ihopsamling och transport. Uppdelat i delmål 
har forskningsuppgiften varit: 

• Att visa på fungerande skörde- och transport system för energigrödan rörflen från åkern 
till kraftvärmeanläggning. 

• Att jämföra olika skörde- och transportsystem med avseende på effektivitet och kostnader. 
• Att visa att rörflen i hackad form kan blandas in i andra bränslen såsom torv och trä med 

en inblandningsandel på 10-12% av energimängden i mixen 
• Att visa att inblandningen av rörflen inte påverkar förbränningsprocesserna i 

fluidbäddpannor och rosterpannor negativt. 
• Att visa att inblandning av rörflen inte ökar problem med beläggningstillväxt på kylda 

ytor, inte ökar belastning på stoftfilter och försvårar hantering av aska. 
• Att visa att briketter tillverkade av rörflen och rörflen med torvinblandning fungera väl 

rosterpannor. 
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2 Genomförande  

 
Projektet har varit indelat i tre huvudmoment inom storskalig hantering av rörflen: 

• Demonstration av kostnadseffektiv teknik för skörd, transport och förädling av rörflen 
• Demonstration av hantering, transport och bränsleblandning för att minimera 

kostnaderna vid värmeverk 
• Demonstration av förbränningsegenskaper hos mixar av typiska rörflenskvalitéer (låg 

och hög askhalt) med och utan bränsleadditiv i avseende emissions- (NOx-, SOx-, HCl, 
partikelemissioner) och askrelaterade problemperspektiv (slaggning, 
beläggningsbildning, bäddagglomerering) för användning i roster- och 
fluidbäddsanläggningar. 

2.1.1 Skörd, transport och förädling 

Storskaliga skördeförsök har genomförts vid kommersiella odlingar i Skellefteåregionen och 
vid försöksodling vid Röbäcksdalen, Umeå. Två olika skördetider har utvärderats i projektet: 

• Vårskörd 
• Sen höstskörd 

Utvärdering av skörd och transport av rörflen har startat efter avslagning av grödan. Själva 
slåttermomentet har inte ingått i studien. Mätningarna har startat från det att materialet ligger i 
strängar efter slåttermomentet 
 

2.1.2 Vårskörd 

De fördelar som uppnås under våren vid skörd av rörflen i form av låga fukthalter och låga 
halter av klor och alkali genom den urtvättning som skett under vintern av snö och regn har 
bekräftats av de analyser som gjorts.  De olika skördemetoder som jämförts beträffande 
hopsamlingen av grödan från sträng med fortsatt hantering inkluderande lastningar på fält, 
transport till brukningscentrum och transport till värmeverk är: 

• Rundbalning 
• Fyrkantsbalning 
• Direkthackning på fält + Lös hantering 

 

Rundbalning 
Rundbalningstekniken utvecklas kontinuerligt med nya maskiner som introduceras på 
marknaden. I denna studie användes en modern rundbalspress (Krone Rollpac) av typen 
flexkammarpress med en balbredd på 120 cm och där balhöjden valdes till 140 cm. Före 
balpressning har grödan slagits av med en slåtterkross med arbetsbredden 3,5 m. Strängarna 
efter denna har pressats direkt efter slåttern. Rundbalspressen har haft nätlindning av bal 1 
som pågått under samtidig pressning av bal 2. Kapaciteten uppmättes till 5,8 ton/tim. De 
färdiga balarna lastades på en flakvagn med måtten 7,0x2,5 m och som kunde lastas med 18 
balar och en medellassvikt på 4800 kg. Transportsträckan från fältet till lagringsplats 
(terminal) var 7 km. 
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Bild 1. Rundbalspressning av rörflen på 
våren.                                     
 

 
Bild 2. Transport av rundbalar till 
terminal eller brukningscentrum. 

Fyrkantsbalning 
Balpressning av rörflen vid s.k. vårskörd genomfördes med fyrkantspress, New Holland BB  
940 med en balkammare med måtten 90x120 cm. Balarnas längd gjordes ca 220 cm. På 
samma sätt som rundbalar så lastades fyrkantsbalar på flakvagn 7,0x2,5 m. Transportsträckan 
var 6 km. Medellastvikten blev 4500 kg, d.v.s. något lägre än vid transport av rundbalar. 
Detta berodde på att rundbalar kunde lastas högre än fyrkantiga balar. Medelvikten på 
fyrkantsbalarna var balarna var 380 kg. På samma sätt som vid rundbalning så skedde 
balningen efter avslagning med en slåtterkross med arbetsbredden 3,5 m. En stor del av 
arbetet utgörs av hopsamling, lastning, transport och avlastning av balarna från fältet till 
terminal, eller gårdscentrum (33 % av total maskintid). En teknik med självlastande och 
självavlastande balsamlingsvagn finns på marknaden men har inte ingått i denna studie. En 
beräkning av tidsåtgång och kostnad för användning av denna teknik i stället för en flakvagn 
har gjorts utifrån uppgifter från tillverkare. Med denna skulle tidsåtgången sjunka till 27 % av 
total maskintid. 
 

  
Bild 3. Pressning av fyrkantsbalar på 
våren.         

Bild 4. Lastning och transport av 
fyrkantsbalar med flakvagn.      
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Direkthackning på fält + lös hantering 
Metoden direkthackning på fält koordinerades med det storskaliga förbränningsförsök som 
genomfördes vid Hedensbyn (CFB 98 MW). Rörflen skördades först våren 2008 på ca 20 ha i 
ett område kring Myckle 10 km väster om Skellefteå. Ett skördesystem med löshantering av 
hackad rörflen tillämpades genom att skörden hackades direkt på fältet med en traktordriven 
s.k. exakthack med efterföljande vagn (Kvearneland 35 m3). Vi fullt lass kördes hela ekipaget 
till Myckle såg ca 6 km från fältet där avlastning skedde på asfalterad yta för att eliminera 
inblandning av askbildande ämnen. Omlastning skedde till lastbilstransport (Bil+släp. 135 
m3) för vidare transport till Hedensbyn där inblandning i bränslemixen gjordes. Sammanlagt 
60 ton rörflen kördes in med en medelvattenhalt på 11,3%. 
 
Parallellt med skördearbetet i Skellefteåregionen gjordes mätningar med direkthackning på 
fält vid Röbäcksdalen (Rbd) med något annorlunda teknik (JF exakthack med efterföljande 
fast monterad  tippvagn 50 m3). Vid fullt lass kördes hela ekipaget till brukningscentrum vid 
Rbd där omlastning skedde till lastbil (Bil+släp, 135 m3) för vidare transport till Hedensbyn. 

  
Bild 5. Direkthackning av rörflen på våren, 
Hack plus vagn 35 m3. 

Bild 6. Direkthackning av rörflen på våren. 
Hack plus vagn 50 m3. 

 
Mätningar vid fältarbeten och transporter 
Vid skördearbetet med fälthackad rörflen I Skellefteåregionen och vid Röbäcksdalen vid s.k. 
vårskörd genomfördes mätningar av tidsåtgång för de olika momenten och vägning av lassen. 

2.1.3 Sen höstskörd 

 
Rörflen bärgas normalt under våren då man uppnår fördelar med bra torkbetingelser och 
grödan har därför kunnat skördas med låg vattenhalt. Samtidigt har hösten och vinterns 
nederbörd medverkat till en sänkning av klorhalt och halten alkali, framförallt K. Behovet av 
stora bränsleleveranser under vår och försommar till kraftvärmeverk är dock begränsad under 
denna period p.g.a. låg last. Det är först under hösten som värmebehovet och därmed 
bränslebehovet ökar.  I ett försök att utvärdera möjligheterna till en skörde- och 
leveransperiod under sen höst genomfördes direktskörd och leverans i första veckan i 
november 2009 till Hedensbyn (CFB 98 MW). Skördenivån på den skördade arealen var 5,2-
5,5 ton ts/ha. Avslagning av grödan gjordes med en strängläggande slåtterkross med 
arbetsbredden 3,5 m. Två strängar slogs samman med strängläggare för att öka kapaciteten på 
efterföljande hack. 
 
Ett skördesystem tillämpades med självgående exakthack (John Deere xxx med 3,0 m 
pickupbord) och två traktorer för transport på fältet med containervagnar (Volym 40 m3). 
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Traktorerna transporterade de fyllda containrarna till en hårdgjord rangerplats där växling 
skedde till lastbil (enkelflak). Flera lastbilar körde mellan rangerplats och Hedensbyn 
eftersom fyllningstiden för en container endast var 7-9 minuter. Under en dag transporterades 
322 ton (72 tonTS) in till kraftvärmeverket från fälten på en areal av 15 ha. Regn före och 
under skördearbetet gjorde att vattenhalten i den skördade biomassan blev hög (77 %) att 
jämföras med vattenhalten dagarna före som var betydligt lägre (65 %). 
 
Ett jämförande försök genomfördes med sen höstskörd vid Röbäcksdalen nov 2009 m. 
Avslagning av grödan (Änget 1:5) gjordes med strängläggande slåtterkross med 
arbetsbredden 3,5 m. Ingen sammanslagning av strängarna gjordes före hacken. Skördenivån 
var där 4.5-5.0 kg ts/ha. För hackning och transport användes en JF Protec -hack kopplad till 
en MetaQ 5000 vagn. Vagnens lastvolym var 50 m3 och medellastvikten var 7,1 ton vid 72 % 
fukthalt. 
 

 
Bild 7. Direkthackning av rörflen på 
hösten, självgående hack. 
 

 
Bild 8. Flakväxlarvagn med container 50 
m3.
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Lagring över vintern 
 
Ett försök att lagra den sent skördade rörflensarealen (2 ha) vid Röbäcksdalen gjorden från 
nov 2008 till maj 2009. Den hackade mängden rörflen tippades i en stor hög och loggande 
temperaturgivare placerades på olika djup i högen. Det skördade och hackade materialet 
samlades i en hög för att lagras under vintern 2008/2009 med registrering av 
temperaturutveckling i högen med hjälp av loggande termometrar. Fem termometrar 
placerades i stacken och resultaten visar att en avsevärd uppvärmning skedde i högen vid de 
djupast placerade termometrarna och nådde som mest ca 60°C för att successivt klinga av 
under vintern. Ett representativt exempel på uppmätt temperaturkurva visas nedan.  Resultatet 
visar att värmebildning uppstår i högen trots den sena skördetiden.  
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Bild 9. Registrerad temperatur i en hög av höstskördad rörflen. 
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Bild 10. Direkthackad rörflen skördad sent på hösten för lagringsförsök under kommande 
vinter 
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2.2 Förbränningsförsök 

De olika förbränningsförsök som genomförts i projektet kan beskrivas enligt följande. 
• Förbränning av hackad rörflen i blandning rörflen/torv/trä i fördelningen 10/10/80 % 

av inmatad bränsleeffekt i en stor (98MW) CFB. Höst och vår. 
• Förbränning av briketter rörflen/torv (85/15 % av ts) i en rosterpanna 4 MW 
• Förbränning av briketter rörflen/torv (85/15 % av ts) i en rosterpanna  600 kW 

 

2.2.1 Rosteranläggningar (4 MW, 0.6 MW) 

Förbränningsförsök i 4 MW:s rosteranläggning i Eskilstuna  
 
Förbränningsförsök utfördes under ca 2 dygn (40 ± 3 h) per prov i en 4 MW rosterpanna 
(brant trappstegsrost) med ett briketterat rörflensprov med hög askhalt (25 ton TS) och med 
ett rörflensprov med låg askhalt som sambriketterats (85/15% på TS basis) med ett torvprov 
(3 B Fält) (totalt 25 ton TS). 
 
Anläggningen som levererats av Järforsen Energisystem AB återfinns i Silverdalen som ligger 
i nordvästra Eskilstuna och tillhör Eskilstuna Energi & Miljö AB. Försöken utfördes under v 
40 och 41, 2009. Grunduppgifter för anläggningen enligt panntillverkaren finns i Tabell 1. 
Anläggningen är kopplad till Eskilstuna stads fjärrvärmenät.  
 
Tabell 1. Uppgifter om anläggningen Silverdalen i Eskilstuna enligt Järnforsen Energisystem AB. 

Table 1. Data of the used combustion plant Silverdalen in Eskilstuna according to Järnforsen 
Energisystem AB. 

Byggår 1996 
Kapacitet 4 MW 
Konstruktionstryck 16 bar 
Konstruktionstemperatur 140°C 
Rökgastemperatur 200°C 
Framledningstemperatur 95°C 
Returtemperatur 70°C 
Pannverkningsgrad 84 % 
Bränsle Skogsflis 
Bränslefukthalt 45 % 
Askhalt 1 – 5 % 
NOx-halt 120 mg/MJ 
Totalt installerad eleffekt 140 kW 
 
Anläggningen består (i grova drag) av en rosterugn, avgaspanna, cyklon och ett elfilter. 
Cyklonaska blandas med bottenaska medan elfilteraska transporteras separat. Rökgaserna 
återförs till pannan, delvis under rosten med primärluft och delvis med sekundärluft. Bränslet 
tippas i en bränsleficka och doseras med en skraptransportör som transporterar bränslet från 
bränslefickan, genom bränslekanalen, till pannan. En pusher matar in bränslet i pannan.  
 
Varje försök utfördes vid en konstant last på 2 MW och utgående syrehalt på 6-8%. Utgående 
CO emissioner var i samtliga experiment lägre än 100 ppm. Pannan eldades enligt sin 
normala driftinställning för skogsflis under alla försök förutom att bränslepusher-frekvensen 
sänktes något och bottenaskskruvens gångtid ökades (pulsar oftare). Dessutom minskades 
luftmängden till rostrets torkzon något samtidigt som luftmängd till rostrets pyrolyszon ökade 
något.  
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Provtagning och kemisk analys av uttagna prov 
Provtagning av gasemissioner, partiklar och olika askfraktioner utfördes under dag 2 för 
respektive försök. Rökgasernas innehåll av CO, NO och O2 analyserades med ett 
analysinstrument av märket Testo XL 350 (elektrokemiska celler) i rökgaskanalen efter 
elfiltret.  
 
Totalstoftprov togs i rökgaskanalen mellan avgaspannan och cyklon (d v s före cyklon) enligt 
standardmetod för totalstoftprovtagning (SS-EN 13284-1). För att även bestämma 
partiklarnas storleksfördelning och kemisk sammansättning för de olika partikelstorlekarna 
användes en 13-stegs lågtrycksimpaktor från Dekati Ltd där partiklar i intervallet 0,03-10 µm 
separeras. Även denna provtagning utfördes i rökgaskanalen mellan avgaspanna och cyklon. 
Aluminiumfolie utan infettning användes som substrat i impaktorn. Halter av SO2 och HCl 
mättes (efter ett totalstoftsfilter) genom absorption i en vattenlösning (0,3 % väteperoxid med 
efterföljande ICP-SFMS- respektive våtkemisk analys). Denna provtagning skedde också 
mellan avgaspanna och cyklon.  
 
Beläggningsprov togs även på en simulerad konvektionstub under 6 h med hjälp en luftkyld 
sond med en löstagbar provring (rostfritt stål, SS 2343). Den kylda provringen introducerades 
i avgaspannans nedre drag där rökgaserna vänder (gaspannan består av två stående tubpaket). 
Rökgastemperaturen vid provstället var 650-700 ºC och yttemperaturen på sonden var 450 ± 
10 ºC under försöken. Provringarna sparades för vidare kemisk analys. Under denna 
provtagning var ljudsotningen av anläggningen avstängd. 
 
Cyklon-, bottenask- och elfilteraskprov togs dessutom under varje försöks andra dag.  Prover 
på bildade askfraktioner och samplade partikelprov i impaktor och beläggningssondringar 
(läsida) analyserades m a p dess kemiska sammansättning både semi-kvantitativt med 
svepelektronmikroskop (SEM) och energidispersiv röntgenanalys (EDS) för att bestämma 
elementarsammansättning och kvalitativt (kristallina faser) m. h. a. pulverröntgendiffraktion 
(XRD).  
 
Bränslenas sammansättning framgår av tabell 2. 
 
Förbränningsförsök i 0.6 MW:s rosteranläggning på Bränsletekniskt Centrum i Umeå 
 
Försöken utfördes under ca 8 h per prov med ren träpellets, rörflensbrikett med hög askhalt 
samt rörflensbrikett med låg askhalt och med inblandning av typisk carex baserat torvprov (3 
B Fält) med 15 vikts.% på torr basis. Rörflensbriketterna är samma som de som eldats i 
tidigare försök i Eskilstuna. Panna askades ur och rengjordes mellan varje försök. Effekten 
låg på ca 250 kW vid varje försök och utgående syrehalten i rökgaserna varierade mellan 8-
9%. Vid samtliga försök var utgående CO-emissioner lägre än 30 ppm. 
 
Anläggningen är tillverkad av företaget ÖkoTherm i Tyskland och installerades 1999. Panna 
medtillhörande askutmatning och cyklonrening är anpassad för bränslen med hög askhalt. 
Förbränningsutrymmet består av ett horisontellt tråg med primär och sekundärlufttillförsel i 
trågets sidor på så sätt att en roterande rökgas/luft blandning uppstår. I botten på 
förbränningstråget arbetar en horisontell löpande askskrapa med inställbar gångtid. 
Utmatningen av aska justeras så att minsta möjliga halter av oförbränt kol finns i utmatad 
aska. Efter förbränningstråget går rökgaserna genom en keramisk kammare som är placerad 
horisontellt över förbränningstråget. Därefter går de heta gaserna genom konvektionsdelen 
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som utgör horisontellt liggande tuber. Systemet är vidare utrustat med cyklonrening för 
grövre partikelrening. 
 
Provtagning och kemisk analys  
Rökgaserna analyserades med avseende på CO, O2, CO2, NO och SO2 med konventionella 
instrument. Gasprovtagningen utfördes efter pannan vid en rökgastemperatur på ca 150 ºC . 
 
Stoftprov togs isokinetiskt i rökgaskanalen vid 120-140 ºC och i övrigt enligt standard-metod 
(SS-EN 13284-1). För att även bestämma partiklarnas storleksfördelning och kemisk 
sammansättning för de olika partikelstorlekarna användes en 13-stegs lågtrycksimpaktor från 
Dekati Ltd där partiklar i intervallet 0,03-10 µm separeras. Provtagningen utfördes vid en 
rökgastemperatur på 130-150 ºC, och impaktorn värmdes till ca 120 ºC under provtagningen. 
Aluminiumfolie utan infettning användes som substrat i impaktorn. Provtagningen av 
partiklar till impaktorn utfördes isokinetiskt för att erhålla ett representativt urval av 
partiklarna i den varma rökgasen. 
 
Beläggningsprov togs även på en simulerad konvektionstub under 6 h med hjälp en luftkyld 
sond med en löstagbar provring (rostfritt stål, SS 2343). Den kylda provringen var belägen i 
avgaspannans nedre drag där rökgaserna vänder (gaspannan består av två shorisontella 
tubpaket). Rökgastemperaturen vid provstället var 600 ºC och yt-temperaturen på sonden var 
450 ± 10 ºC under försöken. Provringarna sparades för vidare kemisk analys.  
 
Prover på bildad slagg och bottenaska och samplade partikelprov i impaktor och analyserades 
m a p dess kemiska sammansättning både semi-kvantitativt med svepelektronmikroskop 
(SEM) och energidispersiv röntgenanalys (EDS) för att bestämma elementarsammansättning.  
 
Bränslenas sammansättning framgår av tabell 2. 
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Tabell 2. Bränsleanalyser för förbränningsförsök i rosterpanna (4 och 0,6 MW). 

Table 2. Fuel analysis for experiments in grate fired boiler (4 and 0,6 MW).. 
 
Bränsleanalyser  
Hösten 2009 
Eskilstuna och BTC       

Bränsle 
RCG Hög askhalt 
Medel av 5 

RCG Låg askhalt 
Medel av 5 Torv Röjnoret 1 

Fukthalt %       
Askhalt % 7,8 3,3 7
Värmevärde effektivt MJ/kg TS 18,1 19,58 21,19
Värmevärde effektivt MJ/kg 
Prov 16,3 16,495 18,61
S % av TS 0,1 0,13 0,44
Cl % av TS 0,0 0,03 0,03
C % av TS 42,3 48,3 52,3
H % av TS 6,1 5,95 5,5
N % av TS 0,9 1,05 2,1
O % av TS 42,1 42 32,7
Al %av TS 0,5 0,08 3,22
Ca %  av TS 3,8 3,14 3,14
Fe % av TS 0,4 0,2 9,3
K % av TS 2,5 1,97 0,45
Mg % av TS 0,7 0,74 0,84
P % avTS 1,5 1,5 0,46
Si % av TS 37,0 4 13,6
IT >1600 1160 1120
ST >1600 1220 1130
HT >1600 1290 1150
FT >1600 1310 1180
 



VÄRMEFORSK 
   
 

14 

2.2.2 Cirkulerande fluidiserad bädd (98 MW)  

Deltagande fluidbädd var en CFB-anläggning (Foster Wheeler) på 90 MWth (540°C ånga) 
som ägs av Skellefteå Kraft AB. Referensbränsleblandningen bestod av trädbränslen och torv. 
Den totala bäddmängden uppgick till ca 20 ton och bestod av Sikforssand med en kornstorlek 
mellan 0.2 och 0.5 mm. Bäddomsättningen var i genomsnitt ca 2 - 5 ton sand/dygn under 
försöken och ingen regenerering skedde på utmatat (förbrukat) bäddmaterial. 
Bäddtemperaturen hölls normalt inom 850-900°C och luftöverskottet var normalt mellan 2-4 
% beroende på effektuttag. Utgående CO-halter låg vid samtliga försök under 200 ppm 
(medelvärde). Partikelreningsutrustningen bestod av ett elfilter. Försök utfördes med och utan 
(referensförsök) inblandning av 10 vikts-% av av rörflen på energibasis till den ordinarie 
bränslemixen.  
 
Första försökskampanjen utfördes under våren 2008 då referensförsök på ordinarie träd- och 
torvbränsle mix (90/10 % på energibasis) utfördes under tiden 080526-28 vid en pannlast på 
54 MW (medelvärde under provperioden) och efterföljande försök med inblandning av 
hackad vårskördat rörflen till den ordinarie träd-/torvmixen utfördes under perioden 080618-
21 vid en pannlast på 37 MW (medelvärde under provperioden). Bränslenas sammansättning 
framgår av tabell 3. 
 
Andra försökskampanjen utfördes under december 2009 då referensförsök på ordinarie träd- 
och torvbränsle mix (90/10 % på energibasis) utfördes under tiden 091206-08 vid en pannlast 
på 85 MW (medelvärde under provperioden) och efterföljande försök med inblandning av 
hackad höstskördat rörflen till den ordinarie träd-/torvmixen utfördes under perioden 091210-
12 vid en pannlast på 81 MW (medelvärde under provperioden). Bränslenas sammansättning 
framgår av tabell 4. 
 
Vid samtliga försök mättes och loggades CO-, NO-, O2- och CO emissionerna med 
konventionella och befintliga instrument. Även eldstadstryck och -temperaturer mättes och 
loggades under försöksperioderna med befintlig utrustning. Totalstoftprov togs i 
rökgaskanalen direkt innan elfiltret vid en rökgastemperatur om ca 130 oC enligt 
standardmetod för totalstoftprovtagning (SS-EN 13284-1). För att även bestämma 
partiklarnas storleksfördelning och kemisk sammansättning för de olika partikelstorlekarna 
användes en 13-stegs lågtrycksimpaktor från Dekati Ltd där partiklar i intervallet 0,03-10 µm 
separeras. Även denna provtagningen utfördes i rökgaskanalen direkt innan elfiltret. 
Aluminiumfolie utan infettning användes som substrat i impaktorn. Halter av HCl mättes 
(efter ett totalstoftsfilter) genom absorption i en vattenlösning (0,3%väteperoxidmed 
efterföljande ICP-SFMS- respektive våtkemisk analys. Denna provtagning skedde också 
innan elfiltret. 
 
Beläggningsprov togs även på en simulerad konvektionstub under 6 h med hjälp en luftkyld 
sond med en löstagbar provring (rostfritt stål, SS 2343). Den kylda provringen var belägen 
direkt innan första överhettarpaketet. Rökgastemperaturen vid provstället var 800-850 ºC och 
yt-temperaturen på sonden var 540 ± 10 ºC under försöken. Provringarna sparades för vidare 
kemisk analys.  
 
Bränsle- och askprover (bädd- och elfilteraska) togs vid ett flertal tillfällen under försöken. 
Prover på uttagna askfraktioner och samplade partikelprov i impaktor och 
beläggningssondringar (läsida) analyserades m a p dess kemiska sammansättning semi-
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kvantitativt med svepelektronmikroskop (SEM) och energidispersiv röntgenanalys (EDS) för 
att bestämma elementarsammansättning och morfologi och kvalitativt (kristallina faser) m h a 
pulver-röntgendiffraktion (XRD).  XRD-analys utfördes endast på prover uttagna från den 
andra försökskampanjen (vinter 2009). 
 
Tabell 3. Bränsleanalys för förbränningsförsök under våren 2009 i CFB (98 MW). 

Table 3. Fuel analysis for experiments in CFB (98 MW) during spring of 2009. 
 
Bränsleanalyser  
Våren 2008 
Hedensbyn       
Bränsle Rörflen medel av 3 Torv medel av 3 Trä medel av 2 
Fukthalt % 11,33   44,7
Askhalt % 7,13 6,23 6,8
Värmevärde eff. MJ/kgTS 17,18 20,72 17,94
Värmevärde eff MJ/kgProv     8,83
S % of TS 0,09 0,56 0,03
Cl % av TS 0,04 0,03 0,01
C % av TS 45,20 52,93 48
H % av TS 5,70 5,60 5,65
N % av TS 0,60 2,27 0,3
O % av TS 41,27 32,37 39,25
Al % av TS 0,06 0,19 0,03
Ca % av TS 0,28 0,95 0,745
Fe % av TS 0,12 0,53 0,05
K % av TS 2,03 0,02 1,55
Mg % av TS 0,09 0,08 1,4
P % av TS 0,12 0,05 0,04
Si % av TS 3,66 1,61 1,45
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Tabell 4. Bränsleanalys för förbränningsförsök under hösten 2009 i CFB (98 MW). 

Table 4. Fuel analysis for experiments in CFB (98 MW) during autumn of 2009. 
 
Bränsleanalyser  
Hösten 2009 
Hedensbyn       
Bränsle Rörflen hög askhalt medel Trä medel Torv Röjnoret  
Fukthalt % 77 44,7   
Askhalt % 7,75 6,8 7
Värmevärde effektivt MJ/kg TS 17,77 17,94 21,19
Värmevärde effektivt  MJ/kg 
Prov 16,11 8,83 18,61
S % av TS 0,1 0,03 0,44
Cl % av TS 0,12 0,01 0,03
C % av TS 44,1 48 52,3
H % av TS 5,8 5,65 5,5
N % av TS 0,5 0,3 2,1
O % av TS 41,2 39,25 32,7
Al % av TS 0,04 0,03 0,03
Ca  % av TS 0,23 0,745 0,931
Fe % av TS 0,04 0,05 0,667
K % av TS 2,2 1,55 0,04
Mg % av TS 0,08 1,4 0,08
P % av TS 0,11 0,04 0,04
Si % av TS 2,7 1,45 1,36
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3 Resultat & Diskussion 

3.1 Transport och hantering 

Tidsåtgång, maskintimmar 

Tidsåtgången för de olika arbetsmomenten i hanteringskedjan efter slåtterarbetet har mätts 
och sammanställts. Omräkning har gjorts till enhetlig fukthalt 11,3, vilket var den fukthalt 
som uppnåddes vid vårskördesystemen. Avståndet mellan fält och terminal eller upplägg på 
gården var 6 km och avståndet från terminal eller gårdslager och värmeverk var 12 km. . Den 
höga fukthalten vid skörd sent på hösten inverkar kraftigt på tidsåtgången omräknat till 
11,3%.  Fälthackningskedjan sen höstskörd med traktordriven fälthack och vagn blir därför 
mycket tidsförbrukande. Däremot visar motsvarande maskinkedja vid skörd på våren den 
lägsta tidsförbrukningen. Detta trots att lastvikterna för vägtransporten till värmeverk i 
medeltal endast var 10,5 ton för bil och släp på 135 m3. Mycket hög kapacitet och därmed låg 
kostnad uppnåddes med Fälthackning med stor självgående hack och växelflaksvagnar med 
containers. Systemet med rundbalar är mer tidsförbrukande jämfört med fyrkantsbalning. 
Båda dessa system förbrukat mycket tid i samband med hopsamling, lastning, transport och 
avlastning av balar. Ett effektivare system med s.k. balsamlingsvagn (6000 kg) har beräknats 
som jämförelse.  

 

Bild 11. Jämförelse av den totala tidsåtgången för samtliga maskinmoment i olika skörde och 
transportsystem av rörflen. Avstånd mellan fält och terminal är 6 km. Avstånd mellan 
terminal och värmeverk är 12 km  
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Kostnader 

Vid beräkning av kostnaderna för de olika maskinkedjorna har Riktprislista maskinarbeten 
2009 för Maskinring Norr använts för de olika momenten. 

Systemet med fälthackning vår Rbd hade lägsta totala kostnaden (359 kr/ton) medan 
fälthackning, höst Rbd hade den högsta kostnaden (1833 kr/ton). Vid höstskördesystemen 
blev fukthalten alltför för hög vilket blev en stor faktor när omräkning gjordes till 11,3% fukt. 
Systemet Fälthack vår Myckleå blev betydligt dyrare (922 kr/ton) och med lägre kapacitet 
jämfört med samma system på fälthackning vår Rbd  (Röbäcksdalen) (359 kr/ton). Skillnaden 
var hackens och vagnens kapacitet som i det senare fallet var betydligt högre. Kostnaderna för 
Fyrkantspressning vår Balsamlingsvagn har beräknats utifrån kapacitetsuppgifter från 
tillverkaren. 

Systemet med rundbalning vår hade lägre kapacitet och blev dyrare jämfört med 
Fyrkantspressning Vår. Det förklaras av den högre presskapaciteten och av den högre 
lastförmågan vid vägtransport till värmeverket. Lastbil med släp, 135 m3 lastade i genomsnitt 
20,9 ton fyrkantsbalar jämfört med ca 15 ton för rundbalar. 

De förhållanden som gäller för tidsåtgången  har tillämpats vid kostnadssammanställning av 
de olika maskinkedjorna.  

 

 

Bild 12. Jämförelse av kostnaderna för totala maskinarbetet (inklusive förare) för rörflen fram till 
kraftvärmeverk. Avstånd mellan fält och terminal är 6 km. Avstånd mellan terminal och värmeverk är 
12 km  
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3.1.1 Diskussion 

Kostnaderna för ihopsamling, och transport av rörflen vår och höst utgör en dominerande del 
av de samlade produktionskostnaderna. Man kan konstatera att det råder stora skillnader i 
kostnader för hantering och transport beroende på vilket system som användes och beroende 
på fukthalten i skörden.Vid ett pris på 180 SEK/MWh vid värmeverk som motsvarar 756 
kr/ton återstår 397 kr/ton till odlingskostnader och avslagning av grödan i det bästa 
alternativet Fälthack vår. I flera hanteringssystem överstiger kostnaderna värder av skördet.  
Alternativet att hacka rörflen direkt på fältet har uppvisat bra resultat när det större 
alternativet av vagn (Rbd 50m3) har använts.  Valet mellan att hantera skörden i balform eller 
i hackad form avgörs av praktiska och ekonomiska faktorer. Den hackade formen är svår att 
lagra och passar bäst för snabb förbrukning i när anslutning till skördetillfället. Detta infaller 
på försommaren när bränslebehovet minskar kraftigt i kraftvärmeanläggningar. Vid behov av 
överlagring till höst och vinter krävs hantering i form av storbalar. Nackdelen med detta 
system är dock att det tillkommer ett moment vid terminal eller vid kraftvärmeverk när 
balarna skall sönderdelas.  Tekniken att använda balsamlingsvagn för hopsamling och 
transport av balar förefaller lovande och bör utvärderas vidare.   

3.1.2 Hantering vid värmeverk 

I projektplanen har förutsättningen varit att rörflensbränslet sameldas med torv och 
trädbränsle. Andelen rörflen i förhållande till torvandelen har varit 50/50 räknat på 
energimängden i bränslemixen. Vid försöken i Hedensbyn då rörflen eldats i hackad form har 
torv och hackad rörflen blandats på bränsleplan vid värmeverk och placerats i en lagerplats 
under tak. Denna mix har i sin tur blandats med 80% trädbränsle direkt före 
förbränningsproven.  Den hackade rörflenen har kört med lastbil från terminal eller 
rangerplats för containers.  
 
 Sönderdelning av storbalar är inte möjlig att utföra vid en del stora kraftvärmeverk. Detta på 
grund av risken för brand och risken för störning på omgivande bebyggelse orsakat av buller 
och dammbildning vid sönderdelning av balar. Så är fallet vid Hedensbyn i Skellefteå. En 
viktig faktor för bedömningen av lämpligheten av att använda hackad rörflen har varit att 
hackelsegraden varit tillräckligt väl utförd. Genomgående har hackningen varit 
tillfredsställande vid användning av fälthack. Principen med en ”trumhack ”som arbetar mot 
ett motstål ger god hackning. Den nominella strålängden bör vara 40-50 mm för möjliggöra 
god blandning med övriga bränsleslag och för att blandningen skall passera skivsåll under 
transport in till pannan. 
 
I de fall då s.k. hackvagn som är avsedd för ensilage eller höhantering blev strålängden i 
något fall för hög. Strån med längden 10-15 cm kunde inte passera skivsållen utan sorterades 
ut som överstort. 
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Bild13. Fälthackad rörflen. Höstskördad 
(40-50 mm) 
 

 
Bild 14. Fälthackad vårskördad rörflen 
(40-50 mm). 
 
 

 
Bild 15. Bränslemix vårskördad 
rörflen/torv/trä (10/10/80 )i inmatningen 
till Hedensbyn (CFB 98 MW). 

 
Bild 16. Mix av torv och vårskördadrörflen 
(50/50).
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3.2 Förbränningsförsök 

3.2.1 Rosteranläggningar (4 MW respektive 0.6 MW) 

Förbränningsförsök i 4 MW:s rosteranläggning i Eskilstuna 
 
Under försöket med rörflensbriketten med hög askhalt bildades väldigt mycket 
bottenaska men denna var mycket porös och kunde utan problem matas ut med den 
befintliga askskruven. Gångtiden för skruven fick dock ökas rejält i jämförelse med då 
skogsflis nyttjas. Slaggningstendensen bedömdes vara låg d v s i samma eller något 
lägre storleksordning än vid ren skogsfliseldning.  Ett fåtal (mindre) slaggkakor 
återfanns jämt fördelat från detta försök i botten/cyklonaskcontainern. 
 
Vid förbränningsförsöket med briketten innehållande rörflen med låg askhalt och 
torvprovet 3B Fält (15 vikts-% på TS basis) bedömdes slaggningstendensen vara låg 
och av samma storleksordning som vid eldning av rörflensbriketten med hög askhalt. 
Ett fåtal (mindre) slaggkakor återfanns jämt fördelat från detta försök i botten-
/cyklonask containern. Tidigare försök med liknande rörflen, som är skördad från 
samma områden i Glommersträsk, har visat sig ge upphov till svår slaggbildning i 
liknande pannor [10]. 
 
De analyserade slaggkakorna och botten+cyklonaskan vid försöken med rörflen med 
hög askhalt hade liknande elementsammansättning och bestod främst av Si, K och Ca 
(se figur 1 och 2). Identifierade faser i de båda askfraktionerna var främst de två hög-
temperaturmodifikationerna av SiO2 d v s kristobalite och tridymit. 
 
Elementarsammansättningen hos slaggen och botten+cyklonaskan som bildats vid 
försök med rörflen (låg askhalt) mixad med torv innehöll främst Si, Ca och K (förutom 
O). Identifierade faser var främst kristobalite (SiO2) och tridymite (SiO2) i slaggen och 
förutom dessa även K2SO4, Apatite och Ca-Mg-silikat i botten+cyklonaskan. 

21 
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Figur 1. Elementarsammansättning (medelvärde +/- stdav) hos den bildade slaggen presenterad 
på syre- och kolfri basis (mol-%) vid förbränning av rörflen med hög askhalt och rörflen 
med låg askhalt med torvinblandning. 

Figure 1. Elemental composition (average value +/- stdev) on oxygen and carbon free basis (mole-
%) of the produced slags during combustion of reed canary grass with high ash content 
and reed canary grass with low ash content mixed with peat.   

 

22 



VÄRMEFORSK 
   
 
 

Rörflen

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Na K Ca Mg Mn Fe Al Si P S Cl

M
ol

-%
Rörflen hög askhalt
Rörflen låg askhalt - 3B Fält 15%

 
 
 

Figur 2. Elementarsammansättning (medelvärde +/- stdav) hos den bildade 
bottenaskan+cyklonaska presenterad på syre- och kolfri basis (mol-%) vid förbränning av 
rörflen med hög askhalt och rörflen med låg askhalt med torvinblandning. 

Figure 2. Elemental composition (average value +/- stdev) on oxygen and carbon free basis (mole-
%) of the produced bottom+cyclone ash during combustion of reed canary grass with high 
ash content and reed canary grass with low ash content mixed with peat. 
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Tabell 5. Identifierade faser med XRD i uttagna slagg och cyklon+bottenaskprov vid 

förbränningsförsök med rörflen med hög askhalt och rörflen med låg askhalt i en 4 
MW:s rosteranläggning, 

Table 5. Identified phases with XRD in the bottom + cyclone ash samples  from combustion 
experiments with reed canary grass with high ash content and reed canary grass with 
low ash content in a 4 MW:s grate firing boiler. 

Rörflen hög ask. Rörflen låg ask.-3B Fält 15%

Slagg

Cykl+     
Botten-
aska Slagg Cykl+Botten-aska

SiO2 (kvarts) 3 6 13
(cristobalite) 94 86 90 11
(tridymite) 6 11 4

NaAlSi3O8 (albite) 14
KAlSi3O8 (microkline)

CaO (lime) 6
CaCO3 (calcite)
MgO (periclase) 4
Ca(OH)2 portlandite
CaSO4 (anhydrite)
K2SO4 (arcanite) 22
K3Na(SO4)2 (aphtitalite)
KCl (sylvite) 5

Ca5(PO4)3(OH) (apathite 12
CaKPO4
K3PO4

Ca3Mg(SiO4)2 (merwinite)
Ca2MgSi2O7 (åkermanite) 12
Ca2SiO4
Ca3(Si3O9) wollastonite

pseudo-"
K(AlSi2O6) (leucite)
KAlSiO4 (kalsilite)

Fe2O3 (hematite)
(maghemite)

SUM 100 100 100 99  
 
Rörflensbriketten innehållande 15% av torvprovet 3B-fält visade på relativt låga 
slaggningstendenser under fullskaleförsöken samtidigt som tidigare studier av liknande 
rörflensprover men utan torvinblandning från samma region och vuxen på samma 
jordart har visat på relativt höga slaggningstendenser i liknande rosteranläggning [1].  
 
Utsläppsnivåerna på NO var relativt låga vid samtliga försök. Här får man dock komma 
ihåg att en inblandning av träflis på 40 vikts-% på TS basis utfördes vid de båda 
rörflensförsöken. Då svavelhalten är relativt lik mellan rörflen med hög och låg askhalt 
samtidigt som mängden tillgänglig K och Ca för svaveluppbindning borde vara högre i 
rörflensprovet med låg askhalt än med hög askhalt torde SO2-utsläppen från 
eldningsförsöken med rörflen med låg askhalt var i samma, eller lägre, utsläppsnivå 
som den som redovisas för rörflen med hög askhalt. Inblandningen av torv medför 
därför relativt kraftig ökning av SO2-halterna. Tendenser till ökad HCl-emissioner vid 
inblandning av torv framgår också av försöken även om de totala nivåerna är mycket 
låga. 
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Tabell 6. NO-, SO2- och HCl-koncentration i rökgaserna (medelvärde under försöksperioden) 

samt totalstofthalt i rökgaserna (före cyklon) vid förbränningsförsöken i 4 MWs 
rosterpanna. 

Table 6. NO-, SO2- and HCl-concentrations in flue gas (average values during the 
experimental period) and total particle mass concentrations in the flue gas (before the 
cyclone) during the full scale combustion experiments in the 4 MWs grate firing boiler. 

 NO 
(mg/Nm3 vid 
10 % O2 t.g.) 

HCl 
(mg/Nm3 vid 
10 % O2 t.g.) 

 

SO2 
 (mg/Nm3 vid 
10 % O2 t.g.) 

Totalstofthalt 
(mg/Nm3 vid 
10 % O2 t.g.) 

Rörflen hög askhalt 150 < 3 9 110 
Rörflen låg askhalt - 3B Fält 15% 150 5 63 40 
 
Totalstofthalterna i rågasen innan första cyklon framgår också av tabell 3. Dessa är 
relativt låga vid eldningen med rörflen med hög askhalt mixad med träflis och mycket 
låga vid förbränning av rörflen låg askhalt/torv briketten mixad med träflis.  
 
Av figur 3 framgår att partikelhalterna i rågasen före cyklon domineras, inom 
storleksområdet 0.02-10 μm, av de fina partiklarna (< 1 μm) i samtliga försök. Vid 
biobränsleeldning bildas generellt de fina partiklarna av askämnen som förångats från 
bränslet (typiskt K, Cl och S) och kondenserar då rökgaserna kyls av eller av produkter 
från ofullständig förbränning (sot och kolväten). Det senare är inte aktuellt i detta fall då 
i de flesta fall CO halter under 10 ppm uppmättes. De grövre partiklarna består vid 
biobränsleeldning (generellt) i huvudsak av fast eller smält material som följer med 
rökgaserna direkt från bränslet, t ex mindre korn från bottenaskfraktionen, bildade 
smälta droppar och eventuella mineralkorn (typiskt kontamineringar t ex sand). 
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Figur 3. Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna (före cyklon) från försöken med 

förbränning av rörflen med hög askhalt och rörflen med låg askhalt med torvinblandning.  

Figure 3. Particle mass size distributions in the flue gases (before the cyclone) during combustion 
of  reed canary grass with high ash content and reed canary grass with low ash content 
mixed with peat).  

Av figur 4 framgår att de fina partiklarna vid förbränning av rörflen med hög askhalt 
domineras av K, P och Cl (förutom O). Vid förbränning av rörflen med låg 
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askhalt/torvmixen återfinns även S. Identifierade faser i de båda fallen är främst KCl vid 
eldning med rörflen med hög askhalt och K2SO4 och KCl vid eldning med 
rörflen/torvbriketten (se tabell 9). P ingår därför mest troligt i föreningar som är i 
amorf/smält form. På grund av för små erhållna provmängder har inga kemiska analyser 
kunnat utföras på grovmoden från dessa experiment. 
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Figur 4. Elementarsammansättning (medelvärde +/- stdav), presenterad på syre- och kolfri basis, för 
fina partiklar/finmod (impaktorsteg nr 4, GMD 0.19 µm, eller nr 5, GMD 0.32 µm) samplade 
vid förbränningsförsök med rörflen med hög askhalt och rörflen med låg askhalt med 
torvinblandning i en 4 MW:s rosteranläggning. 

Figure 4. Elemental composition (average values +/- stdev ), presented on oxygen and carbon free 
basis, of the fine mode particles (e.g. impactor stage 4, GMD 0.19 µm, or stage 5, GMD 
0.32 µm) sampled during combustion of reed canary grass with high ash content and reed 
canary grass with low ash content mixed with peat in a 4 MW:s grate firing boiler.. 

 
Vid rörflenseldning domineras elfilteraskan av K, Si, Ca, P, S och Cl (se figur 5) och 
identifierade dominerande faser i proven är K2SO4, KCl, Apatite, CaO/CaCO3/Ca(OH)2 
(endast rörflen hög askhalt) samt CaSO4 (endast för rörflens/torvmixen), se tabell 4.  
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Figur 5. Elementarsammansättning (medelvärde +/- stdav) hos den bildade elfilteraskan 
presenterad på syre- och kolfri basis vid förbränning av rörflen med hög askhalt och 
rörflen med låg askhalt med torvinblandning i en 4 MW:s rosteranläggning.  

Figure 5. Elemental composition (average values +/- stdev ) on oxygen and carbon free basis 
of the produced electrostatic precipitator ash ash during combustion of reed canary 
grass with high ash content and reed canary grass with low ash content mixed with 
peat in a 4MW:s grate firing boiler. 

 
Av figur 6 framgår elementarsammansättningen av den beläggning som uppkommit på 
beläggningssondens läsida (baksida).  Eftersom tidigare arbeten kring 
beläggningsbildning och högtemperaturkorrosion har fokuserats på de beläggningar 
som uppkommer på panntubers läsida har så även i detta arbete analyser endast utförts 
på sondringarnas läsida och ej på dess vindsida. Elementarsammansättningen på de 
bildade beläggningarna på den kylda sondens läsida utgjordes framförallt av 
finpartikulärt K-, S- och P-innehållande material vid rörflensförsöken (K2SO4 den enda 
identifierade fasen med XRD, se tabell 4). Sammansättningen hos den beläggning som 
avsattes på sondens läsida liknade således relativt väl sammansättningen hos den fina 
partikelfraktionen (<1 µm). 
 
Eftersom tidigare arbeten kring beläggningsbildning och högtemperaturkorrosion har 
fokuserats på de beläggningar som uppkommer på panntubers läsida har så även i detta 
arbete analyser endast utförts på sondringarnas läsida och ej på dess vindsida. 
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Figur 6. Elementarsammansättning (medelvärde +/- stdav) på O- och C-fri sammansättning 
avsatt på sondens läsida vid förbränning av rörflen med hög askhalt och rörflen med 
låg askhalt med torvinblandning i en 4 MW:s rosteranläggning.. 

Figure 6. Elemental composition (average values +/- stdev) of lee-side deposits on O- and C-
free basis during combustion of reed canary grass with high ash content and reed 
canary grass with low ash content in a 4 MW:s grate firing boiler.  
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Tabell 7. Identifierade faser med XRD i uttagna elfilteraskprov, partikelprov (fina partiklar < 1 

μm) och beläggningssondprov (läsida) vid förbränningsförsök med rörflen med hög 
askhalt och rörflen med låg askhalt vid förbränning i en 4 MW:s rosteranläggning 

Table 7. Identified phases with XRD in the electrostatic precipitator ash sample, particle 
sample (fine particles < 1 μm) and deposit probe sample (lee side) from combustion 
experiments with reed canary grass with high ash content and reed canary grass with 
low ash content mixed with peat during combustion in a 4 MW:S grate firing boiler. 

 

.

Rörflen hög askhalt Rörflen låg askhalt-3B 
Elfilter-
aska

IP-Fin-
mod

Bel.-
sond

Elfilter-
aska

IP-Fin-
mod

Bel.-
sond

SiO2 (kvarts)
(cristobalite) 4
(tridymite)

NaAlSi3O8 (albite)
KAlSi3O8 (microkline)

CaO (lime) 7
CaCO3 (calcite) 8
MgO (periclase)
Ca(OH)2 portlandite 6
CaSO4 (anhydrite) 12
K2SO4 (arcanite) 48 100 51 57 100
K3Na(SO4)2 (aphtitalite)
KCl (sylvite) 14 97 27 43

Ca5(PO4)3(OH) (apathite 18 6
CaKPO4
K3PO4 3

Ca3Mg(SiO4)2 (merwinite)
Ca2MgSi2O7 (åkermanite)
Ca2SiO4
Ca3(Si3O9) wollastonite

pseudo-"
K(AlSi2O6) (leucite)
KAlSiO4 (kalsilite)

Fe2O3 (hematite)
(maghemite)

SUM 101 100 100 100 100 100  
 
Resultatet från försök med de båda rörflensproverna är något svårare att tolka då de 
sameldats med träflis. Halten fina partiklar vid rörflenseldning med låg askhalt med 
torvinblandning är dock väsentligt lägre än vid förbränning av rörflensbriketten med 
hög askhalt med stor sannolikhet kan bero på torvinblandningen då kaliumhalten i de 
båda rörflensproverna är relativt lika.  
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Förbränningsförsök i 0.6 MW:s rosteranläggning på BTC i Umeå 
 
Vid förbränningsförsöket med briketten innehållande rörflen med låg askhalt och 
torvprovet 3B Fält (15 vikts-% på TS basis) bedömdes slaggningstendensen vara 
begränsad jämfört med askan från 100 % rörflen men låg sakhalt och av samma 
storleksordning som vid eldning av rörflensbriketten med hög askhalt. Ett problem vid 
bedömningen var den långa uppehållstiden av askan i pannan som försvårade 
särskiljningen av askorna. En bedömning gjordes att sintrade askdelar från 100 % 
rörflen matades ut efter det att man övergått till torvblandade briketter. Ett mindre antal 
slaggkakor återfanns jämt fördelat från detta försök i bottenask containern. Tidigare 
försök med liknande rörflen, som är skördad från samma områden i Glommersträsk, har 
visat sig ge upphov till svår slaggbildning i liknande pannor [9]. Ingen slagg uppkom 
vid förbränning av träpellets. 
 
De analyserade slaggkakorna och bottenaskan vid försöken med rörflen med hög 
askhalt hade liknande elementsammansättning och bestod främst av Si, K och Ca (se 
figur 7 och 8). Elementarsammansättningen hos slaggen och bottenaskan som bildats 
vid försök med rörflen (låg askhalt) mixad med torv innehöll också främst Si, Ca och K 
(förutom O). Sammansättningen på både slaggen och bottenaskan var mycket lik de 
askfraktioner som bildats vid rosterförbränning i 4 MW:s-anläggingen. 
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Figur 7. Elementarsammansättning (medelvärde +/- stdav) hos den bildade slaggen presenterad på 
syre- och kolfri basis (mol-%) vid förbränning av rörflen med hög askhalt och rörflen med 
låg askhalt med torvinblandning i en 0.6 MWs rosterpanna. 

Figure 7. Elemental composition (average value +/- stdev) on oxygen and carbon free basis (mole-
%) of the produced slags during combustion of reed canary grass with high ash content 
and reed canary grass with low ash content mixed with peat in a 0.6 MWs grate firing 
boiler.   
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Figur 8. Elementarsammansättning (medelvärde +/- stdav) hos den bildade bottenaska presenterad 
på syre- och kolfri basis (mol-%) vid förbränning av rörflen med hög askhalt och rörflen med 
låg askhalt med torvinblandning i en 0.6 MWs rosterpanna. 

Figure 8. Elemental composition (average value +/- stdev) on oxygen and carbon free basis (mole-
%) of the produced bottom ash  during combustion of reed canary grass with high ash 
content and reed canary grass with low ash content mixed with peat in a 0.6 MWs grate 
firing boiler.   

 
Av tabell 5 framgår att NO-halterna var ca 300 % högre vid de båda rörflensförsöken i 
jämförelse med träpelletseldning vilket inte är särskilt anmärkningsvärt då 
bränslekvävehalten i rörflen är betydligt högre än i ren stamved. Även SO2 halterna är 
relativt höga vid förbränning av de båda rörflensproverna. Totalstoftshalten vid 
förbränning av de både rörflensproverna är 200-300 % högre än för ren stamvedspellets 
och i samma storleksordning som vid försöken i 4 MWs pannan i Eskilstuna.  
 
Av figur 9 framgår att även i 0.6 MWs rosterpannan domineras totalstoftet av fina 
partiklar (< 1 um). 
 
Tabell 8. NO- och SO2-koncentration i rökgaserna (medelvärde under försöksperioden) samt 

totalstofthalt i rökgaserna (före cyklon) vid förbränningsförsöken i en 0.6 MWs 
rosterpanna. 

Table 8. NO- and SO2-concentrations in flue gas (average values during the experimental 
period) and total particle mass concentrations in the flue gas (before the cyclone) 
during the full scale combustion experiments in a 0.6 MWs grate firing boiler. 

 NO 
(mg/Nm3 vid 
10 % O2 t.g.) 

SO2 
 (mg/Nm3 vid 
10 % O2 t.g.) 

Totalstofthalt 
(mg/Nm3 vid    
10 % O2 t.g.) 

Träpellets 45 < 2 33 
Rörflen hög askhalt 148 159 97 
Rörflen låg askhalt - 3B Fält 15% 139 226 55 
 
 

31 



VÄRMEFORSK 
   
 

0

50

100

150

200

250

0.0 0.1 1.0 10.0

Particle Diameter Dp [µm]

dm
/d

lo
g(

D
p)

 [m
g/

N
m

³ v
id

 1
0%

 O
 2

] 091130 - Träpellets

091201 -Rörflen hög askhalt (1)

091201 -Rörflen hög askhalt (2)

091202 -Rörflen låg askhalt - 3B Fält 15% (1)

091202 -Rörflen låg askhalt - 3B Fält 15% (2)

Figur 9. Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna (före cyklon) från försöken med 
förbränning av rörflen med hög askhalt och rörflen med låg askhalt med torvinblandning i 
en 0.6 MW:s rosteranläggning.  

Figure 9. Particle mass size distributions in the flue gases (before the cyclone) during combustion 
of  reed canary grass with high ash content and reed canary grass with low ash content 
mixed with peat) in a 0.6 MW:s grate firing boiler..  
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Av figur 10 framgår att de fina partiklarna vid förbränning av de båda 
rörflensbriketterna domineras av K, Cl och P (förutom O). Vid förbränning av träpellets 
domineras partiklarna av K, Cl och S (förutom O).  
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Figur 10. Elementarsammansättning (medelvärde +/- stdav), presenterad på syre- och kolfri basis, för 
fina partiklar/finmod (impaktorsteg nr 4, GMD 0.19 µm, eller nr 5, GMD 0.32 µm) samplade 
vid förbränningsförsök med rörflen med hög askhalt och rörflen med låg askhalt med 
torvinblandning i en 4 MW:s rosteranläggning. 

Figure 10. Elemental composition (average values +/- stdev ), presented on oxygen and carbon free 
basis, of the fine mode particles (e.g. impactor stage 4, GMD 0.19 µm, or stage 5, GMD 
0.32 µm) sampled during combustion of reed canary grass with high ash content and reed 
canary grass with low ash content mixed with peat in a 4 MW:s grate firing boiler.. 
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Av figur 11 framgår att cyklonaskan främst består av Ca vid träpelletseldning och av Ca 
och Si vid rörflenseldning. Anledningen till de höga SO2 halterna vid 
rörflensförbränning beror troligen på att en stor del av bränslets Ca och K bidns upp till 
silikater och därmed ej finns tillgängligt i samma utsträckning för svaveluppbindning. 
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Figur 11. Elementarsammansättning (medelvärde +/- stdav) hos den bildade cyklonaska presenterad 
på syre- och kolfri basis (mol-%) vid förbränning av rörflen med hög askhalt och rörflen med 
låg askhalt med torvinblandning i en 0.6 MWs rosterpanna. 

Figure 11. Elemental composition (average value +/- stdev) on oxygen and carbon free basis (mole-
%) of the produced cyclone ash  during combustion of reed canary grass with high ash 
content and reed canary grass with low ash content mixed with peat in a 0.6 MWs grate 
firing boiler.   

 
Resultaten från SEM/EDS analyserna av beläggningssonden visar på mycket lika 
sammansättning dels mellan de båda rörflensförsöken dels mellan sondens lä- och 
vindsida. I samtliga fall domineras sammansättningen av K, S, P och Cl (förutom O). 

3.2.2 Cirkulerande fluidiserad bädd (98 MW)  

Resultaten från emissions- och beläggningstillväxtmätningarna från de olika försöken 
framgår av tabell 6. NO- och HCl-halterna är generellt låga i samtliga försök och inga 
större skillnader med och utan inbladning av rörflen kan skönjas. SO2-halterna var 
under detektionsnivån med och utan inblandning av rörflen under försöken som utfördes 
vid relativt låg pannlast och hög syrehalt (4 %) under 2008. Dessa halter var betydligt 
högre vid de försök som utfördes under 2009 vid nominell pannlast och relativt låg 
syrehalt (2-3%). Under försöken med rörflensinblandning (2009) var dock de utgående 
SO2 halterna relativt höga.  
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Tabell 9. NO-, SO2- och HCl-koncentration i rökgaserna (medelvärde under försöksperioden) 
samt totalstofthalt i rökgaserna (före elfilter) och uppmätt beläggningstillväxt vid 
förbränningsförsöken i 98 MWs CFB-panna. 

Table 9. NO-, SO2- and HCl-concentrations in flue gas (average values during the 
experimental period),  total particle mass concentrations in the flue gas (before the 
electro precipitator) and measured deposit formation/growth during the full scale 
combustion experiments in the 98 MWs CFB boiler. 

 NO 
(mg/Nm3 
vid 10 % 
O2 t.g.) 

HCl 
(mg/Nm3 
vid 10 % 
O2 t.g.) 

 

SO2 
 (mg/Nm3 
vid 10 % 
O2 t.g.) 

Totalstofthalt 
(mg/Nm3 vid    
10 % O2 t.g.) 

Beläggnings-
tillväxt 

(mg/cm2*h) 

080528 Trä/Torv (referens) 
 48 < 2 < 2 580 n. a. 

080619 Trä/Torv/Rörflen vår 
 40 < 2 < 2 380 0.13 

091208 Trä/Torv (referens) 
 30 < 2 19 220 0.31 

091210 Trä/Torv/Rörflen höst 
 35 < 2 84 300 0.20 

 
En inblandning av rörflen med 10% på energibasis gav inte upphov till någon ökning av 
beläggningstillväxten på den simulerade överhettarpanntuben. Inblandning av 10% 
rörflen till referensmixen gav heller inte upphov till någon större ökning av utgående 
totalstoftshalter i rågaserna före elfilter.  Av figur 12 framgår också att halten av de fina 
partiklarna (< 1 μm) i de råa rökgaserna var mycket låga både med och utan 
rörflensinblandning.   
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Figur 12. Partikel (mass)storleksfördelningar (< 10 μm) i rökgaserna (före elfilter) från de olika 
förbränningsförsöken  i en 98 MW:s CFB panna.   

Figure 12. Particle mass size distributions (< 10 μm) in the flue gases (before the electro 
precipitator) for the different experiments in the 98 MW:s CFB boiler.  
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I figur 13 visas förstorade tvärsnitt på ett antal typiska bäddpartiklar som återfanns i 
uttagna bäddprov. Uttagna bäddprov dominerades (> 80%) av kvartskorn. Samtliga 
bäddkorn hade dels ett inre och dels ett yttre bäddkornslager. De äldre bäddkornen hade 
en lagertjocklek på ca 30 μm. SEM/EDS spotanalyser utfördes på 5 typiska kvartskorn 
för varje bädduttag. Analyser utfördes på inre och yttre lager på 4 ställen (nord, syd, 
väst och öst) för varje bäddkorn. Ett antal analyser utfördes också på ett antal 
fältspatkorn. 
 
080621 Trä/Torv/Rörflen vår                                          091208 Trä/Torv (referens) 

      
Figure 13. Typiska bildade lager runt bäddpartiklarna vid förbränning av Trä/Torv/Rörflen mix 

(t.v.) och Trä/Torv referensmix (t.h.) i en 98 MW:s CFB pannan. 

Figur 13. Illustration of typical bed particle layers formed during fluid bed combustion of 
Wood/Peat/Reed Canary Grass fuel mixture (to the left) and Wood/Peat reference 
mix (to the right) in a 98 MW:s CFB boiler. 

 
Av figur 14 framgår att de inre kvartskornslagrena domineras av Si, K och Ca förutom 
O och av figur 15 framgår att de yttre kvartskornslagren domineras av Si och Ca 
(förutom O). Inga signifikanta skillnader i sammansättningen hos dessa lager kan 
skönjas med och utan rörflenstillsats i mixarna d v s de uttagna bäddproverna bör ha 
liknande bäddagglomereringstendens. Inga signifikanta skillnader i bäddkornslager-
sammansättningen med och utan rörflenstillsats kunde heller ej skönjas hos de 
analyserade fältspatkornen. 
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Figur 14. Elementarsammansättning (medelvärde +/- stdav) på O- och C-fri sammansättning 
hos bildade inre lager på kvartsbäddkorn vid förbränning av trä/torvmix (referens), 
referensmix+vårskördad rörflen (t.v.) och referensmix+höstskördad rörflen (t.h.) i en 98 
MW:s CFB.  

Figure 14. Elemental composition (average values +/- stdev) of deposits on O- and C-free basis 
of the formed inner quartz bed particle layers during combustion of wood/peat mix 
(reference), reference mix+spring harvest reed canary grass (to the left) and 
reference mix + autumn harvest reed canary grass (to the right) in a 98 MW:s CFB. 
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Figur 15. Elementarsammansättning (medelvärde +/- stdav) på O- och C-fri sammansättning 
hos bildade yttre lager på kvartsbäddkorn vid förbränning av trä/torvmix (referens), 
referensmix+vårskördad rörflen (t.v.) och referensmix+höstskördad rörflen (t.h.) i en 90 
MW:s CFB.  

Figure 15. Elemental composition (average values +/- stdev) of deposits on O- and C-free basis 
of the formed outer quartz bed particle layers during combustion of wood/peat mix 
(reference), reference mix+spring harvest reed canary grass (to the left) and 
reference mix + autumn harvest reed canary grass (to the right) in a 98 MW:s CFB. 

 
Av figur 16 framgår att skillnaderna i sammansättningen hos de beläggningar som 
uppkom på beläggningssondens läsida med och utan rörflensinbladning var mycket 
liten. Då även beläggningstillväxten inte signifikant ändrades vid rörflenstillsats om 10 
% så torde därför även risken för en ökning av beläggningsrisken vid inblandning av 
rörflen till den använda bränslemixen vara låg. Klorhalten i beläggningarna är mycket 
låga förmodligen p. g. a. den nyttjade torvinblandningen. 
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Figur 16. Elementarsammansättning (medelvärde +/- stdav) på O- och C-fri sammansättning 
avsatt på beläggningssondens läsida (t.v) samt på beläggingssondens vidsida (t.h.) 
vid förbränning med och utan rörflen i bränslemixen i en 98 MW:s CFB-panna. 

Figure 16. Elemental composition (average values +/- stdev) of deposits on O- and C-free basis 
formed on the lee-side (to the left) and on the wind-side (to the right) during 
combustion of fuel mixes with and without reed canary grass in a 98 MW:s CFB 
boiler.  

 
Elfilteraskan består främst av Si och Ca (förutom O) och under 2008 års 
försökskampanj var sammansättningen relativt lik mellan försök med och utan 
rörflensinblandning (se figur 17). Under 2009 års kampanj hade askan från försök med 
rörflensinblandning något högre Si-innehåll än askan som producerats vid försök utan 
rörflensinblandning. Det ökade Si-innehållet beror förmodligen på en ökad Si tillförsel 
via rörflensbränslet. Denna kisel är förmodligen mycket reaktivt och kan därför 
konkurrera ut svavel till förmån för Ca-silikatbildning. Detta kan vara en av orsakerna 
till en ökning av SO2 halterna vid försök med rörflensinblandning till bränslemixen 
under 2009 års försökskampanj.  
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Figur 17. Elementarsammansättning (medelvärde +/- stdav) hos den bildade elfilteraskan 
presenterad på syre- och kolfri basis vid förbränning av trä/torvmix (referens), 
referensmix+vårskördad rörflen (t.v.) och referensmix+höstskördad rörflen (t.h.) i en 
98 MW:s CFB.  

Figure 17. Elemental composition (average values +/- stdev ) on oxygen and carbon free basis 
of the produced electrostatic precipitator ash during combustion of wood/peat mix 
(reference), reference mix+spring harvest reed canary grass (to the left) and 
reference mix + autumn harvest reed canary grass (to the right) in a 98 MW:s CFB. 
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Då halten fina partiklar var mycket låg kunde därför ej dessa analyseras med SEM/EDS. 
Halten grova partiklar var däremot betydligt högre och dessa bestod främst av Ca och Si 
(förutom O) och inga stora skillnader i sammansättningen förelåg med och utan 
rörflenstillsats (se figur 18).  
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Figur 18. Elementarsammansättning (medelvärde +/- stdav), presenterad på syre- och kolfri 
basis, för grova partiklar/grovmod (impaktorsteg nr 10, GMD 3.3 µm) samplade vid 
förbränningsförsökträ/torvmix (referens), referensmix+vårskördad rörflen (t.v.) och 
referensmix+höstskördad rörflen (t.h.) i en 98 MW:s CFB.  

Figure 18. Elemental composition (average values +/- stdev ), presented on oxygen and 
carbon free basis, of the coarse mode particles (e.g. impactor stage 10, GMD 3.3 
µm) sampled during combustion of wood/peat mix (reference), reference mix+spring 
harvest reed canary grass (to the left) and reference mix + autumn harvest reed 
canary grass (to the right) in a 98 MW:s CFB. 

 
Av tabell 7 framgår också vilka och mängderna av de olika faser som kunde 
identifierats genom XRD analys av de olika analyserade ask- och partikelfraktionerna. 
Av tabellen framgår att inga större skillnader i sammansättning föreligger hos de 
analyserade fraktionerna med och utan rörflenstillsats. 
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Tabell 10. Identifierade faser med XRD i uttagna bädd-, elfilterask-, partikelprov (grova partiklar 

> 1 μm) och beläggningssondprov (vindsida) vid förbränningsförsök med trä/torvmix 
(referens) och referensprov med inblandning av höstskördad rörflen vid förbränning i 
en 90 MW:s CF panna. 

Table 10. Identified phases with XRD in the bed-, electrostatic precipitator ash sample, particle 
sample (coarse particles < 1 μm) and deposit probe sample (wind side) from 
combustion experiments with wood/peat mixture (reference) and reference fuel with 
addition of reed canary grass(autumn harvested) during combustion in a 90 MW:s 
CFB boiler. 

 
2009-12-08 Trä/Torv (referens) 2009-12-10 Torv/Trä/Rörflen höst
Bäddprov Elfilteraska Bel. sond (vind) Impaktor (grovmod) Bäddprov Elfilteraska Bel. Sond (vind) Impaktor (grovmod)

SiO2 (kvarts) 38 26 7 6 44 23 11 4
(cristobalite) 6
(tridymite)

NaAlSi3O8 (albite) 10 13 20 15 5 24
KAlSi3O8 (microkline) 19 9 6 26 18 13

CaO (lime) 6 7 4 1 6
CaCO3 (calcite)
K2Ca(CO3)2 Fairchildite
MgO (periclase) 4 3
Ca(OH)2 portlandite
CaSO4 (anhydrite) 13 18 22 18 11 25
K2SO4 (arcanite)
K2SO3
K3Na(SO4)2 (aphtialite)
Ca2K2(SO4)3
KCl (sylvite) 1
NH4Cl (salmiak)

Ca5(PO4)3(OH) (apathite 2 14 17 1 16 19
Ca3(PO4)2 (whitlockite)
CaK2P2O7
CaKPO4
MgKPO4
K3PO4
K4P2O8

Ca3Mg(SiO4)2 (merwinite)
Ca2MgSi2O7 (åkermanite) 13 20 17 36 10 20 15 33
MgSiO3 (enstatite)
CaMg(SiO3)2 (diopside)
Ca2SiO4
CaSiO3 (wollastonite 1 11 7 1 5 1 1 3
K(AlSi2O6) (leucite) 2 1
KAlSiO4 (kalsilite)

(megakalsilite)
NaAlSiO4 Carnegieite

Chabazite*
Natrolite*

Fe2O3 (hematite/
(maghemite) 1 9 6 11 1 10 5 9

SUM 100 99 99 101 101 100 100 99  
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4 Slutsatser 

 
Utifrån resultaten från förbränningsproven vid demonstrationsförsöken framgick att: 
 

• Rörflen med hög askhalt hade relativt låg slaggningstendens. 

• Inblandning av 15 vikts-% starrbaserad torv med relativt högt Ca/Si förhållande 
till briketter av rörflen med låg askhalt, som normalt är ett problematiskt bränsle 
ur slaggningssynpunkt, gav inte upphov till någon signifikant slaggbildning 
under 40 h:s proveldning.  

• SO2-bildningen i rökgaserna ökade signifikant vid inblandning av rörflen. SO2- 
nivån vid fluidbäddsförsöket (höst) var dock låg (84 mg/Nm3) i förhållande till 
gränsvärde vid förbränning av biobränslen. (Vid förbränning av svavelhaltiga 
bränslen är gränsvärdet 208 mg/Nm3). Vid rostereldning av rörflensbriketter 
100% rörflen resp. 85/15% rörflen/torv blev SO2 halterna högre (159 resp. 226 
mg/Nm3) 

• I fallen med provning i CFB pannan kunde inga skillnader i bäddagglomererings 
risk, beläggningsrisk, partikelutsläpp noteras jämfört med referensbränslet. 

• Inblandning av den hackade rörflenen fungerade väl i för inblandning i 
bränslemixen och i bränsletransporten i anläggningen 

 
 
Utifrån resultaten från skörd och hantering vid demonstrationsförsöken framgick att: 
 

• Direkthackning på fältet med omlastning på gården eller terminal var den 
effektivaste skördemetoden 

• Den hackade rörflenen transporteras till kraftvärmeverk för direkt inblandning i 
bränslemixen i samband med skörden. Systemet har fungerat bra. 

• Om lagring från skördetid på våren till eldningssäsong skall ske är balad form 
bättre än hackad form tack vare betydligt högre densitet 

• Balning i form av hårdpressade fyrkantsbalar gav den effektivaste 
vägtransporten 

• Balad rörflen kräver ett extra moment i form av upprivning och hackning för att 
kunna blandas in i bränslemixen 

• Tillverkning av rörflensbriketter har gjorts helt utan problem 
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5 Rekommendationer och användning  

För den storskaliga värme alt. kraftvärmeproduktionen är en säker tillgång på skogs och 
träbränslen helt avgörande. Behovet av kompletterande bränslen ökar dock och här kan 
grödor från åker till energiproduktion komma att få okad betydelse. Grödor som odlas 
på kontrakt mot användare har fördelen att kunna ge en relativt jämn leverans 
oberoende av t.ex. konjunktursvängningar inom skogsnäringen. Energigrödan rörflen 
som skördas på våren har t.ex. också fördelen att den levereras med låg vattenhalt så att 
i fukthalten i den totala bränslemix kan sänkas. I de bränslemixar som utvärderats i 
detta projekt har rörflenandelen utgjort 10 % av energiinnehållet. Därutöver har 
motsvarande andel carextorv varit 10-20% och resterande 70-80 % träbränsle.  
 
Resultaten i projektet visar att denna nivå på inblandning av rörflen kan 
rekommenderas. Inga negativa effekter på beläggningar på överhettare kan förutses 
liksom att belastningen på elfilter ej heller förväntas öka. Den kemiska 
sammansättningen på bäddmaterial har inte påverkats så att ökad bäddaglomerering kan 
förväntas. Likaså har egenskaperna på beläggningar på kylda sonder inte pekat på ökad 
beläggningstillväxt eller korrosionsrisk på överhettare. 
   
För de något mindre anläggningarna av typen rosterpannor som provats (0,6 och 4 MW) 
har den briketterade formen av rörflen används för att uppnå en jämn och koncentrerad 
bränslematning. Även här har en blandning av rörflen och torv visat sig användbar och 
speciellt för rörflen med låg askhalt har torvinblandning på 15 vikts-% av gett minskad 
tendens till sintring av askan. Rörflen med hög askhalt (utan torvinblandning) har kunna 
sameldas med träbränsle utan risk för sintrad aska i dessa anläggningar. För 
rosterpannor i detta segment kan därför rörflen i briketterad form utgöra ett 
kompletterande bränsle till träbränsle och t.ex. stycketorv då dessa bränslen har 
jämförbar form och struktur. 
 
Leveransformen till värmeverk och kraftvärmeverk kan vara i balform eller i hackad 
form. I en storskalig hantering då lagring är nödvändig är det svårt att hantera det 
hackade materialet då densiteten är mycket låg. För längre tids lagring passar därför den 
balade formen bäst. För att en bra inblandning i en bränslemix skall kunna göras krävs 
dock att balarna sönderdelas separat ned till en strålängd på 40-50 mm. Denna hackning 
kan ge upphov till kraftig dammbildning och bör förläggas avskiljt för att eliminera 
störningar på bebyggelse och risk för brand. 
 
En del av studierna på skörd och hanteringsmomenten har utförts i samarbete med ett 
projekt ”Bioenergi i ett nytt landskap” som leds av SLU och Länsstyrelsen i 
Västerbottens län m.fl. En del fortsatta studier på effektivisering av skörd och transport 
av rörflen kommer att genomföras inom det projektet under 2010.  
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