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Förord  
 
Detta projekt är ett bland flera projekt som Värmeforsk har drivit för att minska 
pannornas problem med bäddsintring och samtidigt minska pannornas förbrukning av 
bäddmaterial. Det finns flera tekniska sätt att åtgärda detta problem, t.ex. genom att 
blanda ut ett besvärligt bränsle med andra bränslen eller genom att tillsätta additiv. I 
detta projekt har man valt att byta bäddmaterialet till ett helt nytt material och det är ett 
djärvt grepp. Flera nya typer av bäddmaterial finns idag tillgängliga, t.ex. GR-Granule, 
Agglostop, Olivinsand och de har testats i små FB-reaktorer med goda resultat, men 
endast ett fåtal pannor har i full skala provat något av dessa nya typer av bäddmaterial.  
 
Hyttsand är ett av dessa nya bäddmaterial som i flera olika tidigare projekt har ansetts 
som mycket lämpligt. Varumärket hyttsand är egentligen en slagg från masugnen vid 
SSAB Oxelösund och den har inte tidigare provats i full skala som bäddmaterial. 
Varumärket GR-Granule är också en snarlik slagg från masugnen men från finska 
Rautaruukki i Raahe och den används idag framgångsrikt vid ett tiotal BFB-pannor i 
Finland. I Sverige har den dock endast provats i fullskala under fyra dagar år 2001 vid 
Skellefteå Krafts 98 MWth CFB-panna men där kunde inga entydiga förbättringar 
bestämmas. 
 
Detta projekt hade inte startats upp om inte dessa tre viktiga företag hade deltagit: 
 

• Säverstaverket i Bollnäs som deltog med sina två 12 MWth BFB-pannor 
• SSAB Merox som bidrog med nästan 100 ton hyttsand 
• Värmeforsk Service som bidrog med finansiellt stöd och en kompetent 

referensgrupp under Professor Bengt-Åke Anderssons ledning 
 

Denna rapport beskriver både positiva och negativa resultat från fullskaleförsöket. 
Förhoppningen är att andra pannägare använder de lärdomar som gjordes i detta projekt 
och går vidare med fortsatta fullskaleförsök med hyttsand eller andra typer av nya 
bäddmaterial. 
  
  
Stockholm augusti 2004  
 

 
 
Anders Eklund  
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Abstract  
 
Blast furnace slag from SSAB Merox has been used as bed material in two waste-fired 
12 MWth BFB-boilers at Säverstaverket in Bollnäs. The results are positive in some 
aspects and negative in other aspects but the overall conclusion is that blast furnace slag 
can replace silica sand as bed material with no changes of the boiler conditions. The 
boiler performance has been improved with the blast furnace slag but boiler failure can 
and has occurred during the trials.       
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Sammanfattning  
 
Ett fullskaleförsök med Hyttsand som bäddmaterial har genomförts vid Säverstaverkets 
två 12 MW BFB-pannor i Bollnäs. Syftet har varit att undersöka användbarheten av 
Hyttsand som bäddmaterial i FB-pannor vid förbränning av ett typiskt avfallsbränsle. 
Eldat bränsle har varit en blandning av hushållsavfall, returbränslen och olika 
skogsbränslen. Försökstiden blev 19 dygn och nästan 100 ton hyttsand från 
leverantören, SSAB Merox, användes. 
 
De viktigaste slutsatserna är följande:  
 

• God fluidisering erhålls med Hyttsand som bäddmaterial. 
• Inga förändringar av pannans driftinställningar behövde göras. Hyttsanden är 

fullt blandbar med Baskarpsand och en blandning av dessa två bäddmaterial kan 
användas utan att pannans drift störs. 

• Förbrukningen av bäddmaterial minskade med upp till 30 % med Hyttsand 
jämfört med Baskarpsand.   

 
Övriga iakttagelser vid användandet av Hyttsand jämfört med vid användning av 
Baskarpsand är:  
 

• Bäddens temperatur ökade något och bädden erhöll en jämnare temperatur över 
tvärsnittet. 

• Emissionerna var i stort sett oförändrade utom en viss ökning av SO2.  
Mer beläggning innehållande mer svavel bildades också på värmeöverförande 
ytor vid användande av Hyttsand. Orsaken till den ökade mängden svavel kan 
antingen vara en högre svavelhalt i bränslet under försöket eller att Hyttsandens 
eget innehåll av kalciumsulfat avgavs som gasformiga svavelföreningar.  

• Ingen förändring i mängden bildad flyg-, cyklon- eller bottenaska.  
• Hyttsanden respektive Baskarpsanden hade båda likartade beläggningar på 

kornen och likartade agglomereringstendenser 
 
Under fullskaleförsöket har det förekommit flera inkörningsproblem, bland annat två 
som resulterade i driftstillestånd. För dessa problem finns det dock förklaringar till hur 
och varför de uppstod samt hur de kan undvikas framöver. 
 
Tidigare undersökningar i bänkskala med Hyttsand som bäddmaterial vid eldning av 
olika biobränslen visade Hyttsandens fördel med högre kemisk motståndskraft mot 
reaktioner med alkali i bränslets aska jämfört med kvartsbaserad natursand.  
 
I detta fullskaleförsök användes dock ett avfallsbränsle och samtliga analyserade 
sintringar visade att smält glas i bädden orsakade både defluidisering och 
bäddagglomerering före reaktionen mellan alkali och bäddmaterialet hade hunnit bli 
kritiskt. Det gick därför inte att påvisa om Hyttsanden bidrar till minskad risk för 
agglomerering genom fullskaleförsöket i detta projekt. Inverkan av glas har inte 
studerats i bänkskaleförsöken. 



VÄRMEFORSK 
   
 

vi 

Hyttsanden säljs idag kommersiellt med ett stort tillgängligt tonnage. Hyttsandens 
fördel är att totalkostnaden per utvunnen kWh blir lägre, trots ett högre inköpspris, 
eftersom sandförbrukningen är mindre och kostnaden för kvittblivning av en mindre 
mängd Hyttsand och aska också blir lägre. Dessutom öppnas möjligheten att kunna elda 
besvärligare och billigare bränslen. 
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Summary  
 

A full-scale trial has been performed at Säverstaverket twin 12 MWth BFB boilers in 
Bollnäs using Hyttsand as bed material. The purpose has been to investigate if Hyttsand 
can be used as bed material in FB boilers for difficult types of fuels.  Used fuel has been 
municipal waste, recovered wood fuel and different types of bio fuels. The test period 
was 19 days and nearly 100 tons of Hyttsand from SSAB Merox was used.  
 

The most important conclusions are:  
 

• Good fluidisation can be achieved with Hyttsand as bed material. 
• Hyttsand can fluidise without any changes in boiler settings. Hyttsand can also 

be mixed with Baskarpsand and used as bed material without any negative 
changes to the boiler performance.  

• Bed material make-up rate is reduced with up to 30 % when using Hyttsand 
compared to using Baskarpsand. 

 

Other conclusions are:  
 

• Bed temperature increased slightly and bed temperature deviation decreased.  
• Emissions was in general not affected, however emissions of SO2 increased 

slightly. More deposit containing more sulphur was formed on superheater 
surfaces when using Hyttsand. The increased amount of sulphur when using 
Hyttsand could be an effect of higher content of sulphur in the fuel or, which is 
more likely, that sulphur is released from Hyttsand and forms gaseous 
sulphurous gases.  

• No significant change in produced amounts of fly-, cyclone- or bottom ash.  
• Hyttsand and Baskarpsand had both similar coatings on their particles and 

similar agglomeration tendencies. 
 
There have been some start-up problems during the trials, including two more severe 
boiler disturbances, but most of these disturbances can be explained and avoided in the 
future.  
 

Previous investigations in laboratory scale using Hyttsand as bed material when firing 
different bio fuels have shown the advantage of Hyttsand with its higher resistance 
against a chemical reaction with alkali in the fuel ash compared to conventional bed 
materials, e.g. quartz.  
 
However, in these trials a waste fuel was used and all the analysed sintered samples 
clearly showed that melted glass was the main reason for de-fluidisation and bed 
sintering and not the reaction between alkali and the bed material. Therefore, the risk 
for bed sintering was not reduced when using Hyttsand in this boiler for this kind of 
waste fuel and the effect of glass in the bed was not studied in the laboratory tests.   
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Hyttsand is today sold commercially with a high quantity available. The advantage of 
Hyttsand is a lower cost per kWh, despite a higher purchase price, due to the reduced 
bed consumption and that the cost for taking care less amount of used sand and ash also 
decreases. Also, Hyttsand opens the possibility of firing more difficult and less 
expensive fuels.  
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1   Inledning  

1.1   Problemställning  

 
Eldning av nya krävande typer av bränslen, 
både avfalls-, retur- och biobränslen, har för 
många pannor medfört problem med hög och 
kostsam förbrukning av bäddmaterialet.  
 
Bäddmaterialet är av central betydelse vid 
eldning i fluidiserade bäddpannor, FB-pannor, 
vilket visas illustrativt i figur 1. Syftet med 
bäddmaterialet är att tillsammans med 
primärluften skapa en fluidiserande bädd där 
en god förbränning av bränslet kan ske.  
 
Fluidiseringen är beroende av flera  
egenskaper hos bäddmaterialet samt hur dessa 
egenskaper samverkar med valt bränsle och 
mängden tillförd primärluft. Bäddmaterialets 
storleksfördelning, form och densitet är några 
viktiga parametrar för god fluidisering.  
 

Figur 1. Schematisk bild för att visa 
bäddmaterialets betydelse vid 
eldning i FB-pannor. Källa 
Svensk Energi. 

Figure 1. Sketch showing the importance 
of the bed material for FB-boilers.  

Bäddmaterialet förbrukas antingen genom att bäddkorn förs bort med rökgasen och ut 
via flygaskan eller att bäddkornen tillsammans med bränslets aska bildar större 
sammanhängande ”klumpar”, så kallade agglomerat eller sintringar. Dessa ”klumpar” 
avskiljs sedan från bädden och förs ut med bottenaskan.    
 
Dessa ”klumpar” stör också bäddens fluidisering och kan i värsta fall orsaka att bäddens 
fluidisering upphör, vilket innebär ett kostsamt produktionsbortfall. Flera pannor har 
därför avsiktligt valt en högre bäddförbrukning för att med god marginal undvika dessa 
driftproblem, trots att detta leder till ökade kostnader för inköp av bäddmaterialet och 
kvittblivning av askan.   
 
Bäddsintring/agglomerering orsakas främst av följande tre skäl:  
 

1) Felaktiga driftsinställningar eller driftsätt 
Felaktiga driftsinställningar t.ex. för lågt primärluftsflöde, eller felaktigt 
driftssätt, t.ex. momentant hög tillsats av bränsle, kan medföra att fluidiseringen 
i bädden upphör, vilket i sin tur ger lokala övertemperaturer.  
 

2) Bränslets aska fungerar som ett lim mot bäddkornen 
Vid förbränningen av bränslet bildas en aska som förs runt i bädden före den 
töms ut via askutmatningen. Askan är oftast fasta pariklar. Om askan vid 
pannans driftstemperatur föreligger i smält tillstånd kan den klibba mot 
bäddkornen och bilda större agglomerat och därmed störa fluidiseringen.  
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3) Bränslets aska reagerar kemiskt med bäddmaterialet   
Bränslets aska kan ibland vara reaktivt och därmed kan den reagera med 
bäddmaterialet och bilda ett angreppslager eller beläggning på bäddmaterialens 
korn. Om smältpunkten för den bildade reaktionsprodukten är lägre än pannans 
driftstemperatur kommer bäddkornen att ha ett klibbigt yttre skikt som kan fästa 
mot andra korn och mot askan, varvid större agglomerat kan bildas och störa 
fluidiseringen.  

 
Natursand är idag det mest använda bäddmaterialet. Där handelsnamnen är främst 
baskarp-, silver-, brogård- eller rådasand. Utmärkande för natursand är dess höga 
innehåll av kisel, som främst föreligger som SiO2, NaAlSi3O8 eller CaAlSi3O8. 
Problemet är att de flesta biobränslena innehåller relativt stora mängder alkalimetaller, 
vilka är mycket reaktionsbenägna. Alkali kan både bilda gasformiga ämnen, t.ex. KCl, 
KOH, som kan ge problem med beläggningar på värmeöverförande paket, och/eller 
reagera med bäddmaterialet.  
 
ÅF genomförde därför under år 2003 projektet ”Utvärdering av hyttsand som bäddsand 
i FB-anläggningar. Förstudie och laboratorieförsök”7. Projekt fokuserade på att prova 
ett mer kemiskt stabilt bäddmaterial, hyttsand, och därmed undvika den kemiska 
reaktionen mellan bäddmaterialet och bränslets aska. 
 
Projektet visade att för en konventionell typ av bäddmaterial, Silversand, med en hög 
halt av kisel, bildades det ett inre angreppslager på bäddmaterialets korn rikt på 
kalcium, kalium och kisel, samt en yttre beläggning rikt på partiklar av aska. De 
alkaliföreningar som bildades i det inre angreppslagret hade relativt låga 
smälttemperaturer och det troliga är därför att de bildade en viskös smälta på 
bäddmaterialets korn vid en pannas driftstemperatur. Denna klibbiga beläggning 
fungerade därefter som ett ”lim” och medförde att större agglomerat bildades.  
 
Fem olika biobränslen användes vid förbränningsförsöken i bänkskala och de var bark, 
rörflen, torv, olivkross och vetehalm. Förhoppningen var initialt att fullskaleförsöket 
också skulle genomföras i en biobränsleeldad panna men avfallseldade pannor har idag 
mer bäddrelaterade problem och bedömningen gjordes därför i detta projekt att de 
skulle ha mer nytta av hyttsand.  
 
Fördelen med hyttsand är att den innehåller avsevärt lägre halt av kisel än natursand och 
innehåller istället föreningar av främst CaO, MgO och Al2O3. Kisel binds dessutom i 
komplexa föreningar som t.ex. Ca2MgSi2O7, Ca2Al2SiO3 och Ca3Mg(SiO4)2, vilka är 
termodynamiska stabila och inte reagerar med alkali vid en pannas driftstemperatur. 
Detta medför att hyttsand inte alls i samma utsträckning erhöll det inre angreppslagret, 
och risken för bäddagglomerering drastiskt minskade vid användande av hyttsand. 
 
Hyttsand är ett varumärke för krossad masugnslagg från SSAB Merox och som 
tillverkas i Oxelösund. Den har även provats i laboratorieskala av TPS Termiska 
Processer AB med goda resultat 1. Det finns även andra producenter av masugnsslagg, 
främst SSAB Tunnplåt i Luleå och Rautaruukki i Finska staden Raahe.  
 
Masugnsslagg från SSAB Tunnplåt, Luleå, har provats i full skala av Foster Wheeler 
vid Skellefteå Kraft 98 MWth CFB under år 2001 2.  
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Lågt utbyte vid framtagandet av önskvärd fraktion av masugnsslaggen medförde att 
tillgängligt material för försöket i Skellefteå endast var 1,3 gånger pannans bäddvolym. 
Försökstiden blev därför endast fyra dagar och inga större förändringar av pannas 
funktion eller prestanda kunde upptäckas. Ingen öppen rapport finns idag tillgänglig. 
 
Masugnsslagg från Rautaruukki, Raahe, finns idag kommersiellt tillgänglig under 
varumärket GR-Granule 3. Den används i Finland i ett tiotal driftpannor vid eldning av 
biobränslen med höga alkalihalter, främst faner- och plywoodrester, med gott resultat. 
Priset är dock mycket högt, 160-175 Euro per ton bäddmaterial, men det motiveras med 
god total driftekonomi vid eldning av dessa besvärliga bränslen.  
 
Syftet med detta projekt var därför att prova hyttsand i fullskala i en FB-panna och 
därmed bestämma om även denna restprodukt är praktiskt användbar som ett nytt 
tänkbart bäddmaterial.    
 

1.2  Tidigare utförda arbeten inom Värmeforsk 

 
Problematiken med sintringen av bäddmaterialet vid eldning i FB-pannor har studerats 
sedan 1987 i Värmeforsks regi 4. 
 
TPS, Termiska Processer AB visade tidigt att förbrukningen av bäddmaterialet är en 
kännbar kostnad för anläggningarna. I genomsnitt omsattes 5 kg bäddmaterial per 
utvunnen MWh, för de verk som ingick i deras undersökning.  
 
Arbeten har pågått bland annat inom följande områden: 
 

• Bestämma mekanismerna och orsakerna till bäddsintring  
• Prova nya typer av bäddmaterial  
• Framta datorstöd för att undvika driftstörningar orsakade av bäddsintring 

 
Mekanismerna och orsakerna till bäddsintring har studerats med både teoretiska 
termokemiska beräkningar för att bestämma drivkrafterna för att bilda en beläggning 
och med kontrollerade laboratorieförsök med olika bränslen av både Umeå Universitet 5 
och TPS 6.  
 
Nya typer av bäddmaterial har provats i laboratorieskala av både TPS, Umeå 
Universitet och ÅF 1,4,7. 
 
TPS har även studerat om man kan ”tvätta” använt bäddmaterial och därmed kan 
återanvända bäddmaterialet 8. Tvättning är dock inte kostnadseffektiv.  
 
Umeå Universitet och ETC, Energitekniskt Centrum i Piteå, provade år 2002 en ny typ 
av processövervakning vid Skellefteå Kraft med syftet att undvika sintringar i cyklon 
och återföringsben 9. Processövervakningen fungerade väl. Man erhöll även en djupare 
förståelse av bakomliggande mekanismer och en ombyggnad i kombination med ett 
förbättrat körsätt medförde att driftproblemet kunde elimineras.   
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Värmeforsk genomförde i januari 2004 en Workshop om bäddmaterial för FB-pannor 
som resulterade i en statusrapport över kunskapsläget samt förslag på fortsatt  
forskning 10. 
 

1.3   Mål och syfte  

 
Projektets mål var att bestämma användbarheten av hyttsand som bäddmaterial i FB-
anläggningar vid förbränning av typiska avfallsbränslen genom att utföra ett 
fullskaleförsök vid Säverstaverkets två 12 MWth BFB-pannor i Bollnäs.  
 
Hyttsandens funktion och prestanda som bäddmaterial har bestämts under en pannas 
normala driftsbetingelser, med avseende på driftsinställningar på fluidiserings-
parametrarna, främst primärluftsflöde, för att erhålla en god förbränning med låga 
emissioner.  
 
Skillnaderna mellan hyttsand och andra konventionella bäddmaterial av natursand, i 
detta fall baskarpsand, har också bestämts. Främst har följande bestämts:  
 
 

• Driftsparametrar 
Skillnad i driftsinställningar vid användande av de olika bäddmaterialen, främst   
skillnaden i primärluftsflöde, bäddtryck, bäddtemperaturer, rökgastemperaturer 
och emissioner 
Skillnad i bildad beläggning på konvektionsytor 
  

• Bildad beläggning på bäddmaterialets korn och agglomereringstendens 
Skillnad i beläggningstillväxt och karakteristik för de olika bäddmaterialen  
Skillnad i bäddagglomereringstendens för de olika bäddmaterialen 
 

• Ekonomiska parametrar 
Skillnad i förbrukning av de olika bäddmaterialen  
Bestämma om något flöde, sand, bränsle eller aska, har förändrats vid 
användning av hyttsand 
Uppskatta om förlusten av bäddmaterialet till flygaskan på grund av nötning och 
sönderdelning ökar vid användande av hyttsand 

 
Avsikten var även att bestämma följande men av skäl som fylligare redovisas senare i 
rapporten har de ej till fullo kunnat redovisats:  
 

• Bestämma totalkostnaden för bäddmaterialen per utvunnen MWh  
med hänsyn tagen till inköpskostnad, förbrukning och kvittblivning  

 
Projektets förväntade syfte var att påvisa den eventuella framtida användbarheten av 
hyttsand som bäddmaterial vid eldning av typiska besvärliga avfallsbränslen och det 
visas i rapporten. Eventuella långtidseffekter som uppkommer först mot slutet av en 
eldningssäsong har dock inte kunnat bestämmas.    
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2   Fakta om Säverstaverket, Bollnäs  
 
Säverstaverket förser fjärrvärme till 
Bollnäs tätort och processånga till 
vissa närliggande industriföretag, 
figur 2. Fem pannor finns och de är:  
 

• Två fastbränslepannor  
på vardera 12 MW  

• Tre oljeeldade pannor  
på vardera 10, 10 och 25 MW 

 
En ackumulatortank finns också, 
vilket rymmer 2000 m3 hetvatten. 
 
 

Figur 2. Flygfoto på Säverstaverket. Bollnäs 
Foto från RVF hemsida www.rvf.se 

Figure 2. Photo of Säverstaverket, Bollnäs.  

2.1   Beskrivning av fastbränslepannorna P1 och P2 

 
Panna 1 och 2 är BFB-pannor på vardera 12 MW. De uppfördes 1983 samt ombyggdes 
1998, för panna 2, och 2001, för panna 1. De används främst till produktion av hetvatten 
för fjärrvärme men även för viss produktion av ånga, normalt 16 bar ånga vid 204°C. 
Figur 3 visar processflödet för pannorna. 

Figur 3. Skiss över processflödet för panna 1 och 2. Broschyr från Bollnäs kommun. 

Figure 3. Sketch of the processflow of boiler no. 1 and 2.  
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Gemensamt för de bägge pannorna är: bränsleberedning, hantering av bäddmaterial och 
till viss mån hantering av de olika askorna.  
 
Det finns smärre skillnader mellan de två pannorna och främst är det utmatningen av 
bottenaska ur pannan som skiljer dem åt. Panna 2 har utmatning i centrum medan panna 
1 har utmatning vid bakväggen, figur 4 visar panna 1 och figur 5 visar panna 2.   
 

 
 

Figur 4. Skiss på tvärsnittet av panna 1. 

Figure 4. Drawing of boiler no.1. 

Figur 5. Skiss på tvärsnittet av panna 2. 

Figure 5. Drawing of boiler no. 2. 

 
Orsaken till skillnaderna i konstruktionen av de olika bottenutmatningarna är att panna 
2 byggdes om först med denna typ av botten i enlighet med leverantörens riktlinjer. 
Pannan erhöll dock problem med igensättningar vid eldning av avfall och vid 
ombyggnaden av panna 1 valde man därför att behålla den ursprungliga konstruktionen 
med utmatning vid bakväggen, vilket har fungerat betydligt bättre. 
 

2.2    Använt bränsle och bränsleberedning 

 
Använt bränsle är både industri- och hushållsavfall samt olika typer av skogsbränslen. 
Tillstånd finns att förbränna 40.000 ton avfall från Bollnäs och från de närliggande 
kommunerna. Industriavfallet är mellan 20 till 30 % av totala bränslemängden. Figur 6 
visar typiskt hushållsavfall.  
 
De typer av skogsbränsle som används är främst en blandning av bark, stamvedsflis och 
hyggesrester, men även RT-flis används. 

Utmatning 
bottenaska

Vändschakt

Konvektions
paket

Bränsle
bädd

Bränsle
in
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Avfallet eldas främst i panna 2 medan 
panna 1 eldar en blandning av bio- och 
avfallsbränslen. Detta projekt har därför 
fokuserat på panna 2.  
 
Bränsleberedningen för avfall består av 
hammarkvarn, magnetavskiljare och 
lamellmatare.  
 
Syftet med lamellmataren är att erhålla en 
jämn bränsleinmatning till pannan och 
figur 7 visar lamellmataren, bandet efter 
och inmatning till pannan. 
 
Plats för provtagning av bränslet gjordes 
vid inspektionsluckan, markerad i figur 7.  
 

Figur 6. Foto taget på hushållavfall i    
mottagningsfickan efter tippning från 
lastbil. 

Figure 6. Photo of used muncipal waste. 

Figur 7. Foto på inmatningen av bränsle till panna 1 efter lamellmatare. 

Figure 7. Photo of the fuel inlet to boiler no. 1. 

 
Avfallsbränslets sammansättning varierar med varje leverans och vid den årliga 
besiktningen tas prov på bränslet. Tabell 1 visar analysen av uttaget bränsleprovet sedan 
1998.  
 

Tabell 1. Analys av avfallsbränslet sedan 1998, uttagna vid den årliga besiktningen.  
Table 1. Analysis of used waste fuel since 1998, sample taken during annual control. 
Datum  Fukthalt Askhalt Värmevärde (MJ/kg) Elementaranalys (% TS) 
 (%) (% TS) Kalorimetr. Effektivt Svavel Kol Väte Kväve Syre Klor 
2003-02-26 42,9 14,9 18,39 16,95 0,41 43,8 5,8 1,2 33,5 0,36 
2002-01-18 43,2 17,1 19,55 18,18 0,23 45,3 6,4 1,0 33,1  
2002-01-18 44,6 19,8 18,18 16,86 0,30 44,5 6,5 1,0 31,5  
2001-04-12 45,4 21,2 16,8 14,5  41,2 4,9 <1 33,7 2,4* 
2000-02-28 42,5 17,1 17,85 16,60 0,18 44,2 5,8 1,0 31,3 0,37 
1999-05-27 38,5 19,1 20,05 18,72 0,25 46,7 6,2 1,7 25,3 0,9 
1998-01-16 40,1 17,2 18,28 16,97 0,36 44,0 6,1 0,8 31,2 0,38 
Medelvärde 42,5 18,1 18,4 17,0 0,3 44,2 6,0 1,1 31,4 0,5 
Spridning, σ 2,2 1,9 1,0 1,2 0,1 1,5 0,5 0,3 2,7 0,2 
* Högt värde uppgivet i analysprotokollet, orsak okänd.  
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Tabellen visar att avfallsbränslet varierar måttligt mycket med avseende på vissa 
parametrar medan andra parametrar är relativt konstanta. De parametrar som är relativt 
konstanta är främst: 
 

• Fukthalt, 42,5 % ± 2,2 
• Askhalt, 18,1 % ± 1,9 
• Värmevärde, 17,0 MJ/kg ± 1,2 (effektivt värmevärde) 

 
De parametrar som varierar något mer är främst elementaranalyserna av:  
 

• Svavel, 0,3 % ± 0,1 
• Klor,  0,5 % ± 0,2 
• Kväve, 1,1 % ± 0,3 

 
Jämför man analysen på bränslet med de eldade bränslena i det tidigare projektet, ser 
man att avfallsbränslet har betydligt lägre torrhalt och högre askhalt 7. Avfallsbränslet 
har också jämfört med tidigare provade bränslen lägre innehåll av sand, kalcium, fosfor, 
mangan och högre innehåll av klor.   
 

2.3   Hantering av bäddmaterialet 

 
Idag används baskarpsand 95 som bäddmaterial. Förbrukningen av bäddmaterial är 
cirka 900 ton per år. Den dagliga förbrukningen varierar däremot kraftigt och är 
beroende av driftsituationen. Hanteringssystemet för bäddmaterialet visas i figur 8 och 
omfattar följande:  
 

- En silo för nytt oanvänt bäddmaterial som förser bägge pannorna 
- Utmatning av använt bäddmaterial tillsammans med bottenaskan  
- Avskiljning av använt men fortfarande användbart bäddmaterial från 

bottenaskan genom siktning 
- Uppsamling av använt bäddmaterial som ska återföras i en gemensam retursilo  
- Återföring av använt bäddmaterial till bägge pannorna    

 
Mängden bäddmaterial i hanteringssystemet uppskattades till:  
 

- Silo med nytt bäddmaterial: 30 m3 

- Panna 1:  10 m3  
- Panna 2:  4 m3  (mindre mängd bäddmaterial pga ombyggnad)  
- Retursandsilo:  12 m3  

 
Tillförseln av återfört bäddmaterial till bädden styrdes av uppmätt tryckfall över 
bädden. Logiken i processdatorn är att när tryckfallet över bädden understiger inställt 
börvärde med ½ kPa beordras återföring av bäddmaterial från retursandsilon. Tillförsel 
av nytt bäddmaterial till bädden beordras inte automatiskt av processdatorn utan 
operatören bestämmer själv när det ska ske, i regel en gång per dag. 
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Nivån i silona för både nytt och återfört 
bäddmaterial mäts i % av totala volymen i 
silot, dock är funktionen på nivåmätaren i 
silot för återfört bäddmaterial ej 
tillförlitliga, eftersom mätgivarens funktion 
störs av värmen från återfört bäddmaterial.  
 
Återföring av bäddmaterial till pannan sker 
genom att ett mindre tryckkärl fylls upp 
med bäddmaterial från silot och sedan 
blåses bäddmaterialet till pannan. 
Mängden bäddmaterial som återförs 
bestäms av antalet blåsningar som utförs.   
 

Figur 9 visar den gemensamma sikten för 
avskiljning av bäddmaterial ur bottenaskan 
från de bägge pannorna.  

Figur 8. Skiss på flödet av bäddmaterial.  

Figure 8. Flow of the bedmaterial. 

 
Figur 10 visar hanteringen av använt bäddmaterial före återföring till pannan. 
 

Figur 9. Foto taget på gemensam grovsikt 
för avskiljning av sand ur bottenaska. 

Figure 9. Photo of the separator of bed 
material from the ash. 

Figur 10. Foto taget på återföringen av  
bäddmaterial med retursandsilo. 

Figure 10. Photo of pressurized vessel for 
return of the used bed material  

 

2.4   Hantering av olika askor 

  
Aska tas ut från följande platser: bottenutmatning, vändschakt, cyklon och textilfilter. 
Figur 11 visar hanteringen av de olika askorna och även tillförseln av kalk, som sker 
mellan cyklon och textilfilter vid eldning av avfall.    
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Figur 11.  Skiss på hanteringen av de olika askorna och tillförseln av kalk.  

Figure 11. Principle drawing of ash handling and the addition of calcium.    

 
Utmatning av bottenaska sker regelbundet, normalt en gång per 40-50 minuter vid 
avfallseldning och en gång per 4-6 h vid eldning av skogsbränslen, men är samtidigt 
beroende av driftssituation. Utmatningen är förskjuten i tid mellan de två pannorna. 
Bottenaskan hanteras i ett gemensamt system för bägge pannorna. En grovsikt finns, 
vars funktion är att avskilja grövre askpartiklar från finare fraktioner av främst 
bäddmaterialet. Figur 12 visar utmatningen av bottenaska ur panna 2 och figur 13 visar 
utmatningen av aska från vändschaktet, vilket utmatas till samma hanteringssystem som 
bottenaskan. Askan från vändschaktet siktas ej utan förs direkt till silon för bottenaska.  
 

Figur 12. Utmatning av bottenaska ned till 
 vibrationsmatare. 

Figure 12. Bottenash exit from the boiler. 

Figur 13. Utmatning av vändschaktsaska  
 från panna 2.  

Figure 13. Turningshaft ash exit from boiler 2. 

 
De finare fraktionerna uppsamlas i en silo för retursand och återförs sedan till pannan. 
De grövre askpartiklarna förs till en silo och där lagras bottenaskan före avtransport till 
deponi. 

Gemensam
askbortföring

Vändschaktaska 
från P2

Gemensam
askbortföring

Vändschaktaska 
från P2
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Askan från cyklon och textilfiltret sammanförs samt blåses till en silo för vardera panna. 
Före avtransport till deponi blandas alla askor och befuktas. Figur 14 visar de tre silona 
och blandningslådan för flygaskan före avtransport till deponi. 
 
 

Figur 14. Foto taget mot de tre silona för de olika askorna och blandningslådan för  
flygaska.  

Figure 14. Photo of the three ash containers and the mixing box for fly ash. 

 

2.5   Rökgasrening 

 
Pannornas rökgasrening består av: 
 

• Tillsats av ammoniak till rökgasen, SNCR  
• Cyklonavskiljare 
• Vid avfallsförbränning sker tillsats av kalk  
• Textilt spärrfilter 

 
Kalk tillfördes till de bägge pannornas rökgasrening från en silo. Mängden kalk i silot 
vägdes kontinuerligt. 
 
Följande rikt- och gränsvärden finns idag på emissionerna: 
 

• Stoft.   Riktvärde 20 mg/nm3  
• Kvicksilver. Riktvärde 30 µg/nm3 
• Saltsyra.  Gränsvärde 100 mg/nm3 
• Dioxiner.  Riktvärde 1 ng/nm3   

 
Luftöverskottet skiljer sig beroende på vilken typ av bränsle som används, vid eldning 
av avfall är luftöverskottet cirka 5 % O2 (våt) medan vid eldning av skogsbränsle är det 
cirka 3% O2(våt).   
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3   Försöksplan 

3.1   Tidsplan 

 
Följande tidsplan var planerad för försöket:  
 

• Referensperiod med användande av baskarpsand:  vecka 3-7  
• Periodisk besiktning utförs av pannorna  vecka 8 
• Byte till hyttsand som bäddmaterial  start vecka 9 
• Försöksperiod med hyttsand som bäddmaterial  vecka 9 -13   

 
Tidsplanen följdes fram till första haveriet den 26 februari, vecka 9. Den reviderade 
tidsplanen förändrades under försöksperioden och förändringen blev i korthet:  
 

• Försöksperiod med hyttsand som bäddmaterial vecka 9 och 11-13 
 
Den reviderade tidsplanen finns fylligare beskrivet i  kapitel 6. 
 

3.2  Använd bränslemix under försöken  

 
Bränslevariationerna i hushålls- och industriavfallet utjämnades eftersom både referens- 
och försöksperioden var under en längre tidsperiod. Avfallet härrörde från samma 
kommuner och industrier under försöket. Skogsbränsle tillfördes i samma låga 
proportioner under både referens- och försöksperioden. Flis tillfördes vid behov under 
krissituationer. Mängden ingående oorganiska element till pannan dominerades dock av 
avfallsbränslet på grund av dess högre askhalt. Tabell 2 visar bränsleanalyser av uttagna 
prover under referens- och försöksperioden. Mer utförligare bränsleanalyser återfinns i 
bilaga C.   
 
Tabell 2. Analys av vissa uttagna prover på avfallsbränslet under våren 2004.  
Table 2. Analysis of certain waste fuel samples during spring 2004.  
Datum  Fukthalt Askhalt Värmevärde (MJ/kg TS) Elementaranalys 
 (%) (% TS) Kalorimetr. Effektivt Svavel Kol Väte Kväve Syre Klor 
Referensperiod           

2004-02-07 50 24 19,5 18,3 0,18 43,5 5,4 1,5 24,8 0,4 
2004-02-16 51 17,3 20,9 19,6 0,12 46,6 5,8 1,1 28,6 0,3 

Försöksperiod           
Lastbil nr:1. 26/2 45,8 23,6 20,3 19,1 0,213 40,6 5,1 1,2 28,8 0,3 
Lastbil nr:3. 23/3 44,7 18,1 18,6 17,4 0,134 43,4 5,6 1,1 31,2 0,2 

Tidigare analyser           
Medelvärde 42,5 18,1 18,4 17,0 0,3 44,2 6,0 1,1 31,4 0,5 

Spridning, σ 2,2 1,9 1,0 1,2 0,1 1,5 0,5 0,3 2,7 0,2 
           
 

 
Det fanns skillnader i bränslets sammansättning mellan referens- respektive 
försöksperioden. Den främsta skillnaden var att eldat bränsle under försöksperioden var 
torrare och hade eventuellt något högre innehåll av svavel och natrium. 
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3.3   Handhavande av bäddmaterialen under försöken 

 
Referensperioden inleddes med att ny baskarpsand tillfördes till pannan och dessutom 
tillfördes ytterligare ny baskarpsand den 16 februari. 
 
Byte till hyttsand genomfördes efter den periodiska besiktningen måndagen den 23 
februari för panna 2 och den 24 februari för panna 1. Allt bäddmaterial utbyttes och hela 
systemet tömdes på tidigare använd baskarpsand. 
 
Det finns skillnader i kornstorleksfördelning mellan baskarpsand 95 och den använda 
hyttsanden, vilket tabell 3 och figur 15 visar. Hyttsand har lite grövre korn än 
baskarpsand och med en medelkornstorlek som är +0,2 mm större. Bägge 
bäddmaterialen uppfyller dock pannleverantörernas krav på storleksfördelning.  
  
Tabell 3.  Jämförelse i kornstorlek och storleksfördelning mellan baskarp och hyttsand. 
Table 3. Comparison in grain size and size distribution between baskarp and hyttsand 

Sikt Passerad mängd (%) 
Maskstorlek (mm) Baskarpsand 

95 
Hyttsand 

   
4,00 100 100 
3,15 100  
2,80 99,9 99,7 
2,00 96,1 85,0 
1,40 87,3 52,3 
1,00 66,9 24,2 
0,71 33,3  
0,6  5,5 

0,50 2,1  
0,355 0,4  
0,250 0,2 1,3 
0,180 0,1  
0,125 0 0,8 

   
Medelkornstorlek 0,98 mm 1,3 mm 

Figur 15. Jämförelse i kornstorlek mellan 
baskarpsand och hyttsand. 

Figure 15. Comparison particle size distribution 
between baskarpsand and hyttsand. 

 

3.4   Provtagning  

 
Provtagning gjordes på följande flöden och platser, främst från panna 2:  
 

• Prov på inkommande bränsle togs invid inspektionsluckan efter lamellmataren 
• Prov på bottenaskan togs under pannan efter vibrationsmataren 
• Prov på bottenaskan efter avskiljning av bäddmaterial togs efter sikten 
• Prov på cyklon- och filteraska togs från silo 
• Prov på återfört bäddmaterial togs efter sikten  
 

Provmängden var cirka 5 liter och provbehållaren var en metallburk. Uttagna prover 
märktes med typ och datum, i vissa fall även klockslag. Bränsleprov togs i plastpåsar.  
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Tidpunkten för provuttagen återfinns i bilaga A, i grova drag gjordes följande:  
 
Under referensperioden   
- Varje dag togs prov på inkommande bränsle 
- Under första veckan togs dagligen prov på bottenaskan 
- Varje vecka togs prov på bottenaska, cyklon- och filteraska samt återfört bäddmaterial 
 
Direkt efter uppstart med hyttsand   
- Prov på bottenaskan togs efter: 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24 h efter uppstart av pannan.  
- Ett prov togs på inkommande bränsle efter 2 h 
- Ett prov togs på återförd bäddmaterial efter 2h 
 
Under första försöksveckan med hyttsand togs prov varje dag på följande    
- inkommande bränsle 
- utmatad bottenaska 
- återfört bäddmaterial 
- aska från cyklon och textilfilter 
  
Provuttaget därefter präglades av händelserna under försöksförloppet.  
 

3.5   Analys av uttagna prover  

 
Alla uttagna prover analyserades inte, de två främsta orsakerna var:  
 

• Vissa prover sammanblandades för att erhålla ett mer representativt generalprov 
• Vid efterföljande analys bestämdes vilka försökstider och prover som var 

intressanta att analysera.  
 
Följande analyser genomfördes:  
 
Analys med SEM/EDS av bäddmaterial  och provringar 
Bäddprov och bäddagglomerat analyserades med SEM/EDS för att bestämma 
bäddkornens beläggningars karakteristik med avseende på kemisk sammansättning och 
tjocklek. Avsikten var att bestämma skillnaderna i beläggningstillväxt och kemisk 
sammansättning hos beläggningarna mellan de olika studerade bäddmaterialen.  
 
Provprepareringen var i korthet: proverna göts in i epoxi, snittades med diamantsåg och 
polerades, slipades med SiC-papper, innan tvärsnitten slutligen användes för analys. 
Beläggningarna i tvärsnitten av totalt cirka 6 till 10 bäddkorn per bäddprov 
analyserades med avseende på utseende och elementarsammansättning. Analyserade 
bäddprov framgår av bilagan D. 
 
För att underlätta uppskattningen av tjockleken av provernas beläggning siktades 
proverna före provberedning. Analyserade prover på bäddmaterialet siktades med en 
maximal kornstorlek av 1,4 mm varefter mätningarna utfördes selektivt på bäddkorn 
med maximal kornstorlek såväl som beläggningstjocklek. Varje bäddkorn analyserades 
med flertalet punktanalyser såväl i beläggningens yttre som inre lager.  



VÄRMEFORSK 
   
 

15 

Analyser utfördes på såväl kvarts, fältspatkorn som hyttsandkorn. Dessutom 
analyserades även flertalet ”halsar”, som bildats mellan bäddkornen i de undersökta 
bäddagglomeraten, med avseende på utseende och elementarsammansättning. 
 
Tjockleken på beläggningslagrena uppskattades med hjälp av mätningar i SEM.  
Beläggningstjockleken på cirka 6-10 representativa bäddkorn mättes per bäddprov.  För 
att minska inverkan av icke radiella tvärsnitt utfördes detta bara på de största 
bäddkornstvärsnitten. 
 
Beläggningen på uttagna provringar studerades med hjälp av areaanalyser (0,5x0,5 mm) 
i SEM/EDS för att bestämma eventuella skillnader i kemisk sammansättning mellan de 
olika fallen då hyttsand respektive baskarpsand användes som bäddmaterial. 
 
Kontrollerade bäddagglomereringsförsök i bänkskala     
På uttagna prover, referensperioden (21/1) och försöksperioden (26/2), av återfört 
bäddmaterial bestämdes den initiala temperaturen för bäddagglomerering genom att 
uttaget bäddmaterial uppvärms i en laboratorie FB-reaktor tills agglomerering 
inträffade. Försöken utfördes i en fluidbäddreaktor av typ bubblande bädd i liten 
bänkskala, 5 kW, se figur 16. 
 

 

Figur 16. Schematisk bild över fluidiserad reaktor i bänkskala.  
Där P1-P4 är differenstryckmätare över bädd; T1-T8 är termoelement; F1-F3 är 
massflödesregulatorer och DP är distributionsplatta. 

Figure 16. Illustration of the bench-scale fluidized bed reactor. P1-P4, differential bed 
pressures; T1-T8, thermocouples; F1-F3, mass-flow controllers; DP, distributor 
plate. 

 
Varje försök startades genom att värma upp bädden bestående av 540 gram av 
bäddprovet (statisk bäddhöjd cirka 5 cm) till 800°C med eluppvärmda väggelement och 
en gasolbrännare belägen under bäddens distributionsplatta. Gasolflamman användes 
dessutom för att simulera rätt förbränningsatmosfär. Efter att bädden uppnått 800°C 
höjdes temperaturen i bädden externt med en hastighet av 3°C/min med elektriska 
värmare till dess bäddagglomerering erhölls.  
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Maximal möjlig bäddtemperatur är 1050°C och bäddtemperaturen kontrollerades inom 
± 5°C. Under försöket valdes ett primärluftflöde som motsvarade 4 gånger minsta 
hastigheten för fluidisering bestämt vid 800°C. En utgående syrgashalt på 6 % (våt) 
användes.  
 
Vid initial agglomerering förändras fluidiseringsförhållandena vilket medförde att 
bäddtemperaturer och differenstryck över bädden förändrades. I försöken registrerades 
kontinuerligt fyra bäddtemperaturer och tre differanstryck. Dessa analyserades efteråt 
med principal komponent analys (PCA) för att med större noggrannhet fastställa initial 
agglomereringstemperatur.  
 
Försök genomfördes också med inblandning av 5 % glas till de studerade bäddproverna 
med efterföljande provning i FB-reaktorn. Ett typiskt förpackningsglas användes till 
försöket och det provberedes genom att det krossades och siktades till fraktionen 0,85 – 
1,4 mm. Det använda glasets kemiska sammansättning var 30 % (atom) Si, 10 % Na och 
cirka 5 % Ca. Detta glas valdes för att dess kemiska sammansättning överensstämde 
med analysen av det smälta glas som återfanns i bäddagglomeraten.  
 
Analys av uttagna bränsleprov. 
Svårigheten att få representativa bränsleprov på grund av de stora variationerna i 
avfallet medförde ett stort provuttag som man därefter blandade till ett generalprov för 
analys. Generalproven analyserades med avseende på:  
 

• Energiinnehåll, dvs kalorimetriskt- och effektivt värmevärde 
• Fuktinnehåll 
• Askinnehåll 
• Elementarsammansättning, dvs främst C, H, N, S, O, Cl, Si, och metaller: Al, 

Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Ti, As, Ba, Pb, B, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Mo, Ni, V och 
Zn.  

 
Analys av uttagna askprov 
Uttagna askprov analyserades med standardmetoder med avseende på:  
 

• Mängden oförbränt i askan 
• Mängden torrsubstans 
• Röntgenfluorescens används för att bestämma följande oxidfaser:  

SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, MgO, MnO2, Na2O, P2O5 och TiO2.  
• Uppslutning med LiBO2-smälta används för att bestämma följande element:  

As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, La, Mo, Nb, Ni, Pb, S, Sc, Sn, Sr, V, W, Y, Zn 
och Zr. 

 
Siktning 
På vissa uttagna prov på återfört bäddmaterial genomfördes en siktning och 
förändringen i bäddkornens storleksfördelning bestämdes.  
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3.6   Loggning av viktiga driftsparametrar  

 
Syftet med att logga driftsparametrar var dels för att bestämma skillnader i pannans 
prestanda och dels för att bestämma förändringar hos bädden och andra inre funktioner 
vid användande av baskarpsand respektive hyttsand.  
 
Följande driftsparametrar loggades, antingen i miljödatorsystemet eller i överordnad 
processdator. De finns även markerade i figur 17. 
 

1. Övergripande data om pannorna  
Pannans uteffekt, hetvatten och ångdata, dvs. temperatur, tryck och flöde.  
 

2. Mätning av temperaturen inuti pannan 
Samtliga termoelement i  bädden, ovanför bädden, övre delen av pannan, vid 
konvektionsytor, i cyklon och filter samt utgående rökgas i skorsten 
 

3. Mätning av tryck och tryckskillnader 
Mätpunkter för tryck och tryckskillnader inuti pannan loggades 
  

4. Inkommande bränsle  
Samtliga styrparametrar för inmatning av bränsle loggades, t.ex. bandets 
matningshastighet 
 

5. Flöden av lufttillskott och bildad rökgas 
Bestämning av tillförd primär- och sekundärluft såväl som bildad mängd rökgas. 
 

6. Utgående mängd aska 
Loggning av parametrar för utgående mängd aska.  
Tidpunkt för utmatning av bottenaska och förändringen av bäddens tryckfall 
 

7. Rökgasrening och emissioner 
Tillsatt mängd kalk 
Mängden tillsatt ammoniak till SNCR 
Uppmätta emissioner från befintligt driftsinstrument, främst för: SO2, HCl, NH3, 
NO och NO2, CO, CO2 och H2O 
Omräkning för CO, SO2, NO och NO2, omräknat till ppm vid 6% O2(torr), 
mg/nm3 och mg/MJ. 
 

8. Bäddmaterial 
Mätning av nivån i silo för nytt bäddmaterial 
Mätning av nivån i silo för återanvänt bäddmaterial, förutsatt att tillförlitliga 
mätningar kan erhållas 
Tidpunkt för tillförsel av nytt och återfört bäddmaterial till pannans bädd,  
samt antal blåsningar som genomfördes av återfört bäddmaterial till bädden.  
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Figur 17. Skiss på panna 2 med aktuella mätgivare inritade. 

Figure 17. Rough sketch of boiler no. 2 with measuring devices. 

  

3.7  Avlagringssond 

 
Syftet med en avlagringssond är att bestämma mängden påslag som bildas på 
värmeöverförande ytor. Skillnaden mellan avlagrings- och beläggningssond är hårfin 
och är främst att beläggningssonder ofta beläggs med ett yttre lager av keramer eller 
stål. Figur 18 och 19 visar en så kallad trippelavlagringssond från Vattenfall Utveckling 
som användes vid försöken. Sonden är ett 2 meter långt rör på vilken det träs tre 
stålringar med diametern 50 mm. Sonden förs sedan in i pannan genom ett hål och 
utsätts för samma atmosfär och rökgaser som pannans inre ytor.  
 
Temperaturen på sonden styrdes via termoelement och inre luftkylning. Försökstiden 
för provringarna var 2 dygn i panna 2.  
 
Efter varje provperiod togs sonden ut och provringarna vägdes, varvid mängden påslag 
bestämdes. Därefter omräknades påslaget till gram påslag per exponerad timme. Analys 
med SEM/EDS utfördes också för att bestämma beläggningens sammansättning och 
karaktär. 
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Figur 18. Närbild på avlagringssond med  
 mätringar.  

Figure 18. Photo of fouling probe.  

Figur 19. Foto på hela avlagringssonden  
med termoelementsanslutning i 
närbild. 

Figure 19. Photo of fouling probe with 
thermocouple connection.  
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4  Försöksförloppet  
 
Figur 20 visar uteffekten av värme från panna 2 under försöken och den visar att pannan 
normalt körs vid full last och att bytet till hyttsand ej påverkade möjligheten att köra full 
last.  
  

Figur 20. Uteffekt värme från panna 2 under slutet av referens- och försöksperioden. 

Figure 20. Produced thermal power from boiler no.2 during the trials.  

 
Tiden kan delas in i flera olika perioder och dessa är: 
 

1) Referensperiod med baskarpsand 15/1 till 22/2  38 dagar 
 

2) Försöksperioden med hyttsand 
a. Första lastbilen med byttsand  23/2  till 26/2 3 dagar 
b. Byte tillbaks till baskarpsand  27/2  till 7/3 11 dagar 
c. Andra lastbilen med hyttsand 8/3    till 12/3  4 dagar 
d. Tredje lastbilen med hyttsand  12/3  till 24/3 12 dagar 

 
3) Återgång till baskarpsand  Efter den 25/3 

 
Nedan följer en tydligare förklaring av händelserna under de olika perioderna. 
 

4.1   Referensperiod med Baskarpsand  

 
Referensperioden förlöpte utan problem med bäddmaterialet. Den årliga besiktningen 
genomfördes mellan 16-20 februari utan anmärkningar. Provuttag och användande av 
avlagringssond utfördes enligt plan.  
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4.2   Försöksperioden med hyttsand   

 
Totalt tre lastbilstransporter á cirka 35 m3 hyttsand användes till försöken och för 
enkelhetens skull är försöksperioden indelad efter lastbilarnas ankomst till 
Säverstaverket.   

4.2.1   Första lastbilen med hyttsand 
 
Panna 2 eldades ned under natten mellan den 22 och 23 februari, den tömdes och 
inspekterades visuellt invändigt. Murverket på väggarna var något eroderade, figur 21. 
En beläggning fanns ovanför och vid bränsleinmatningen. Inget onormalt upptäcktes 
inuti panna 2 utan allt kunde tolkas som normalt slitage.  
 

  

Figur 21. Foto mot eroderad murverksvägg. 

Figure 21. Photo of eroded brick wall. 

   
Ett faktablad medföljde leveransen av hyttsand och där upptäcktes det att hyttsandens 
bulkdensitet avsevärt skiljde sig från baskarpsanden, 910 kg/m3 mot 1500 kg/m3, dvs. 
39 % lägre densitet för hyttsand jämfört mot baskarpsand. Orsaken till att detta inte 
hade upptäckts vid laboratorieprovningen var på grund av att den använda hyttsanden i 
laboratorieförsöken hade malts ned och siktats till ett mycket snävt storleksintervall, 
106-125 µm, där malningen medförde att hyttsandens bulkdensitet förändrades.   
 
Följande kontroller genomfördes därför för att garantera god fluidisering med hyttsand:  
 

• Tryckfallet över primärluftdysorna utan bädd bestämdes genom att tillföra 
primärluft av olika flöden och totala tryckfallet avlästes  

• Bäddens tryckfall vid användande av baskarpsand beräknades, dvs totala 
tryckfallet minus tryckfallet över primärluftdysorna 

• Det beräknade tryckfallet minskades för hyttsand med samma proportion som 
minskningen i densitet  

• Totala tryckfallet över primärluftdysor och bädd beräknades för hyttsand 
• Pannan fylldes på med hyttsand direkt från lastbil, figur 22, och bäddhöjden 

kontrollerades visuellt med och utan flöde av primärluft 
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Detta medförde att följande driftinställningar förändrades för panna 2: 
 

• Tryckfallet över dysor och bädd minskades från 13,0-13,5 kPa till 10,0-10,5 kPa  
• Primärluftflödet minskades från 3,6 nm3/s till 3,4 nm3/s och sedan till 3,2 nm3/s 
• Mängden överluft ökades för att kompensera minskningen i tillförd primärluft  

och för att erhålla låga emissioner 
 
Bädden i panna 2 uppvärmdes först med oljebrännare och sedan med flis tills 
bäddtemperaturen uppmättes till 930°C, därefter tillfördes enbart hushållsavfall.  
Samtidigt fylldes den tomma färsksandsilo med ny hyttsand.   
 

  

Figur 22. Foto mot den bubblande 
bränslebädden av hyttsand utan 
bränsle. I förgrunden slangen som 
tillförde hyttsand till pannan.  

Figure 22. Photo of the bubbling bed of 
hyttsand without fuel.  

Figur 23. Uppmätta bäddtemperaturer under 
första dygnet med hyttsand i panna 
2. 

Figure 23. Measured bed temperatures during
the first test day with hyttsand in 
boiler no. 2.    

 
Bäddens fyra uppmätta temperaturer 
uppvisade normalt beteende under första 
dygnet, figur 23, varvid det beslutades att 
upprepa samma procedur för panna 1. 
 
Panna 1 eldades ned, tömdes, 
inspekterades visuellt och startade upp 
med hyttsand utan problem under tisdagen 
den 24 februari. 
 
Uppmätta emissioner i skorsten uppvisade 
normala variationer för panna 2 under 
första försöksdygnet. Figur 24 visar 
emissionerna för CO och NOx för panna 2 
både före och efter bytet till hyttsand. Inga 
skillnader i emissioner kunde upptäckas 
vid uppstarten med hyttsand.   

Figur 24. Emissioner av CO (svart) och NOx 
(totalt norm., grå) för panna 2. 

Figure 24. Emissions of CO (black) and NOx 
(grey) in boiler no.2. 
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Under andra försöksdygnet upptäcktes följande problem:  
 

• Påfyllning av ny hyttsand till pannan från silo fungerade ej tillfredsställande 
• Delar av bränslebädden hade avsevärt lägre temperatur än de övriga och lägre än 

vad som var tillåtna drifttemperaturer   
 
Problemet med påfyllningen av ny hyttsand till pannan från silo var dels att andra 
inställningar på blåsluften behövdes och dels att hyttsand självrann långsammare än 
baskarpsanden.  
 
Problemet med att vissa zoner i bränslebädden hade en lägre temperatur än de övriga är 
inte ovanligt utan kan orsakas av variationer i bränslet. Figur 25 visar att från den 24 
februari till den 26 februari så har två av fyra zoner återkommande lägre temperaturer 
och man är flera gånger nödgad att tillföra flis för att höja temperaturen.  

Figur 25. Uppmätta temperaturer i bränslebädden med hyttsand från 23/2 till den 26/2, P2. 

Figure 25. Measured bed temperatures with hyttsand from 2/23 to 2/26, P2. 

 
Panna 1 uppvisar däremot inte alls detta beteende, figur 26, utan där har samtliga fyra 
zoner i bränslebädden likartade temperaturer ända framtill panna 2 havererar. 
 

Figur 26. Uppmätta temperaturer i bränslebädden med hyttsand från 23/2 till den 26/2, P1. 

Figure 26. Measured bed temperatures with hyttsand from 2/23 to 2/26, P2. 

 
På natten och morgonen den 26 februari sjönk temperaturen snabbt i panna 2 för två 
zonerna som ligger vid bränsleinmatningen till bädden.  

200

400

600

800

1000

23-feb 24-feb 25-feb 26-feb

Te
m

p 
('C

)

Tillförsel av f lis

P2

200

400

600

800

1000

23-feb 24-feb 25-feb 26-feb

Te
m

p 
('C

)

Skogsbränsle
Eldning av avfall

Byte till 
Hyttsand

Baskarpsand

P1



VÄRMEFORSK 
   
 

24 

Upprepad tillförsel av flis höjde bäddtemperaturen endast temporärt och när man 
försökte mata ut bottenaska för att tillföra ny sand upptäcktes en stor sintring som 
blockerade askutmatningen.  
 
Visuell inspektion av bädden genom siktglasen visade att bädden knappt bubblade. Man 
fattade då beslutet att stoppa tillförseln av bränsle varvid förbränningen i panna 2 
upphörde kort därefter och pannan stannade.  
 

Driftspersonalen fick hacka, bila och slå loss sintringen i askutmatningen, figur 27. 
Därefter öppnades pannan och det visade sig att bädden hade bildat en 
sammanhängande sintring, figur 28. På bränslebotten upptäcktes mycket inert material, 
dvs. skrot, som var nästan opåverkad av värmen och en hel del aluminiumsmältor vid 
askutmatningen, figur 29 och 30.  
 

  

Figur 27. Foto på sintring som fastnade i 
askutmatningen, P2.  

Figure 27. Photo of sintering from the ash  
exit, P2. 

Figur 28. Foto mot sammanhängande 
sintring inuti panna 2.  

Figure 28. Photo of internal sintering in boiler 
no.2. 

  

Figur 29. Foto på uttagna Al-smältor och 
termiskt opåverkade mynt.  

Figure 29. Photo of Al-melts and coins.  

Figur 30. Foto på metall som låg runt 
dysorna.  

Figure 30. Photo of scrap around the nozzles. 
 

Samtidigt som panna 2 stannade sjönk temperaturen snabbt i alla zoner i panna 1 och 
visuell inspektion genom siktglasen visade att också denna bränslebädd knappt 
bubblade.  
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Primärluftflödet och tryckfallet över bädden höjdes radikalt tills bädden bubblade 
samtidigt som nytt bäddmaterial tillfördes med högsta möjliga takt utan att bädden 
kyldes alltför mycket. Detta medförde att förbränningen i panna 1 återvände till det 
normala. Därefter återställdes driftsinställningarna för primärluftflöde, bäddens tryckfall 
och överluftsflöde till normala inställningar för baskarpsand, trots att pannan var fylld 
med hyttsand. 
 
Panna 2 tömdes, rengjordes och fylldes med baskarpsand. Panna 2 startades efter 1½ 
dygns stillestånd. Panna 1 hade inget driftstillestånd utan efter det att 
driftsinställningarna återställdes, enligt ovan, fungerade pannan bra med hyttsand som 
bäddmaterial. Total drifttid utan driftstörningar med 100% hyttsand för panna 1 var 2 
dygn.     
 
En analys av haveriets förlopp och orsaker återfinns i kapitel 8.1 
 

4.2.2   Byte tillbaks till baskarpsand   
 
Osäkerheten om haveriets orsaker medförde att man direkt beställde och erhöll en 
leverans av baskarpsand, varvid panna 2 och färsksandsilot påfylldes. 
 
Problemet var att hanteringssystemet fortfarande innehöll stora mängder hyttsand och 
vid leverans av baskarpsand fanns följande mängder:  
 

• Färsksandsilo fylldes med 30 m3 baskarpsand  
• Panna 1 innehöll 10 m3 hyttsand 
• Panna 2 fylldes med 4 m3 baskarpsand 
• Retursandsilot innehöll 12 m3 hyttsand 

 
Baskarpsanden tillfördes dock allteftersom från färsksandsilo och detta medförde att 
pannorna använde en blandning av de två bäddmaterialen och där andelen hyttsand 
sakta späddes ut och minskades. Figur 31 visar en teoretisk beräkning på hur andelen 
hyttsand minskade.  
 

Figur 31. Beräknad andel hyttsand av totala pannans bäddmaterial.  

Figure 31. Calculated mixture of hyttsand of the total boiler bed material.  
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Bägge pannorna hade under denna period en mycket stabil drift. Figur 32 visar 
temperaturen i bäddens fyra zoner och den visar att bäddens temperatur är på normal 
nivå och att temperaturen är jämn i bäddens alla zoner.  

Figur 32. Bäddens fyra temperaturer i panna 2 vid en blandning av baskarpsand och hyttsand.

Figure 32. Bed temperatures in boiler no. 2 at a mixture of baskarpsand and hyttsand.  

4.2.3  Andra lastbilen med hyttsand  
 
Det bestämdes att återuppta försöket med hyttsand och ny hyttsand anlände den 12 
mars. Baskarpsand fanns nu i pannans hanteringssystem och när nu hyttsand tillfördes 
pannan så ökade andelen hyttsand i systemet. Figur 33 visar hur andelen hyttsand i 
pannans system ökar och först när tredje lastbilen anländer så överstiger andelen 
hyttsand i systemet 80%.  

Figur 33. Beräknad andel hyttsand av totala pannans bäddmaterial för lastbil 2 och 3.  

Figure 33. Calculated mixture of hyttsand of the total boiler bed material.  

 
Driftsinställningarna ändrades inte denna gång utan samma driftsinställningar som för 
baskarpsand bibehölls och användes. 
 
Återigen var det problem med att blåsa hyttsanden från färsksandsilo till pannorna och 
detta medförde att det var svårt att förutsäga hur mycket som blåstes till pannan. 
Problemet var dels inställningarna för blåsluften men också att hyttsanden självrann 
mycket långsammare från behållaren på panntaket ned i pannan. Detta medförde att det 
ibland inte kom hyttsand till pannan men också att det ibland kom alldeles för mycket 
hyttsand.  
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När det kom alldeles för mycket hyttsand till pannan medförde de högre inställningarna 
på primärluftflödet att mycket hyttsand blåstes över till vändschaktet och bortfördes 
som vändschaktsaska, figur 34. 
 

Figur 34. Skiss på flödet av hyttmaterial till vändschaktsaskan. 

Figure 34. Sketch of the bed material flow to the ash. 

 
Detta medförde att förbrukningen av hyttsand ökade drastiskt och figur 35 visar hur 
mycket snabbare mängden hyttsand i färsksandsilo minskade jämfört med beräknat.   
 

Figur 35. Minskning av hyttsand i färsksandsilo jämfört med teoretisk förbrukning. 

Figure 35. Decrease of hyttsand in silo compared to calculated decrease. 

 
Den övriga driften och förbränningen fungerade normalt utan avvikelser som kan 
härröras till hyttsanden. 
 

4.2.4   Tredje lastbilen med Hyttsand   
 
Påfyllning av färsksandsilot med den tredje lastbilen med hyttsand medförde att andelen 
av hyttsand nu översteg 80 % av den totala mängden bäddmaterial.  
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I kombination med att den tidigare veckans panndrift hade varit stabil medförde det att 
man beslutade att prova olika inställningar på askutmatningen. 
 
Normal tid mellan utmatning av bottenaska för panna 2 är vid eldning av avfall 40 
minuter. Den tiden baseras på erfarenheten att man inte erhåller några problem med 
igensättningar av askutmatningen på grund av sintringar. Tiden mellan askutmatningen 
höjdes från 40 minuter stegvis till 100 minuter och figur 36 visar de planerade tiderna 
mellan askutmatning och det verkliga utfallet.  
 

Figur 36. Planerad tid för askutmatning (linje) och verkliga tider (punkter) P2. 

Figure 36. Planned time for ash exits, line, and performed ash exits, dots, P2. 

 
Bäddens temperatur i de olika zonerna följdes noga och figur 37 visar förhållandet 
mellan tiden och bäddtemperaturen.   
 

Figur 37. Planerad tid för askutmatning och bäddens temperatur under försöken, P2. 

Figure 37. Planned time for ash exits and bed temperatures during the trials, P2. 

 
Figur 37 visar att bäddens temperatur vid försökens början är jämn och hög. När tiden 
mellan askutmatningarna höjs över 80 minuter så erhölls lägre bäddtemperaturer i två 
zoner, till en början var temperaturskillnaden i bädden inom rimliga gränser men vid 
tider upp mot 100 minuter blev skillnaden för stor och man valde därför att återgå till 70 
minuter mellan askutmatningen den 18 mars. 
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Temperaturskillnaden i bädden kvarstod dock vid återgång till något kortare tider för 
askutmatningen, 70 minuter istället för 40 minuter, och denna temperaturskillnad bestod 
i nästan 2 dygn innan bädden återgick till normal och jämn temperatur. Tydligt var att 
något hade förändrat fluidiseringsförhållandena i bädden vid förlängningen av tiden för 
askutmatningen och att denna förändring endast sakta återgick till normala förhållanden 
när man återställde tiden mellan askutmatningarna.      
 
Försöken återstartades måndagen den 22 mars och tiden för askutmatning höjdes till 90 
minuter, återigen blev två bäddzoner kallare och därför sänktes tiden till 70 minuter.  
 
Onsdagen den 24 mars upptäcktes det att askutmatningen hade blockerats. När 
askutmatningen öppnades manuellt upptäcktes en stor sintring, cirka 40 cm i diameter, 
figur 38. Efter att den hade tagits bort upptäcktes det att blandningen av aska och sand 
var nu glödande och glasartad, nästan tuggummiliknande med ett litet fritt flöde vid 
sidan om. Denna tuggummiliknande massa bilades loss och de bortbilade klumparna 
stelnade till sammanhängande sintringar, figur 39.  
 

  

Figur 38. Foto på sintring som blockerade 
askutmatningen, P2. 

Figure 38. Photo of sintering that blocked  
ash exit, P2. 

Figur 39. Foto på asktömning med glödande 
tuggummiliknande sintring. 

Figure 39. Photo of ash exit with hot sticky 
sintering. 

 
Bränsletillförseln till pannan stängdes och man var tvungen att tömma nästan halva 
bädden för att få ut allt glödande ”tuggummimaterial”. Pannan återstartades därefter och 
man återgick till normal tid för askutmatningen. 
  

4.3  Återgång till baskarpsand  

 
Försöksperioden avslutades med att färsksandsilot fylldes med baskarpsand och 
baskarpsand tillfördes pannan varvid andelen hyttsand i systemet sakta minskades. Den 
enda förändring i driftsinställning som behövde göras var att återställa blåstrycket för 
färsksand till pannan. Övriga driftsinställningar var normala och behövde inte 
återställas. Inga problem upptäcktes som var relaterade till bäddmaterialet under denna 
tid. 
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5   Redovisning av resultaten 
 
Redovisningen av resultaten från fullskaleförsöket följer till stor del försökens 
tidsperiod med uppstart, haverier, driftsförändringar, olika försök och avslutning. 
 

5.1  Hyttsandens partikelform  

 
Hyttsanden hade vid ankomst, och när den ej var använd, en form som var mycket 
kantig, taggig och med inre lufthåligheter, figur 41. Baskarpsandens korn var däremot 
betydligt mer avrundade och med en homogenare inre struktur med vissa sprickor, figur 
40. Baskarpsanden bestod huvudsakligen av kvarts och fältspat, bägge med samma 
runda och homogena partikelform. 
 

  

Figur 40. Foto på ett typiskt korn av fältspat, 
provuttag den 23/3. 

Figure 40. Photo of a typical Feltspat particle, 
sample taken 3/23.  

Figur 41. Foto på ett typiskt korn av hyttsand, 
provuttag den 23/2. 

Figure 41. Photo of a typical hyttsand particle, 
sample taken 2/23. 

 
Efter att hyttsanden hade tillförts pannans fluidiserade bädd och med allt längre tider i 
bädden rundades hyttsandens taggighet av och kantigheten övergick till en mer rundare 
profil. Håligheterna inuti hyttsanden förblev dock densamma under försöken. 
 
Figur 42 och 43 visar två korn av hyttsand varav ett hade varit i pannans 
hanteringssystem mellan 5 till 8 dagar och det andra troligen lika länge. Man ser tydligt 
att de bägge kornen har rundats av.  
 
Denna partikelform på hyttsanden hade inte upptäckts i det tidigare projektet eftersom 
man där hade använt vattenkyld, krossad, mald och siktad masugnsslagg med ett 
mycket snävt storleksintervall. Den levererade hyttsanden till fullskaleförsöket var 
däremot industriellt framtagen genom vattenkylning och siktning, varvid denna nya 
partikelform erhölls.   
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Figur 42. Foto på typiskt äldre hyttsandkorn, 
provuttag den 23/3. 

Figure 42. Photo of a typical older hyttsand 
particle, sample taken 3/23. 

Figur 43. Foto på 5-8 dygn gammalt 
hyttsandskorn, 2/3. 

Figure 43. Photo of 5-8 days old hyttsand 
particle, 3/2. 

 

5.2  Bildad beläggning på bäddkornen 

 
De bildade beläggningarna på baskarpsandens och hyttsandens korn uppvisade vissa 
likheter men skilde sig på andra punkter. På bägge materialen bildades ett yttre poröst 
och partikelrikt lager, vilket var askpartiklar som fastnade på kornen. Likaså bildades 
det också ett inre reaktionslager på bägge bäddmaterialen som uppvisade både likheter 
och skillnader. Nedan följer en fylligare beskrivning av bildade beläggningar. I bilaga D 
återfinns fler typiska SEM/EDS foton från de olika perioderna, såväl som 
elementarsammansättningarna hos de bildade lagrena.  
  

5.2.1   Bildad beläggning på baskarpsand 
 
Den bildade beläggningen på baskarpsandens kvarts- respektive fältspatkorn hade först 
ett yttre poröst och partikelrikt lager följt av ett inre homogenare lager. På vissa korn 
hos baskarpsand med lång exponeringstid i pannan återfanns även sprickor där alkali, 
förmodligen i gasfas, reagerat med bäddkornet och bildat alkalisilikater. Även ett 
ytterligare alkalirikt lager återfanns ibland på korn hos baskarpsand med lång 
exponeringstid och där den inre beläggningen var lokalt tunn. 
  
Figur 44 visar ett typiskt kvartskorn under referensperioden med en tydlig beläggning.  
Figur 45 är en närbild av beläggningen och där man ser de två olika lagrena.  
 
Figur 46 visar ett kvartskorn innehållande sprickor där alkali har reagerat med kornets 
sprickor. Figur 47 förtydligar detta.  
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Figur 44. Foto på kvartskorn, 21/1. 

Figure 44. Photo of quartz particle, 1/21. 

Figur 45. Närbild på beläggning, 21/1. 

Figure 45. Zoom photo of deposit, 1/21. 

  

Figur 46. Foto på kvartskorn med reaktion i 
kornets sprickor, 21/1.  

Figure 46. Photo of quartz particle with a 
change in analysis in the cracks, 
1/21. 

Figur 47. Närbild på tillväxten ned i en 
spricka, 26/2. 

Figure 47. Zoom photo of reaction growth down 
a crack, 2/26. 

 
Beläggningen på kornen av fältspat och kvarts har en anrikning av kisel och kalcium. 
Analysen av materialet närmast kornets sprickor visar att de har en hög halt av kisel, 
men dock inte lika hög som kornets kiselhalt, och att de även har en hög halt av 
natrium.  
 
Reaktionen med materialet runt kornets sprickor för kvartssand finns tydligt beskrivet 
av Elisabet Brus i sin licentiatavhandling 11. Den troliga mekanismen är att alkali i 
gasfas tränger ned i kornens sprickor och reagerar med bäddkornet. Därmed bildas en 
viskös smälta i kornets sprickor som kan fortsätta att reagera in i kornen.    
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5.2.2   Bildad beläggning på hyttsand 
 
Den bildade beläggningen på hyttsand hade också ett poröst och partikelrikt yttre lager. 
Det fanns även ett inre beläggning/attacklager liknande det på baskarpsand, figur 48. 
Det bildade inre lagret var relativt liknande beläggningen på baskarpsanden avseende 
kemisk sammansättning. Det inre lagret var rikt på kalcium, klor, svavel, kisel, 
aluminium och magnesium. Hyttsandkornet hade dock lite förhöjd halt av magnesium, 
aluminium och kalcium jämfört med fältspatkorn av samma ålder. 
  
  

Figur 48. Foto på hyttsandkorn  efter 16h i 
pannan, 24/2 07:00. 

Figure 48. Photo of hyttsand particle after 16 
h, 2/24 07:00. 

Figur 49. Närbild på beläggningen, 24/2 
07:00. 

Figure 49. Zoom photo of the deposit, 2/24 
07:00. 

  

Figur 50. Närbild på beläggning av hyttsand, 
26/2. 

Figure 50. Zoom photo of the deposit on 
hyttsand, 2/26. 

Figur 51. Närbild på beläggning av hyttsand, 
26/2. 

Figure 51. Zoom photo of the deposit on 
hyttsand, 2/26. 
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Man kan för hyttsanden inte se någon tillväxt genom sprickor ned i kornen däremot kan 
man i figur 51 se att närområdet på vissa platser har påverkats av attacklagret.  
 

5.2.3   Beläggningens tillväxthastighet 
 
Nackdelen med fullskaleförsöket jämfört med tidigare försök i bänkskala var att ett 
antal parametrar inte kunde kontrolleras exakt. Det fanns en stor osäkerhet i hur länge 
bäddmaterialet hade varit inuti pannan eftersom bäddmaterialet återfördes via en 
retursandsilo. Beläggningens totala tjocklek på ett och samma bäddkorn varierade också 
eftersom beläggningen troligen nöttes ned i bädden vid kontakten mot andra bäddkorn 
under fluidiseringen.  
 
Figur 52 visar beläggningens tjocklek för kvarts, fältspat och hyttsand som funktion av 
uppskattad exponeringstid inuti pannan. Osäkerheten i både exponeringstiden inuti 
pannan och beläggningens tjocklek medför att istället för punkter används rutor i 
diagrammet. Rutan markerar samtliga mätningar från min till max för ett provuttag.  
 

 

Figur 52. Beläggningens totala tjocklek som funktion av exponeringstiden i pannan.  

Figure 52. Total deposit thickness as a function of exposed time in the boiler.  

 
Figur 52 visar att de olika bäddmaterialen har olika tillväxthastighet på bildad total 
beläggning beroende på om kornen är kvarts, fältspat eller hyttsand. Ur figur 52 kan 
man uppskatta tillväxthastigheten till 0,5 µm/h för kvart och 0,2 µm/h för hyttsand och 
fältspat. Resultatet från figur 52 visar att kvartskornen har en tendens till en något högre 
beläggningstillväxt än de övriga analyserade kornen.   
 

5.3   Analys av driftstilleståndet den 26 februari 

 
Prov togs på sintrat bäddmaterial, aska och retursand vilka alla analyserades. Analys av 
sintrat bäddmaterial och retursand gjordes med SEM/EDS.  Analysen visade följande:  
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1) Retursandens sammansättning 
Retursanden var på haveridagen en blandning av hyttsand, fältspat och kvarts. 
 

2) Analys av sintrat bäddmaterial  
Prov på sintrat bäddmaterial analyserades och den visade att:   
 
a) Samtliga agglomerat som analyserades hade sintrat ihop på grund av att glas hade  
  smält och ”limmat” ihop bäddkornen. Andelen smält glas var hög och såg ut  
  som ”sjöar” med en sammansättning av 65% Si, 15% Na, 15% Ca i oxidisk form. 
 
b) Stor andel av bäddmaterialet var fältspat, cirka 25 %, trots att hyttsand användes. 
   På dessa korn kan man tydligt se beläggning på sandkornen som har orsakats av  
  en reaktion mellan Na, Ca, Al och Si hos fältspat. Kornen av hyttsanden hade  
  ibland kalciumrika beläggningar. Analys med röntgenfluoroscens av bädd- 
  materialet visade också en hög andel av annat material än hyttsand, se tabell 4. 
 
c) Det är oklart om beläggningarna på fältspat-, kvarts- eller hyttsandskornen var  
  klibbiga och inga sintringar upptäcktes där detta hade varit orsaken. 
     

 

Figur 53 visar ett typiskt agglomerat 
bestående av nederst ett hyttsandkorn, ett 
kvartskorn i mitten och överst ser man 
smält glas mot kvartskornet och utanför 
fotot finns ytterligare två hyttsandskorn.  
 
Studerar man fotot närmare ser man att i 
nedre delen av fotot så har smält glas bildat 
ett lim mellan hyttsandskornet och ett 
kvartskorn.  
 
Både hyttsands- och kvartskornet har 
beläggningar men smältan av glas är 
orsaken till bildandet av ”halsarna”,   
”limmet” i agglomeratet. 

Figur 53. Foto på agglomerat, 26/2. 

Figure 53. Photo of sintered particles, 2/26. 

Samma provuttag analyserades också med  
röntgenfluorescens, XRF. De två proverna på retursanden och sintrat bäddmaterial, 
maldes, pressades och undersöktes, tabell 4 visar resultatet.  
 
Tabell 4. Resultat från analys av sintrat bäddmaterial och retursand med XRF.  
Table 4. Result from analysis of sintered bed material and used sand with XRF. 
 CaO (%) SiO2 (%) Al2O3 (%) MgO (%) Anmärkning 
Provuttag      
Retursand 18-21 49-52 9-10 7-10  
Sintrat  19 50 10 8  
      
Tabellvärden       
Hyttsand  32 34 12 18  
Natursand 0,4 70-80 6-15 0,3  
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Bägge analyserna påvisade en hög andel av baskarpsand i proverna, kanske upp mot 
50%. Det som talar emot den höga andelen av baskarpsand är att bägge pannorna 
tömdes på baskarpsand före påfyllning med hyttsand. Bägge instrumenten analyserade 
ett prov från samma provuttag.  
 
Figur 53 visar att fraktionsfördelningen hos retursanden är mindre än för den 
ursprungliga hyttsanden och att den nu närmar sig fraktionsfördelningen för 
baskarpsand.  
 
Figur 54 visar densiteten hos de utsiktade fraktioner och den visar att densiteten nu har 
ökat och också närmat sig densiteten för baskarpsand. 
 

  

Figur 54. Siktkurva för hyttsand, baskarpsand 
och retursanden på haveridagen.  

Figure 54. Sieve analysis for hyttsand, 
baskarpsand and used sand at the 
failure day. 

Figur 55. Densitet hos utsiktad fraktion för 
retursand. 

Figure 55. Density of sieved fraction of used 
sand. 

 
Den troliga orsaken till haveriet är därför att bäddens fluidisering upphörde. Bäddens 
fluidisering är en funktion av: 
 

• Partikelstorleken, vilket minskade från 1,3 till 1 mm  
• Partikelformen, där hyttsandens korn rundades av 
• Bulkdensiteten förändrades när hyttsandens korn rundades  
 

Slutsatsen är att haveriet orsakades av att bäddens fluidisering upphörde på grund av att 
hyttsandens korn rundades av och dess fluidiserande egenskaper förändrades. Detta 
gjordes utan att man förändrade främst flödet av primärluft och bäddens tryckfall, 
varvid felaktiga driftsinställningar användes.  
 
En annan slutsats är att hyttsanden, efter att dess korn hade rundats av, är till sin 
partikelform och densitet mycket snarlik baskarpsanden.  
 
En annan intressant iakttagelse är, att när panna 1 kort efter panna 2:s driftstopp också 
erhöll problem, kunde man häva driftsstörningen genom att återställa drifts-
inställningarna till normala inställningar.     
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5.4  Analys av driftstilleståndet den 24 mars 
 

Uttagna bäddprover dagen före driftstilleståndet visade inte att några nya agglomerat 
hade bildats. Figur 56 visar ett äldre agglomerat med tydlig beläggning runt hela 
agglomeratet. 

  

Figur 56. Foto på agglomerat dagen före, 
driftstillestånd, 23/3. 

Figure 56. Photo of sintering the day before 
boiler stop, 3/23. 

Figur 57. Foto på agglomerat med två 
hyttsands- och en glaspartikel, 24/3. 

Figure 57. Photo of sintering with two hyttsand 
and one glass particle, 24/3.  

 
Uttagna prover på den bildade sintringen visar att: 
 

• Använt bäddmaterial bestod huvudsakligen av hyttsand 
• Kornen av hyttsand, kvarts och fältspat har en beläggning. Beläggningens 

tjocklek varierar mellan kornen och var främst en faktor kornens ålder i pannan.  
• Uttagna prover visade att stora mängder glas med samma storlek som 

bäddmaterialet återfanns i bädden. 
• Smält glas var den främsta orsaken till att större agglomerat bildades.  

 

Temperaturförloppet i bädden förklarar det inträffade och den visas i figur 58.  

 

Figur 58. Bäddens fyra temperaturer mellan 22 till 24 mars och mellan 05:00 till 14:00 den 24 
mars.  

Figure 58. Bed temperatures from 22 to 24 march and from 05:00 to 14:00 on the 24 march. 
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Följande förlopp är den troliga förklaringen till det inträffade:  
 

A. Temperaturen i bädden är framtill den 22 mars stabil och pannan har normala 
driftsinställningar. Måndagen den 22 mars ökas tiden mellan utmatningen av 
aska drastiskt.  

B. Temperaturerna i bägge zoner vid bränsleinmatningen sjunker snabbt. Flis 
tillfördes och temperaturen ökar men temperaturerna runt bränsleinmatningen 
återgår inte till normala driftstemperaturer. Glas har troligen anrikats och finns 
nu i stora mängder i bädden. Allt glas smälter inte men det glas som smälter 
medför att fluidiseringen har försämrats 

C. Naturliga variationer i bädden och dålig fluidisering medför att temperaturen 
sjunker under tillåtet i zonerna vid bränsleinmatningen 

D. Flis tillfördes och temperaturen i bädden ökar till 750 - 850°C. Glas med högre 
smälttemperaturer smälter och bädden innehåller nu en alltför stor andel smält 
glas. Vid utmatning av aska bildas en sintring som fastnar i schaktet. Vid fortsatt 
utmatning av bädden kallnar bädden och glaset bildar en tuggummiliknande 
massa.  

 
Det är idag oklart varför glas smälter under försöksperioden och inte under 
referensperioden eller under tidigare drift. Man kan ej med säkerhet avgöra om det 
beror på det aktuella bäddmaterialet eller om det finns andra förklaringar, t.ex. 
intrimningsproblem med hyttsanden.   
 

5.5   Glas och dess inverkan på bildade agglomerat 

    
Glas finns alltid närvarande i hushållsavfall och uppskattningsvis mellan 1 till 10 % av 
bränslet är glas. Glas i bränslet består egentligen av flera olika glasmaterial, beroende 
på om de t.ex. har varit buteljglas, fönsterglas eller förpackningsglas. Glaset i bränslet 
är därför en blandning av olika glasmaterial. I detta fall eldas hushållsavfall och det 
troliga är därför att det mesta glaset är från förpackningar, t.ex. syltburkar. Den 
glassammansättning som återfanns i de bildade agglomeratens halsar, ”limmet”, börjar 
att smälta vid 800°C 12. 
 
Trots att flera glasmaterial har låga smältpunkter är glas vid normal drift egentligen 
inget problem. Orsaken är att andelen smält glas i bädden som ger agglomerat inte är 
tillräcklig hög. Figur 59 visar till vänster en fast glaspartikel bredvid ett kvartskorn och 
där glaset varken har klibbat fast på något eller har påverkats av förbränningen. Figur 
60 visar en glaspartikel i centrum som har erhållit ett beläggningslager. Inte heller här 
har glaspartikeln klibbat fast mot hyttsandskornet nederst i fotot. 
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Figur 59. Foto på glas till vänster och ett 
kvartskorn till höger, 21/1. 

Figure 59. Photo of glass, left, and a quartz 
particle, right, 1/21. 

Figur 60. Foto på glas i centrum och hyttsand 
nederst, 26/2. 

Figure 60. Photo of glass, in center, and 
hyttsand, below, 2/26. 

 
Man kan även se agglomerat med både smält glas och fasta glaspartiklar. Figur 61 visar 
ett agglomerat orsakat av smält glas med en fast glaspartikel överst.  
 
Figur 62 visar ett litet agglomerat bestående av kvarts och hyttsand som är cirka 1,4 
mm. Agglomeratet har inte reagerat vidare eller tillväxt utan har på grund av det har 
samma storlek som övriga bäddmaterialet kunnat kvarstanna i pannan. Agglomeratet 
har fått en beläggning på utsidan som liknar övriga bäddkorns beläggning.    
 

  

Figur 61. Foto på agglomerat med en fast 
glaspartikel överst och hyttsandskorn 
nederst, 26/2. 

Figure 61. Photo of sintering with a solid 
glassparticle, top, and hyttsand 
particle, below, 2/26. 

Figur 62. Foto på agglomerat bestående av 
kvartskorn och hyttsand, 14/3. 

Figure 62. Photo of sintering with quartz 
particles and hyttsand, 3/14. 
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5.6                        Agglomereringstendens för de olika bäddmaterialen 

 
Den initiala temperaturen för bäddagglomerering bestämdes för två uttagna prover på 
bäddmaterialet från referens- respektive försöksperioden. Dessutom genomfördes 
försök med två bäddprover där man i efterhand hade blandat in 5 % förpackningsglas. 
Resultatet återfinns i tabell 5.   
 

Tabell 5. Initial agglomereringstemperatur för uttagna prover på bäddmaterialet.  
Table 5. Initial bed agglomeration temperatures for taken samples of the bed material 
Bäddmaterial  Initial agglomererings-

temperatur (°C) 
Kommentar 

Baskarpsand   
Provuttag 21/1 980°C  

Inblandning med 5% glas  970-980°C  
   
Hyttsand   

Provuttag 26/2 950-970°C  
Inblandning med 5% glas 940°  

   
 

Ingen signifikant skillnad i initial agglomereringstemperatur fanns mellan hyttsand 
respektive baskarpsand, däremot kan man se en skillnad i agglomereringsförlopp mellan 
dem.  
 

Inblandning av 5 % glas till bäddmaterialet medförde ingen större förändring i initial 
agglomereringstemperatur för varken baskarpsand eller hyttsand.  
 

Förklaringen till att det inte är någon skillnad i initial agglomereringstemperatur mellan 
de två olika bäddmaterialen och oavsett inblandning av glas är: 

 

• Beläggningarna är av likartad beläggningskarakteristik för baskarpskorn och 
hyttsandskorn. 
 

• Glas smälter vid en mycket lägre temperatur än 940 till 980°C och borde 
egentligen sänka den initiala agglomereringstemperaturen men den låga andelen 
glas i bädden är inte tillräcklig för att störa fluidiseringen under 
bänkskaleförsöken som görs under väl kontrollerade former, dvs. jämn 
fluidisering och små skillnader i bäddens temperatur.  

 

Resultat från dessa försök i bänkskala och från resultaten i full skala skiljer sig från 
varandra. SEM/EDS analys på sintringar från full skala visar alla att det är smält glas 
som är huvudorsaken medan försöken i bänkskala inte visade det. Följande tänkbara 
orsaker finns:  
 

1) Liten andel glas i bädden under bänkskaleförsöket 
Förvisso blandades 5 % glas in i bädden men inget ytterligare glas tillfördes i 
bänkskaleförsöket. I panna 2 kunde man tydligt se att den zon som först erhöll 
problem var den zon i bädden där bränslet matades in i. Man kunde också se vid 
driftstörningen den 24 mars att uppskattningsvis halva bädden var en glasartad ” 
tuggummi” liknande massa. Slutsatsen är att glas måste anrikas till avsevärt 
högre andelar innan glas blir ett allvarligt problem.  
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2) Noga kontrollerad fluidisering under bänkskaleförsöket 
Försöken i bänkskala genomfördes under noga kontrollerade former med en 
jämn och noga kontrollerad fluidisering. Verkligheten i en fullstor panna är 
annorlunda. Ojämnheter i fluidisering och större temperaturvariationer i bädden 
medför kanske både att glas anrikas, att en större andel glas smälter och att den 
är mer viskös i en fullstor panna.   
 

3) Ingen aska närvarande i bädden under bänkskaleförsöket    
Försöken i bänkskala genomfördes med endast begagnat bäddmaterial och 
inblandat glas. Ingen aska var närvarande i bädden under bänkskaleförsöket som 
kunde reagera med bäddmaterialet eller glaset. TPS har tidigare visat att askan 
kan oskadliggöra smält glas i bädden genom att ”bädda” in den med ett yttre 
lager av aska.  

 
Troligen samverkade dessa tre faktorer vid försöket i full skala och medförde att smält 
glas blev huvudorsaken till sintringarna.   
  

5.7   Förändring i bädd- och rökgastemperatur  

 
Jämför man bäddtemperaturerna för en period av 12 dagar, dvs. under referensperioden 
från 9/2 till 23/2 och under försöksperioden från 12/3 till 24/3, inser man att bäddens 
egna variation i temperatur är större än skillnader mellan de två bäddmaterialen, figur 
63.    
 

Figur 63. Bäddtemperaturen hos de bakre termoelementen för försöksperioden (mörkgrå) och 
referensperioden (ljusgrå), P2. 

Figure 63. Bed temperatures at the rear thermocouples for the testperiod (dark grey) and the 
reference period (grey), P2.  

  
Jämför man de genomsnittliga bäddtemperaturerna under 12 dygn för referens- mot 
försöksperioden så finner man att det i genomsnitt är 12 till 17°C högre temperatur i 
bädden vid användning av hyttsand.  
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Tabell 6.  Genomsnittliga bäddtemperaturer i panna 2 under 12 dygn för de olika  
  positionerna.  
Table 6.  Average bed temperatures in boiler no.2 during 12 days in different positions. 

Position Vänster Fram Vänster Bak Höger Fram Höger Bak  Medel 
       
Referensperiod 633 702 656 695  671 
Försöksperiod 650 718 668 711  687 
       
Skillnad 17 °C 16 °C 12 °C 15 °C  16°C 
 
En tänkbar förklaring är att hyttsanden på grund av sin lägre partikeldensitet kastas upp 
högre från bränslebädden och/eller att fler sandkorn kastas upp. Sandkornen blir därmed  
uppvärmda av den varmare rökgasen ovanför bädden.  
 

Jämför man temperaturvariationerna inuti bädden finner man att hyttsand har i snitt en 
temperaturvariation i bädden av 29°C jämfört mot baskarpsand 39°C. Hyttsanden har 
alltså under normala förhållanden en jämnare temperatur i bädden. 
 

En annan tänkbar förklaring är att avfallsbränslet under försöksperioden hade högre 
torrhalt, 57 %, än under referensperioden, 44 %, och att detta medförde en högre 
temperatur i bädden. Men studerar man temperaturvariationerna på de övriga 
termoelementen i pannan framtill konvektionspaketen finner man inga signifikanta 
skillnader vid användande av baskarpsand respektive hyttsand. Temperaturen vid näsan 
och eldstadstoppen varierar vid full last med cirka 50-60°C och den beräknade 
genomsnittliga skillnaden vid användning av hyttsand är 6 till 8°C varmare, dvs. en 
försumbar skillnad och detta skulle tala emot att variationer i bränslet medförde högre 
och jämnare temperaturer i bädden.  
 

Längre försöksperioder med hyttsand behövs dock för att verifiera dessa skillnader i 
bädd- och rökgastemperaturer.  
 

5.8   Förändring i förbrukning av bäddmaterial  

 
Jämför man förbrukningen av bäddmaterial för panna 2 och under 12 dygn, dvs. under 
referensperioden från 9/2 till 21/2 och under försöksperioden från 12/3 till 24/3, så 
finner man att förbrukningen av bäddmaterial har minskat. Tabell 6 visar den 
genomsnittliga förbrukningen. Den visar att förbrukningen av bäddmaterial har minskat 
från 4,42 till 3,02 ton/dygn, dvs. en minskning med 32%. 
 

12 dygn är dock en relativt kort tid för att med god säkerhet bestämma långsiktiga 
bäddförbrukningar. 
 

Tabell 7. Jämförelse i bäddmaterials förbrukning mellan baskarpsand och hyttsand. 
Table 7. Comparison of bed material consumption between baskarpsand and hyttsand. 

 Förbrukning bäddmaterial 
(ton/dygn) 

Livslängd färsksandsilo (dygn) 

   
Baskarpsand  4,37 10,1 
Hyttsand  3,02 14,9 
Skillnad Minskning med 32%  
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Förbrukningen av bäddmaterialet är också mycket beroende av grovsiktens funktion. 
Erfarenheten säger att man finner prima bäddmaterial i bortförd bottenaska när den 
egentligen skulle ha avskiljts och återförts till bädden av grovsikten.  
 
Grovsiktens funktion är alltså inte tillfredsställande och det är oklart hur stor andel 
prima bäddmaterial som försvann ut med bottenaskan.  
   

  

Figur 64. Förbrukning av bäddmaterial för 
baskarpsand, hyttsand och under 
perioden med en blandning av 
dem.  

Figure 64. Bed material make up rate for 
baskarpsand, hyttsand and a 
mixture of them. 

Figur 65. Förbrukning av hyttsand under 
försöken med olika tider för 
askutmatning, P2.  

Figure 65. Bed material make up rate for 
hyttsand during trials with different 
ash exit times, P2. 

 
Vid försöken med förlängd tid mellan utmatningen av aska, antogs det därför att 
bäddförbrukningen skulle minska, eftersom det då blir färre antal gånger som 
grovsikten användes. Men figur 64 och 65 visar dock det omvända. 
 
Figur 65 visar att vid längre tid mellan utmatningen av aska, så ökar förbrukningen av 
bäddmaterialet drastiskt. En tänkbar förklaring, vilket överensstämmer med de låga 
bäddtemperaturerna i vissa zoner är att agglomerat har bildats som avskiljs vid 
siktningen och därmed ökar bäddförbrukningen.  
 

5.9   Förändring av botten- och flygaskan 

5.9.1   Flygaska från panna 1 
 
Flyg- och cyklonaskan från panna 1 samlades i en silo och vid tömning av den vägdes 
mängden bortförd aska. Från vägningen beräknas en genomsnittlig bildad aska per 
timme och den visas i figur 66.  
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Figur 66. Förändring av bildad genomsnittlig flygaska från panna 1.  

Figure 66. Average produced fly ash from boiler no.1.  

 
Variationen av den bildade mängden aska är stor under referensperioden och det medför 
att det är vanskligt att jämföra referens- med försöksperioden. Orsaken är främst för att 
man vissa perioder eldar skogsbränslen. Det finns dock tendenser och följande kunde 
man utläsa för försöksperioden med hyttsand:  
 

• Mängden bildad aska ökade vid bägge haverierna  
• När bäddmaterialet var en blandning av baskarpsand och hyttsand minskade 

mängden aska allteftersom mängden fin hyttsand minskade i pannan 
• Vid stabil drift med hyttsand var mängden bildad flygaska på en stabil låg nivå 

 
Detta skulle tyda på att användandet av hyttsand minskar mängden fina askpartiklar.  
 

5.9.2   Flygaska från panna 2 
 
Flyg- och cyklonaskan från panna 2 samlades också i en silo och vid tömning av den 
vägdes mängden bortförd aska. Från vägningen beräknas en genomsnittlig bildad aska 
per timme och den visas i figur 67. 
 
Panna 2 eldar huvudsakligen avfall och variationen av den bildade mängden aska är 
mindre än för panna 1. Skillnaderna mellan referens- och försöksperioden är mycket 
små. Det finns vissa små tendenser som kan utläsas och de är:  
 

• Vid uppstart med hyttsand och med ett lägre flöde på primärluften sjunker 
mängden bildad flygaska 

• Man kan inte utläsa att mängden bildad aska ökar vid haverierna  
 
Slutsatsen är att vid stabil drift med hyttsand eller vid drift med en blandning av 
hyttsand och baskarpsand, så förändrades inte mängden bildad flyg- och cyklonaska. 
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Figur 67. Förändring av bildad genomsnittlig flygaska från panna 1.  

Figure 67. Average produced fly ash from boiler no.1. 

 

5.9.3   Bottenaska från bägge pannorna 
 
Bottenaskan hanterades i samma system för bägge pannorna och samlades i en silo. Vid 
tömning av silon vägdes mängden bortförd aska. Från vägningen beräknades en 
genomsnittlig bildad aska per timme och den visas  
i figur 68. 
 Tabell 8. Genomsnittlig bildad  
Mängden bildad bottenaska är relativt konstant mängd bottenaska. 
mellan 400 till 600 kg/h under referensperioden. Table 8. Average formed ash.   

 Bottenaska (kg/h) 
  
Baskarpsand 546 
Blandning 612 
Hyttsand 522 

 
Jämför man referens- med försöksperioden finner 
man inga stora skillnader och tabell 8 visar de 
genomsnittliga värden för bildad mängd bottenaska. 

  
 
 

Figur 68. Förändring av bildad genomsnittlig bottenaska från bägge pannorna.  

Figure 68. Average produced bed ash from both boilers. 
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5.10   Mätning av emissionerna under försöket  
 

Emissionerna av CO, NOx, SO2, HCl, NH3 och O2 (O2 är till viss del en reglerad 
parameter) jämfördes mellan referensperioden, 1 till 21 februari, och försöksperioden, 
12 till 24 mars. Endast emissionerna vid full last, 12 MW, för panna 2 användes i 
jämförelsen och de återfinns i tabell 9. Emissionerna av CO, NOx och NH3 var 
oförändrade under referens- respektive försöksperioden, dvs variationen var under 6%. 
Däremot ökade emissionerna av HCl med 8 % och för SO2 med 16 % under 
försöksperioden med hyttsand.  
 

Tabell 9. Genomsnittliga emissioner vid referens- och försöksperioden för panna 2.  
Table 9. Average emissions during reference and testperiod for boiler no.2. 
 CO (ppm) NOx (ppm) HCl (ppb ) NH3 (ppb ) O2 (%) SO2 (ppm) 
Referensperiod 83 109 75 18 6 121 
Försöksperiod 83 117 82 17 6 144 
Skillnad i värde 0 7 7 1 0 23 
Skillnad i procent 0 6 % 8 % 3 % 0 16 % 
 

Universitetet i Oulu har i tidigare arbeten visat att hyttsandens innehåll av svavel, cirka 
1,5 %, avges delvis under förbränningen och minskar till cirka 0,5 % efter 15 dagars 
användande 13. Svavel är intressant vid förbränningen eftersom erfarenheter vid eldning 
av RT-Flis har visat att svavel påverkar bildandet av klorider 14. Det är vanskligt att 
jämföra emissionerna under en så kort driftsperiod. Förvisso kan hyttsand avge svavel 
till förbränningen, men mängden tillgängligt svavel som kan avges från hyttsanden är 
troligen alldeles för lite i relation till de bränslemängder som tillförs förbränningen.     
 

Variationer i bränslets sammansättning kan också ge högre emissioner av bland annat 
SO2. Uttagna bränsleprover visade dock små skillnader i halten av svavel för bränslet 
under referens- respektive försöksperioden.   
 

5.11        Bildade beläggningar på värmeöverförande ytor 
 

Resultaten från användande av avlagringssonden för konvektionspaketen visar att den 
bildade beläggningen har samma karakteristiska utseende oavsett bäddmaterial. 
Närmast provringen återfinns ett korrosivt påslag med förhöjda halter av klor som har 
reagerat med järn, krom och nickel från provringen. Utsidan av beläggningen har 
däremot högre halter av natrium, kalium, kalcium, aluminium, zink, kisel och svavel.  
 

Det finns dock små skillnader i beläggningen under försöksperioden med hyttsand och 
dessa är:  
 

• Större mängd beläggningar bildades på provringen med hyttsand.  
• Mer svavel återfanns i beläggningen med hyttsand. Vid användande av hyttsand 

innehöll beläggningen mer svavel, kalium och mindre mängd av kisel, 
aluminium, klor. 

 
Bränslets eventuella högre innehåll av svavel vid användande av hyttsand kan vara en 
orsak till att mer svavel återfanns i beläggningen på provringen.  
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6  Sammanfattning av fullskaleförsöket  
 
Fullskaleförsöket med hyttsand vid Säverstaverket i Bollnäs har visat att hyttsand är 
fullt användbart som bäddmaterial till avfallseldade BFB-pannor utan att man behöver 
ändra pannans driftsinställningar.  
 
Fullskaleförsöket har varit mycket lärorikt. Det har funnits många problem och flera 
allvarliga driftsstörningar uppstod men för flertalet driftstörningar finns det förklaringar 
till varför de uppstod och förslag till hur de kan undvikas i framtiden. Hyttsanden har 
också fördelar jämfört med konventionella bäddmaterial. Nedan följer en genomgång av 
våra lärdomar från fullskaleförsöket. 
 
Driftstörningar som har inträffat på grund av användandet av hyttsand och som man kan 
undvika i framtiden 
Den använda hyttsanden hade en taggig och kantig partikelform som rundades av vid 
fluidisering i bädden. Man bör avsiktligen välja en något grövre storleksfördelning hos 
hyttsandkornen än vad som normalt används för natursand, så att den efter nednötning i 
bädden kommer att få samma storleksfördelning som natursand. Hyttsanden erhåller sin 
slutliga avrundade form efter cirka tre dagars drift under dessa försök i en BFB-panna. 
Man kan starta pannan på färsk hyttsand men man bör vara medveten om att bäddens 
fluidisering förändras under de första dagarna. Det är bättre att starta på begagnad 
hyttsand alternativt börja med baskarpsand och istället tillföra ny färsk hyttsand i 
mindre mängder genom den normala dagliga tillförseln.  
 
Hyttsandens taggiga och kantiga partikelform medför också att partiklarna är svårare att 
transportera från färsksandsilot till pannan. Inställningar för blåsning behöver ändras. 
Färsk hyttsand självrinner sämre och större rasvinklar erhålls för färsk hyttsand i silo. 
Detta är dock knappast något större problem, bara man är medveten om skillnaderna 
mellan hyttsanden och konventionella bäddmaterial.   
 
Hyttsandens för- och nackdelar vid förbränning av ett avfallsbränsle   
Följande för- och nackdelar vid användandet av hyttsand kunde bestämmas till följande:  
 

1) Förbrukningen av bäddmaterial minskade med upp till 30 % vid användning av 
hyttsand. Orsaken till detta kan inte till fullo förklaras och behöver verifieras 
med längre drifttider och kontrolleras så att det inte är specifikt för just denna 
panna.  
 

2) Bäddens temperatur ökade med i snitt 17°C med hyttsand. Orsaken är troligen 
att hyttsanden är lättare och därmed blir det mer uppkast av partiklar ut ur 
bädden upp i det varmare rökgasflödet, varvid partiklarna värms upp före de 
ramlar ned i bädden. Det kan dock inte uteslutas att den ökade bäddtemperaturen 
beror på att bränslet under försöksperioden hade en högre torrhalt jämfört med 
det använda bränslet under referensperioden. 
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3) Bädden hade en jämnare temperatur med hyttsand med i snitt 10°C jämnare 
temperatur i bädden under normala förhållanden. Dock kan det ha orsakats av 
jämnare bränslekvalitet under försöksperioden.  

 
4) Emissionerna av CO, NOx, NH3 och O2 var i stort sett oförändrade vid 

användande av hyttsand. Emissionerna av SO2 ökade däremot med 16 % och 
emissionerna av HCl ökade med 8 %.  

 
5) Mer beläggning innehållande högre halt svavel bildades under försöksperioden 

med hyttsand än för referensperioden med baskarpsand. Hyttsandens eget 
innehåll av kalciumsulfat kan delvis ha avgivits och bildat gasformiga 
svavelhaltiga föreningar men det kan inte uteslutas att variationer i bränslets 
sammansättning medförde detta.   

 
6) Tiden mellan askutmatningarna kunde ökas med hyttsand.  

Mer försök behöver dock göras för att man säkert ska kunna göra det utan 
negativa bieffekter, främst sintringar i bädden.  
 

7) Ingen signifikant förändring i mängden bildad flyg-, cyklon- och bottenaska. 
  

8) Hyttsand och baskarpsanden hade likartade beläggningar på kornen och 
likartade agglomereringstendenser. 

 
En av de viktigaste slutsatserna av försöket var dock att hyttsanden var fullt blandbar 
med andra konventionella bäddmaterial och att inga förändringar i pannans 
driftsinställningar behövde göras. 
 
Hyttsandens begränsningar vid förbränning av ett avfallsbränsle    
Tidigare undersökningar vid eldning med biobränslen visade att hyttsand har betydligt 
högre kemisk motståndskraftig mot reaktioner med alkali i bränslets aska än 
konventionella bäddmaterial, dvs kvarts. Höga halter av alkali är ett problem vid 
eldning av biobränslen men vid eldning av avfallsbränslen finns också uppskattningsvis 
1 % glas närvarande.  
 
Bestämning av initial agglomereringstemperatur för olika uttagna bäddprover och 
analys av agglomerat med SEM/EDS visade inte att inblandning av glas skulle medföra 
en ökad risk för bäddagglomerering. Samtliga analyserade prov på 
bäddagglomereringar i detta projekt visade dock alla på att smält glas fanns i halsarna 
mellan bäddkornen som ett ”lim”. Troligen har glas smält i bädden på grund av lokalt 
höga temperaturer och därefter anrikats tills bädden har defluidiserat. Det är idag oklart 
om mer glas har smält och anrikats under försöksperioden på grund av hyttsand som 
bäddmaterial. 
 
Hyttsandens driftekonomi 
Hyttsanden säljs idag kommersiellt med ett fast pris och där den enda modifieringen var 
att hyttsanden siktades till önskad fraktionsintervall inför fullskaleförsöket. Hyttsandens 
partikelform var dock ej fördelaktig och dess ”taggighet” nöttes snabbt ned. 
Leverantören avser därför att förbättra produktionsprocessen. Förbättringen kommer 
dock att medföra ytterligare en kostnad för hyttsand och som idag ej är specificerad.  
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Hyttsandens totala kostnad var tidigare fullt konkurrenskraftigt med konventionella 
bäddmaterial med avseende på förbrukning per utvunnen kWh, omhändertagande och 
transporter. Hyttsandens fördel är att totalekonomin för bäddmaterialet förbättras, trots 
ett högre inköpspris medför en lägre förbrukning också att kostnaden för kvittblivning 
minskar och att den totala kostnaden per utvunnen kWh minskar. 
 
Speciellt fördelaktig blir ekonomin för hyttsand vid förbränning av besvärliga bränslen 
med en hög alkalihalt, eftersom risken för bäddagglomerering då är störst för 
kommersiella bäddmaterial. Hyttsand öppnar därför möjligheten att elda besvärliga och 
billiga bränslen som idag inte tillfredsställande kan förbrännas.  
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7  Rekommendationer  
 
För en övervägande majoritet av FB-pannorna är konventionella bäddmaterial baserade 
på natursand fullt tillräckliga med avseende på funktion, ekonomi och pannans 
prestanda. 
 
För de pannor som har problem med bäddsintringar är hyttsand ett tänkbart alternativ 
under följande förutsättningar:  
 

1) Val av panna - BFB 
Dagens framtagningssätt för att framställa fina fraktioner av hyttsand till CFB-
pannor är kostsam med små utbyten. Detta medför att priset för hyttsand till 
CFB-pannor idag inte är konkurrenskraftigt  

 
2) Orsakerna till bäddagglomerering – Alkali i bränslets aska 

Agglomerering av bädden kan ha många orsaker. Hyttsandens fördel har visat 
sig vid eldning av problematiska biobränslen, genom att den har avsevärt högre 
kemisk motståndskraft mot alkali i bränslets aska än natursand och för pannor 
med detta problem är hyttsand en lösning. För nu aktuella försöken med ett 
avfallsbränsle har hyttsand inte visat någon större skillnad i beläggnings-
karakteristik eller agglomereringstendens jämfört med baskarpsand. Detta beror 
troligen på att för de bränslen som innehåller enstaka partiklar, t.ex. glas, som 
bildar agglomerat som ”limmar” ihop bäddkornen, medför inte användandet av 
hyttsand några fördelar jämfört med natursand.  
  

3) Andra konkurrerande handlingssätt som kan åtgärda problemet 
Totalkostnaden för hyttsand måste alltid vägas mot andra alternativa 
handlingssätt och deras totalkostnader, t.ex. kostnaden för att öka 
bäddomsättningen eller kostnaden med att tillsätta additiv. 
  

4) Skillnaden mellan hyttsand och natursand 
Detta fullskaleförsök har visat att man inte behöver förändra 
driftsinställningarna vid övergång till hyttsand från baskarpsand och att 
blandningar av dessa dessutom kan användas. Drifterfarenheterna med hyttsand 
visade dock att det kommer att behövas en inkörningstid med hyttsand, då man 
t.ex. behöver justera blåstrycket för hyttsand från färsksandsilo. Likaså behöver 
man övervaka eventuella förändringar i emissioner, beläggningar osv.    
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8   Förslag till fortsatt arbete  
 
Det finns fortfarande frågetecken kring användandet av hyttsand som bäddmaterial. 
Nedan följer några förslag på fortsatta arbeten: 
 

1) Tillväxten av ett attacklager på hyttsandkornen borde bestämmas i en 
biobränsleeldad panna med låg bäddomsättning varvid exponeringstiden för 
bäddkornen inuti pannan blir mycket längre och bildade attacklager kan bli 
avsevärt mycket tjockare.  
 

2) Hyttsandens effekt på fluidiseringens villkor borde mer teoretiskt undersökas, 
med avseende på dess partikelform, densitet, storlek och hur dessa påverkas av 
primärluftflöde. 

 
Slutligen, borde fler anläggningar som har problem med bäddsintringar prova hyttsand i 
fullskala.   
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A   Provuttag 

Provuttag gjordes av driftspersonalen på bränsle, bäddaska, avsiktad retursand och 
flygaska. Tabell 10-13 visar uttagna prover.  
 
Tabell 10. Uttagna prover under referensperioden med baskarpsand. 
Table 10. Taken samples during reference period with baskarpsand. 
Datum 21/1 28/1 29/1 4/2 11/2 18/2
Retursand X X  X X X 
Bäddaska X X  X X X 
Flygaska   X X X X 
       
 
Tabell 11. Uttagna prover under uppstarten med hyttsand. 
Table 11. Taken samples during startup with hyttsand. 
Datum 23/2      24/2    
Tid Natten 16:00 17:00 18:00 19:00 23:00 Förmiddag 03:00 07:00 15:00 
Retursand X  B  B B X B B B 
Bäddaska  X X X X X  X X X 
Flygaska       X X   
           
 
Tabell 12. Uttagna prover under de fortsatta försöken. 
Table 12. Taken samples during the continued trials.  
Datum 25/2 26/2 27/2 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3
Retursand X X X X X X X X X X X X X X X 
Bäddaska X X  X X X X X X X X X X X X 
Flygaska X X              
                
 
Tabell 13. Fortsättning på föregående tabell.  
Table 13. Continuation of previous table.   
Datum 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3  
Retursand X X X X X X X X   
Bäddaska X X X X X X X X X  
Flygaska X       X   
           
*Fetmarkerade X i tabellen markerar att proven finns vid Umeå Universitet.  
**Fetmarkerade B i tabellen markerar att provuttag gjordes vid askvibromataren. 
  
Bränsleprov togs i samma omfattning som retursanden och bäddaskan. Tabell 14 visar 
de uttagna proverna som analyserades.  
 
Tabell 14. Analyserade bränsleprover. 
Table 14. Analysed fuel samples. 
Datum  7/2 16/2 26/2 23/3  
Bränsleprov X 16:00 8:30 15:00  
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Placering av sondPlacering av sond

B   Mätningar utförda med avlagringssond 

En avlagringssond från Vattenfall Utveckling i Älvkarleby användes. Avlagringssonden 
placerades i vändschaktet hos panna 2 instucket via en manluckas titthål. Figur 69 visar 
en översiktsritning av panna 2 med sondens placering markerad. Figur 70 visar hur 
sonden fördes in i pannan via en manluckas tittglas.  

  

 

Figur 69. Skiss på panna 2 med placering av 
avlagringssond. 

Figure 69. Position where deposit device was
placed in boiler no. 2.  

Figur 70. Foto på avlagringssond införd i 
panna 2 via en manluckas titthål. 

Figure 70. Photo of used deposit device.  

 
Avlagringssondens konstruktion var 
förenklat ett rostfritt rör med tre provringar 
på rörets spets. Varje provring var 
individuellt temperaturreglerad med 
termoelement och med kylning av 
tryckluft. Figur 71 visar sondens spets med 
de tre provringarna och med deras 
positionsbeteckning.  
 
Provringarna förvarades i provburkar med 
fuktabsorberande medel både före och efter 
provning.   

Figur 71. Foto på sondens spets med de tre 
provringarna i position 1, 2 och 3.  

Figure 71. Photo of the deposit device. 

 
Exponeringstiden för provringarna var 2 dygn i pannan. För baskarpsand var sonden 
införd mellan den 18 till 20 februari och för hyttsand mellan den 22 till 24 mars.  
 
Provringarna vägdes både före och efter användning och resultatet återfinns i tabell 15. 
 
Provringarnas beläggning analyserades också med SEM/EDS för att bestämma deras 
elementsammansättning. Figur 72 visar både analysen av gränsskiktet mellan 
beläggningen och provringen och analysen av beläggningens utsida. 

Provringar

1 2 3

Provringar

1 2 3

Manlucka

Sond

Manlucka

Sond
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Tabell 15. Sammanställning av resultat från avlagringssondens provringar.  
Table 15. Summarized results from fouling probe. 
Bäddmaterial  Prov 

position 
Inställd 

temp. (°C) 
Verklig 

temp. (°C) 
Vikt 

före (g) 
Vikt 

efter (g)
Vikt 

skillnad (g) 
Procentuell 
ökning (%) 

        
Baskarpsand 1 500 416-501 49,128 49,453 0,325 0,66 
 2 400 392-403 48,275 48,772 0,497 1,03 
 3 300 295-305 49,349 49,625 0,276 0,56 
Hyttsand  1 500 412-501 48,753 49,615 0,863 1,77 
 2 400 395-402 49,437 50,460 1,023 2,07 
 3 300 297-307 49,284 49,845 0,561 1,14 
        
  

 

Figur 72. Analys av bildade beläggningar på provring vid 400°C med SEM/EDS på utsidan av 
beläggningen. 

Figure 72. Analysis of formed deposit on test probe at 400°C with SEM/EDS on the outside of the 
test probe. 

 
Beläggningen har samma karakteristiska utseende oavsett bäddmaterial. Närmast 
provringen finns ett korrosivt påslag med förhöjd halt av klor som har reagerat med 
järn, krom och nickel från provringen. Utsidan av beläggningen har däremot högre 
halter av natrium, kalium, kalcium, aluminium, zink, kisel och svavel, vilket kommer 
från rökgasen.  
 
Det finns skillnader i beläggningens karakteristik vid användandet av baskarpsand 
respektive hyttsand. De främsta skillnaderna är att större mängd beläggningar bildades 
på provringen vid 400°C och att den innehöll mer svavel under försöksperioden med 
hyttsand.  
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C  Analys av uttagna bränsleprov 

 

C.1     Analys av uttaget bränsleprov den 7 februari, referensperioden 
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C.2   Analys av uttaget bränsleprov den 16 februari, referensperioden 
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C.3     Analys av uttaget bränsleprov den 26 februari, försöksperioden 
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C.4          Analys av uttaget bränsleprov den 23 mars, försöksperioden 
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C.5                     Fullständig elementaranalys av samtliga bränsleprov 

 

 
 

From: Analytica AB, 977 75 Luleå.  Tfn: 0920/28 99 00.  Fax: 0920/28 99 40.  Email:  lule@
To: ÅF Energi & Miljö AB                 Ref: Anders Eklund              [anders.eklund@af.se]
Program: MG3
Ordernumber: L0405101
Report created: 2004-05-19 by Satu

Analys av uttagna bränsleprov på avfallsbränsle
Referensperiod Försöksperiod

Element Sample 7 februari 16 februari 26 februari 23 mars
TS % 43,7 44,7 50,1 64,1
Aska % TS 24,2 16,1 28,1 18,8
Summa % TS 20,5 14,3 24,6 16,7
SiO2 % TS 9,42 6,95 11,9 8,63
Al2O3 % TS 1,97 1,34 2,94 1,19
CaO % TS 4,45 3,11 5,12 3,84
Fe2O3 % TS 0,875 0,514 0,844 0,291
K2O % TS 0,807 0,467 0,717 0,454
MgO % TS 0,59 0,339 0,671 0,396
MnO % TS 0,0557 0,029 0,0565 0,0278
Na2O % TS 1,58 0,981 1,81 1,39
P2O5 % TS 0,385 0,219 0,296 0,217
TiO2 % TS 0,377 0,371 0,253 0,216
As mg/kg TS 2,33 1,49 1,69 0,985
Ba mg/kg TS 288 238 255 115
Be mg/kg TS 0,372 0,221 0,449 0,263
Cd mg/kg TS 0,52 0,799 0,75 0,298
Co mg/kg TS 1,74 2,49 10,4 1,3
Cr mg/kg TS 83,1 37,8 38 21,1
Cu mg/kg TS 706 41,8 60,9 79,7
Hg mg/kg TS 0,168 0,238 0,139 0,145
La mg/kg TS 1,76 1,44 13,7 2,27
Mo mg/kg TS 3,37 2,52 <2 1,75
Nb mg/kg TS 1,93 1,99 <2 2,64
Ni mg/kg TS 5,86 4,72 5,58 4,34
Pb mg/kg TS 39,1 46 19,3 16,8
S mg/kg TS 1800 1250 2130 1340
Sc mg/kg TS 0,837 0,388 1,27 0,365
Sn mg/kg TS 13,9 9,14 8,57 8,84
Sr mg/kg TS 90,3 46,4 78,2 67,7
V mg/kg TS 8,77 4,7 12,4 4,52
W mg/kg TS <10 <10 <20 <10
Y mg/kg TS 4,93 2,76 4,54 2,53
Zn mg/kg TS 971 212 366 183
Zr mg/kg TS 36,5 35,5 39 29,3
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D      Analys av bäddmaterial och agglomerat med SEM/EDS 

 
Följande prover på bäddmaterialet analyserades med SEM/EDS: 
 

• Referensperioden, provuttag den 21 januari 
• Hyttsand lastbil nr: 1, provuttag den 23 februari kl:19.00, 24 februari kl:07.00 

och 26 februari 
• Blandning av baskarpsand och hyttsand, provuttag den 4 mars och 7 mars 
• Hyttsand lastbil nr: 2, provuttag den 14 mars 
• Hyttsand lastbil nr: 3, provuttag den 23 mars  

 
Följande agglomerat analyserades med SEM/EDS 
 

• Första bäddsintringen den 26 februari 
• Andra bäddsintringen den 24 mars  

 
Tagna fotografier med SEM är tagna i hög upplösning, från 60 gångers förstoring, på 
bäddmaterial. Bäddmaterialet har först gjutits in i epoxi och sedan slipats och polerats 
till fin ytfinish. Fotona visar bäddkornen som gråare partier medan svarta partier är från 
ingjutningsmassan, epoxi. Olika nyanser från mörkare grått till ljusgrått markerar 
skillnader i kemisk analys och tyngre kemiska element ger en ljusare grå färg när man 
som i detta fall använder SEM/EDS instrumentet med backscatter inställning.    
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D.1              Analys med SEM/EDS av bäddsanden den 21 januari 2004 

 
Onsdagen den 21 januari användes enbart baskarpsand som bäddmaterial och 
referensperioden pågick. Slutsatserna från nedanstående foton är:  
 

• Baskarpsanden bestod främst av fältspat och kvarts.  
• Både fältspat och kvarts erhöll beläggningar men tjockleken varierade. 

Tjockleken varierade både på ett och samma korn och mellan olika korn. 
Beläggningens tjocklek tillväxer med exponeringstiden inuti pannan.   

• Kvartskornen får även angrepp in i kornen via sprickor 
• Skillnaderna i kemisk sammansättning mellan de olika lagrena hos den bildade 

beläggningen var liten mellan olika analyserade korn 
  
 

Figur 73. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-01-21. 

Figure 73. Photo with SEM on bed sand from 2004-01-21. 

 
Figur 73 visar ett korn av kalium fältspat och figur 74 visar en förstoring av 
beläggningen. Kornen är homogena med en beläggning av varierande tjocklek mellan 
58 till 104 µm. Kornets exponeringstid inuti pannan är oklart. Beläggningen varierar 
dessutom i utseende och figur 74 visar att man ibland kan se två lager. De två lagrena 
gick dock inte att återfinnas på alla bäddkorn.   
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Figur 74. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-01-21. 

Figure 74. Photo with SEM on bed sand from 2004-01-21. 

Figur 75 visar ett yngre kvartskorn. Man kan tydligt se en beläggning med varierande 
tjocklek på mellan 23 och 39 µm. Man kan även se ljusgrå stråk som följer sprickorna 
in i kornet.  
 
 

Figur 75. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-01-21. 

Figure 75. Photo with SEM on bed sand from 2004-01-21. 
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Figur 76. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-01-21. 

Figure 76. Photo with SEM on bed sand from 2004-01-21. 

Figur 76 visar ett foto på ett kvartskorn, i övre högra delen av fotot, och en partikel av 
glas till vänster. Kvartskornet har en tunn beläggning men den har inte fastnat mot 
glaspartikeln. Detta tyder på att glas kan förekomma i bädden som fasta partiklar som 
inte klibbar fast på bäddmaterialet vid temperaturer under 800 °C. 
  
 

Figur 77. Elementsammansättning hos beläggning runt olika korn uttagen 2004-01-21.

Figure 77. Element composition of formed layers on bed sand from 2004-01-21. 
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Figur 77 visar sammansättningen hos de olika bildade beläggningarna. Analysen visade 
att det endast fanns små skillnader i sammansättning hos beläggningen för kvarts- 
respektive fältspatkorn. Kvartskornen hade högre kiselhalt närmast kornen jämfört med 
fältspat. Analysen av de ljusgråa stråk som fortsatte in i sprickorna visade att det endast 
fanns kisel och natrium. Kiselhalten var hög men lägre än övriga kornet.  
 

D.2            Analys med SEM/EDS av bäddsanden den 23 februari 2004 

 
Måndagen den 23 februari kl: 19.00 gjordes ett provuttag fyra timmar efter uppstart av 
panna 2 med enbart hyttsand. Slutsatserna från nedanstående foton är:  
 

• Endast hyttsandskorn kunde upptäckas  
• Inga beläggningar kunde upptäckas på hyttsandskornen efter fyra timmars drift 
• Hyttsandskornen har ett annat utseende än baskarpsand. Kornen är taggiga, 

kantiga och fyllda med håligheter.  
  
 

Figur 78. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-02-23. 

Figure 78. Photo with SEM on bed sand from 2004-02-23. 

 
Figur 78 visar ett typiskt hyttsandskorn med kort exponeringstid inuti pannan. Kornen 
är taggiga, kantiga och fyllda med håligheter. Håligheterna kan antingen vara 
luftbubblor som bildades under framställningen av hyttsand eller inneslutningar som 
revs bort under själva provprepareringen. Figur 79 visar en förstoring av ett korn med 
en utstående ”näsa”, denna utstående taggighet är troligen mycket enkel att mekaniskt 
bryta loss.  
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Figur 79. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-02-23. 

Figure 79. Photo with SEM on bed sand from 2004-02-23. 

 

D.3            Analys med SEM/EDS av bäddsanden den 24 februari 2004 

 
Tisdagen den 24 februari kl: 07.00 gjordes ett provuttag 16 timmar efter uppstart av 
panna 2 med enbart hyttsand. Slutsatserna från nedanstående foton är: 
 

• Några hyttsandskorn börjar få en partikulär och porös beläggning 
• Några fåtal korn av fältspat och kvarts upptäcktes, troligen infört med bränslet. 
• Hyttsandskornen är fortfarande relativt kantiga och taggiga 

 
Figur 80 visar ett hyttsandkorn som fortfarande har sitt taggiga och kantiga utseende. En 
någorlunda jämn beläggning har bildats och tjockleken varierar mellan 9 och 14 µm.  
 
Figur 81 visar en förstoring av beläggningen på samma korn. Den bildade beläggningen 
består främst av partiklar och verkar poröst.  
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Figur 80. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-02-24 kl:07.00. 

Figure 80. Photo with SEM on bed sand from 2004-02-24 kl:07.00. 

 
 
 
 

Figur 81. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-02-24 kl: 07.00. 

Figure 81. Photo with SEM on bed sand from 2004-02-24 kl:07.00. 
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Figur 82. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-02-24 kl: 07.00. 

Figure 82. Photo with SEM on bed sand from 2004-02-24 kl:07.00. 

 
Figur 82 visar ett kalium fältspat korn med en tydlig beläggning som troligen har införts 
med bränslet. Man kan se en tydlig och jämn beläggning runt kornet. Figur 83 visar hur 
de olika kornen ligger mot varandra. Fluidisering av bädden medför att kornen rundas 
av vid längre exponeringstider inuti pannan. 
 
 

Figur 83. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-02-24 kl: 07.00. 

Figure 83. Photo with SEM on bed sand from 2004-02-24 kl:07.00. 
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Figur 84. Elementsammansättning hos beläggning runt olika korn 2004-02-24 kl: 07.00. 

Figure 84. Element composition of formed layers on bed sand from 2004-02-24 kl: 07.00. 

 
Figur 84 visar sammansättningen hos de bildade beläggningarna på hyttsand- respektive 
fältspatkorn. Med denna korta exponeringstid inuti pannan har inte en särskilt tjock 
beläggning bildats och det är därför svårt att se distinkta skillnader mellan 
beläggningarna på de olika kornen.  
 
 

D.4            Analys med SEM/EDS av bäddsanden den 26 februari 2004 

 
Torsdagen den 26 februari gjordes ett provuttag efter 3 dygn från uppstart av panna 2 
med enbart hyttsand. Slutsatserna från nedanstående foton är: 
 

• Hyttsandskornen har rundats av efter tre dygns användning i pannan 
• Beläggningarna på kornen har tillväxt och med flera tydliga lager 
• Allt fler korn av fältspat och kvarts upptäcktes, troligen införda med bränslet. 
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Figur 85. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-02-26. 

Figure 85. Photo with SEM on bed sand from 2004-02-26. 

 
Figur 85 visar ett hyttsandkorn där man ser att dess kantiga och taggiga former har 
rundats av. Den bildade beläggningen är nu betydligt tjockare efter en längre 
exponeringstid i pannan men varierar i utseende och tjocklek utmed kornet. 
Beläggningens tjocklek varierar mellan 12 till 18 µm.  
 
Figur 86 visar en förstoring av beläggningen och man ser tydligt att det är en distinkt 
beläggning som har bildats. Beläggningen är snarlik de som bildas på kvartskornen. 
Man kan skönja att beläggningen har en annorlunda sammansättning innerst och 
närmast hyttsandskornet.   
 
Figur 87 visar ett hyttsandkorn nederst i fotot, en kantig glaspartikel i mitten och en 
icke identifierad partikel överst. Hyttsandskornet uppvisar en jämn beläggning. Den har 
inte klibbat fast i glaspartikeln. Glaspartikeln har under en längre tid varit som en fast 
partikel i bädden eftersom den också har erhållit en beläggning. 
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Figur 86. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-02-26. 

Figure 86. Photo with SEM on bed sand from 2004-02-26. 

 
 
 
 
 

Figur 87. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-02-26. 

Figure 87. Photo with SEM on bed sand from 2004-02-26. 
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Figur 88. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-02-26. 

Figure 88. Photo with SEM on bed sand from 2004-02-26. 

 
Figur 88 visar en förstoring av beläggningen på hyttsandskornet och man ser att 
förutom att en beläggning har bildats på ytan, så har även förändring skett i ett stråk in i 
kornet. Figur 89 visar ett kvartskorn och där man tydligt ser både en bildad beläggning 
och tydliga stråk in i själva kornet.  
 
 

Figur 89. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-02-26. 

Figure 89. Photo with SEM on bed sand from 2004-02-26. 
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Figur 90. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-02-26. 

Figure 90. Photo with SEM on bed sand from 2004-02-26. 

 
Figur 90 visar en förstoring på ett stråk in i kvartskornet och man ser tydligt att det är av 
samma sammansättning som ytans beläggning. Figur 91 visar sammansättningen hos de 
olika bildade beläggningarna.  
 
 

Figur 91. Elementsammansättning hos beläggning runt olika korn 2004-02-26. 

Figure 91. Element composition of formed layers on bed sand from 2004-02-26. 
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Både hyttsand- och kvartskornen har distinkta inre respektive yttre lager som skiljer sig 
åt. Hyttsandens inre beläggning är rikare på magnesium, aluminium och kisel men 
fattigare på natrium, klor och kalcium jämfört med den yttre beläggningen. 
Kvartskornen inre beläggning är rikare på kalcium men fattigare på kisel jämfört med 
den yttre beläggningen.  
 
   

D.5       Analys med SEM/EDS av agglomerat från haveriet 26 februari  

 
Torsdagen den 26 februari erhölls en bäddsintring i panna 2. Prov på agglomerat togs ut 
den 27 februari och analyserades. Slutsatserna från nedanstående foton är: 
 

• Stora mängder smält glas har klibbat ihop flera korn och bildat agglomerat 
• Bildad beläggning på övriga korn verkar ej vara klibbig 
 

 
 

Figur 92. Foto med SEM på agglomerat uttagen den 2004-02-27. 

Figure 92. Photo with SEM on sintered bed sand from 2004-02-27. 

 
Figur 92 visar ett agglomerat bestående av nederst ett hyttsandkorn, ett kvartskorn i 
mitten och överst ser man smält glas mot kvartskornet och utanför fotot finns ytterligare 
två hyttsandskorn. Studerar man fotot närmare ser man att i nedre delen av fotot så har 
smält glas bildat ett lim mellan hyttsandskornet och kvartskornet. Figur 93 visar en 
förstoring av detta. Både hyttsands- och kvartskornet har beläggningar men smältan av 
glas är orsaken till bildandet av agglomeratet. 
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Figur 93. Foto med SEM på agglomerat uttagen den 2004-02-27. 

Figure 93. Photo with SEM on sintered bed sand from 2004-02-27. 

 
Figur 94 är ett foto på ett annat agglomerat. Den består av ett hyttsandskorn nederst i 
fotot, ytterligare ett hyttsandskorn inbäddat i smälta i mitten och ett glaskorn överst. 
Smält glas limmar ihop samtliga tre partiklar och även glas partikeln överst. Den 
glaspartikeln har inte varit i smält tillstånd, eftersom den fortfarande har en beläggning 
kvar runt glaspartikeln.   
 

Figur 94. Foto med SEM på agglomerat uttagen den 2004-02-27. 

Figure 94. Photo with SEM on sintered bed sand from 2004-02-27. 
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Figur 95. Foto med SEM på agglomerat uttagen den 2004-02-27. 

Figure 95. Photo with SEM on sintered bed sand from 2004-02-27. 

 
Figur 95 visar återigen ett agglomerat och i detta fall mellan två hyttsandkorn. Man ser 
tydligt att det smälta glaset i mitten av fotot sammanbinder de två hyttsandskornen.  
 
Ingen av hyttsandkornen har någon synlig beläggning. 
 
 

D.6                    Analys med SEM/EDS av bäddsanden den 2 mars 2004 

 
Tisdagen den 2 mars gjordes ett provuttag 5 dygn efter bäddsintringen i panna 2 och då 
baskarpsand återinfördes som bäddmaterial. Bäddmaterialet var en blandning av 
baskarpsand och hyttsand, där andelen av hyttsand sakta minskade allteftersom den 
förbrukades och inte tillfördes på nytt. Slutsatserna från nedanstående foton är: 
 

• Hyttsandskornen blir allt mer avrundade 
• Beläggningarna på hyttsandskornen blir allt tjockare med tiden 
• Beläggningens indelning i ett yttre respektive inre lager blir tydligare 
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Figur 96. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-03-04. 

Figure 96. Photo with SEM on bed sand from 2004-03-04. 

 
Figur 96 visar ett typiskt hyttsandkorn som haft mellan 5 till 8 dagars tid inuti pannan. 
Kornet har rundats av ytterligare och en tjock beläggning har bildats. Beläggningens 
tjocklek varierar mellan 27 till 54 µm.  
 
Figur 97 visar en förstoring av beläggningen på hyttsandskornet. Det är svårt att utskilja 
någon distinkt gräns mellan beläggningen till basmaterialet.  
 
 

Figur 97. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-03-02. 

Figure 97. Photo with SEM on bed sand from 2004-03-02. 
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Figur 98 visar ett annat hyttsandskorn och där man också kan se att kornen har rundats 
av. Beläggningen består här av flera tydliga lager, dels ett yttre tydligt markerad 
beläggning och därefter en ljusare gråare zon in i kornet som markerar en förändring i 
sammansättning. Analys med EDS kunde dock inte bestämma någon skillnad i analys 
för de olika lagrena.   
 
 

Figur 98. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-03-02. 

Figure 98. Photo with SEM on bed sand from 2004-03-02. 

 
 

Figur 99. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-03-02. 

Figure 99. Photo with SEM on bed sand from 2004-03-02. 
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Figur 99 och 100 visar ett och samma hyttsandkorn i olika förstoring. Förstoringen i 
figur 100 visar beläggningen och man kan även se ett ljusare stråk som följer från 
beläggningen in i en spricka in i kornet.  
  
 

Figur 100. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-03-02. 

Figure 100. Photo with SEM on bed sand from 2004-03-02. 

 
 
 

Figur 101. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-03-02. 

Figure 101. Photo with SEM on bed sand from 2004-03-02. 
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Figur 101 visar beläggningen på ett hyttsandkorn i högre förstoring och man kan tydligt 
se att den här består av två lager, ett yttre porösare lager och ett mer homogent inre 
lager. Figur 102 visar återigen avrundningen av hyttsandskornen efter längre drift.  
  

 

Figur 102. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-03-02. 

Figure 102. Photo with SEM on bed sand from 2004-03-02. 

 
 

Figur 103. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-03-02. 

Figure 103. Photo with SEM on bed sand from 2004-03-02. 
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Figur 103 visar ett kalium fältspat korn. Beläggningen uppskattas till mellan 20 och 30 
µm. Kornets ålder är max 5 dagar.   
 

Figur 104. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-03-02. 

Figure 104. Photo with SEM on bed sand from 2004-03-02. 

 
Figur 104 visar ett litet agglomerat bestående av ett fältspat korn sammanknutet till ett 
litet hyttsand korn och en övrig partikel.  
 
 

Figur 105. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-03-02. 

Figure 105. Photo with SEM on bed sand from 2004-03-02. 
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Figur 105 visar en förstoring av beläggningen på ett kalium fältspat korn. 
Beläggningens tjocklek varierar och man kan se två lager. Ett yttre betydligt tunnare 
lager och ett tjockare inre ljusgråare lager.   
 
 

Figur 106. Elementsammansättning hos beläggning runt olika korn uttagen 2004-03-02. 

Figure 106. Element composition of formed layers on bed sand from 2004-03-02. 

 
Figur 106 visar analysen av beläggningarna på de olika kornen med EDS. Tydligt är att 
det endast är mindre skillnader i beläggningarnas sammansättning.  
 

D.7                    Analys med SEM/EDS av bäddsanden den 7 mars 2004 

 
Söndagen den 7 mars gjordes ett provuttag 10 dygn efter bäddsintringen i panna 2 och 
återinförandet av baskarpsand samt var den sista dagen före hyttsand infördes på nytt. 
Bäddmaterialet var en blandning av baskarpsand och hyttsand, där åldern på de 
kvarvarande hyttsandskornen nu var mellan 10 till 13 dygn. Slutsatserna från 
nedanstående foton är: 
 

• Hyttsandskornen fortsätter att bli allt mer avrundade 
• Beläggningarna på hyttsandskornen fortsätter att bli allt tjockare med tiden  
• Beläggningens indelning i ett yttre respektive inre lager blir tydligare vid dessa 

tjockare beläggningar 
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Figur 107. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-03-07. 

Figure 107. Photo with SEM on bed sand from 2004-03-07. 

 
Figur 107 visar ett typiskt hyttsandkorn och man ser att kornet har rundats av betydligt 
jämfört med sin ursprungliga kantiga och taggiga form. Beläggningen är också avsevärt 
tjockare och varierar mellan 37 till 63 µm.  Figur 108 visar ett äldre korn av kvartssand 
med en beläggning som varierar mellan 42- 52 µm. Här ser man dock inte några ljusa 
stråk som växer sig inåt i kornet via sprickor.   
 

Figur 108. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-03-07. 

Figure 108. Photo with SEM on bed sand from 2004-03-07. 
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Figur 109 visar analysen av beläggningarna på de olika kornen med EDS.  
 
 

Figur 109. Elementsammansättning hos beläggning runt olika korn uttagen 2004-03-07. 

Figure 109. Element composition of formed layers on bed sand from 2004-03-07. 

 
Skillnaderna mellan hyttsandskornets inre respektive yttre beläggning är mindre än 
tidigare analyser. Det yttre lagret är rikt på kisel och fattigt på kalcium jämfört med det 
inre lagret.  
 

D.8                 Analys med SEM/EDS av bäddsanden den 14 mars 2004 

 
Söndagen den 14 mars hade hyttsand använts i en veckas tid och lastbil nr: 3 hade fyllt 
på färsksandsilo. Baskarpsand fanns kvar i hanteringssystemet men andelen minskade 
allteftersom den förbrukades och den var nu minst 9 dygn gammal. Slutsatserna från 
nedanstående foton är: 
 

• Bäddmaterialet är en blandning av äldre baskarpsand och hyttsand med 
varierande ålder 

• Mindre agglomerat finns kvar i bädden från troligen tidigare bäddsintringar 
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Figur 110. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-03-14. 

Figure 110. Photo with SEM on bed sand from 2004-03-14. 

Figur 110 visar ett äldre korn av hyttsand som både är avrundat och med en tjockare 
beläggning. Man kan även se en annan skillnad på detta korn och det är att andelen 
håligheter är mindre än normalt. Det är osäkert om det är slumpen eller att kornen 
förändras och blir mer homogena vid längre exponeringstider i pannan. Figur 111 visar 
ett äldre korn av fältspat och man tydligt se en tjock beläggning runt kornet. 
Beläggningens tjocklek varierar mellan 36 till 56 µm.  
 

Figur 111. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-03-14. 

Figure 111. Photo with SEM on bed sand from 2004-03-14. 
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Figur 112 visar en förstoring av beläggningen med en spricka på fältspatkornet och man 
ser att tillväxt har delvis skett ned i sprickan in i kornet.  
 
 

Figur 112. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-03-14. 

Figure 112. Photo with SEM on bed sand from 2004-03-14. 

 
 

Figur 113. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-03-14. 

Figure 113. Photo with SEM on bed sand from 2004-03-14. 
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Figur 113 visar ett äldre agglomerat bestående av flera kvartskorn och ett 
hyttsandskorn. Agglomeratet är antagligen äldre och ej längre aktivt utan är från den 
tidigare bäddsintringen, eftersom en beläggning har bildats runt hela agglomeratet.   
 

Figur 114. Elementsammansättning hos beläggning runt olika korn uttagen 2004-03-14. 

Figure 114. Element composition of formed layers on bed sand from 2004-03-14. 

 
Figur 114 visar analysen av beläggningarna på de olika kornen med EDS. Man kan nu 
både jämföra sammansättningen hos ett korns inre respektive yttre beläggning samt 
jämföra sammansättningen hos de olika typerna av korn.  
 
Hyttsand har en inre beläggning som är rikare på kalcium och svavel samt fattigare på 
klor, kisel och natrium jämfört med den yttre beläggningen. Kvartskornen har en inre 
beläggning som är rikare på kisel och järn men fattigare på svavel och klor jämfört med 
det yttre lagret. Slutligen, fältspatkornet har en inre beläggning som är rikare på klor 
men fattigare på kalcium jämfört med den yttre beläggningen.  
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D.9                 Analys med SEM/EDS av bäddsanden den 23 mars 2004 

 
Tisdagen den 23 mars provades längre tider mellan utmatningen av bottenaska. 
Baskarpsand fanns kvar i systemet men andelen var nu under 10 %, visst tillskott av ny 
kvartssand kom med bränslet. Hyttsanden hade kontinuerligt fyllts på med ny och var 
nu av varierande ålder. Slutsatserna från nedanstående foton är: 
 

• Bäddmaterialet var en blandning av baskarpsand, hyttsand av varierande ålder 
och av mindre äldre agglomerat 

 
 
 

Figur 115. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-03-23. 

Figure 115. Photo with SEM on bed sand from 2004-03-23. 

 
Figur 115 visar ett äldre korn av hyttsand som både har rundats av och har erhållit en 
tjockare beläggning. Beläggningen verkar inte vara klibbig.  
 
Figur 116 visar ett äldre agglomerat bestående av ett kvartskorn och ett hyttsandskorn. 
Eventuellt finns det smält glas mellan kornen men det kan också vara att något korns 
beläggning är klibbigt och orsakat detta agglomerat.   



VÄRMEFORSK 
   
 

38 

 

Figur 116. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-03-23. 

Figure 116. Photo with SEM on bed sand from 2004-03-23. 

 
Figur 117 visar ett äldre korn av fältspat med en tydlig beläggning bestående av tre 
lager. Ytterst ett poröst lager följt av en mer sammanhängande beläggning och slutligen 
ljusgråa påverkade zoner in i kornet. Beläggningens tjocklek förutom den påverkade 
zonerna är runt 60 µm.  
 
 

Figur 117. Foto med SEM på bäddsand uttagen den 2004-03-23. 

Figure 117. Photo with SEM on bed sand from 2004-03-23. 
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Figur 118. Elementsammansättning hos beläggning runt olika korn uttagen 2004-03-23. 

Figure 118. Element composition of formed layers on bed sand from 2004-03-23. 

 
Figur 118 visar analysen av det inre respektive yttre beläggningen på hyttsandskorn 
med EDS. Inga tydliga skillnader mellan de två lagrena kunde upptäckas.  
 
 

D.10                  Analys med SEM/EDS av agglomerat den 24 mars 2004 

 
Onsdagen den 24 mars bildades en större bäddsintring varvid panna 2 stannade. Prov 
togs på agglomeratet och analyserades. Slutsatserna från nedanstående foton är: 
 

• Agglomeratet var främst en blandning av smält glas som hade ”klibbat” ihop 
med andra korn.  

• Varken kvarts-, fältspat- eller hyttsandskornens beläggning medverkade i 
bildandet av agglomeratet  

 
Figur 119 visar ett agglomerat av två hyttsandskorn och en fast glaspartikel. Man kan 
tydligt se att beläggningen runt hyttsandskornen är mycket tunn och att det är det smälta 
glaset som har klibbat ihop dem. Det intressanta är också den fasta glasbiten till höger i 
fotot som fastnat i glassmältan.  
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Figur 119. Foto med SEM på agglomerat uttagen den 2004-03-24. 

Figure 119. Photo with SEM on sintered bed sand from 2004-03-24. 

 
Figur 120 är ett ännu tydligare exempel på att beläggningen på hyttsandskornen eller 
kvartskornen inte har påverkat förloppet med bildandet av agglomeraten och att fasta 
glasbitar finns i glassmältan. Fotot visar ett hyttsandkorn ovan till vänster bredvid en 
glasbit med beläggning och nedan kan man utskilja ett kvartskorn med en tunn synlig 
beläggning.  
 

Figur 120. Foto med SEM på agglomerat uttagen den 2004-03-24. 

Figure 120. Photo with SEM on sintered bed sand from 2004-03-24. 
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Figur 121 visar analysen av halsarna i agglomeraten för bäddsintringen den 26 februari 
(provuttag den 27/2) och den 24 mars.  
 
 

Figur 121. Elementsammansättning hos bildat agglomerat uttaget 2004-03-24. 

Figure 121. Element composition of formed layers on sintered sand from 2004-03-24. 

 
Figur 121 visar analysen och först ser man att det är skillnader mot tidigare 
sammansättningar i de olika kornens beläggning. Halsarna är rikare på natrium och 
kisel men fattigare på aluminium, svavel, klor och kalcium. Det fanns även mindre 
skillnader i sammansättningen hos halsarna från de olika bäddsintringarna, där den 
första är fattigare på natrium, aluminium och kisel än den andra bäddsintringen. 
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