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Förord  
 
Mald masugnsslagg används idag till andra ändamål än som bäddsand i FB-pannor och 
projektet har undersökt om den har tekniska och ekonomiska förutsättningar att ersätta 
konventionella bäddmaterial vid eldning av svårare bränslen, dvs. bränslen som man vet 
medför att bäddmaterialen blir mer benäget att sintra.  
 
Tidigare arbeten har genomförts både i Sverige och i Finland, med resultat som har 
tillfört projektet kunskap, dessa resultat finns redovisade i projektets förstudie. 
 
Stockholm augusti 2003  

 
Anders Eklund 
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Abstract  
 
This project has primarily studied the bed agglomeration behavior of a new type of bed 
material in biofueled FB-boilers, blast furnace slag, and compared the results with 
ordinary quartz-based bed materials. Blast furnace slag has also been evaluated with 
regarding to other properties both technical and economical, e.g. erosion and costs. 
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Sammanfattning  
 
Förbrukningen av bäddmaterial i biobränsleeldade FB-pannor är i många fall hög och 
kostsam. En orsak är askrelaterade driftproblem vilket också är en allvarlig störning vid 
biobränsleeldning. Sintring eller agglomerering av bäddmaterialet är speciellt 
problematisk i en fluidbäddpanna och är främst beroende av vilket bränsle som eldas i 
kombination med valt bäddmaterial. Syftet med detta projekt är att utvärdera om det är 
tekniskt möjligt och kostnadseffektivt att ersätta konventionella kvartsbaserade 
bäddmaterial med mald masugnsslagg vid förbränning av besvärliga bränslen. Mald 
masugnsslagg säljs idag under produktnamnen Hyttsand/Hyttsten eller GR-Granule. 
 
Projektet omfattar en förstudie och förbränningsförsök i en laboratorie FB-reaktor. 
Förstudien omfattar både en genomgång av tidigare arbeten och en kartläggning av 
mald masugnsslaggs ekonomiska och tekniska egenskaper. Laboratorieförsöken har 
omfattat fem representativa biobränslen som har förbränts både med konventionellt 
bäddmaterial, Silversand med >98% kvarts, och med mald masugnsslagg, Hyttsand. 
Kontrollerade bäddagglomereringsförsök i bänkskala har utförts under 40 timmar. 
Under alla förbränningsförsök har ett flertal parametrar, t.ex. fluidiseringen, noga 
övervakats. Prov på bäddmaterialet har kontinuerligt uttagits och analyserats med 
SEM/EDS. En beläggningssond, så kallat kallt finger, har också använts för att 
bestämma beläggningstillväxten på kyld yta. Teoretiska kemiska jämviktsberäkningar 
har använts för att förklara/tolka resultaten som behandlar bäddkornens 
beläggningstillväxt eller reaktionsbenägenhet. Slutligen har försök med enbart 
bäddmaterial, dvs. elektriskt uppvärmd FB-reaktor utan bränsle, utförts under 40 timmar 
för att bestämma bäddmaterialets hållbarhet.   
 

Förstudien visar att:  
 

• Mald masugnsslagg säljs endast av två företag i Norden under produktnamnen 
Hyttsand/Hyttsten eller GR-Granule. 

• GR-Granule används framgångsrikt idag i Finland vid förbränning av de 
besvärliga bränslena, plywood, faner och harts. Den har också utvärderats av 
Universitetet i Oulu. 

• Tillgängligt tonnage för bägge produkterna av masugnsslagg är stort, däremot 
erhålls ett lågt utbyte vid krossning och siktning. 

• Priset är på grund av det låga utbytet avsevärt högre än för kvartssand. 
• Primärluftflödet minskas med 10% vid användande av masugnsslagg för att 

erhålla fluidisering vid  FB-eldning pga. lägre densitet hos masugnsslaggen.  
• Beläggningsbilden är oförändrad eller bättre vid användande av masugnsslagg. 
• Erosionen av pannans inre delar blir troligen mindre. Hyttsanden är avsevärt 

mjukare än kvartssand. 
• Askan förändras inte och omhändertagandet av aska förändras inte heller. 

Troligt är också att bäddmaterialet kan återanvändas, efter krossning och 
siktning av askan.  
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Förbränningsförsök med Silversand respektive Hyttsand som bäddmaterial visar att:  
 

• Minskad bäddagglomereringstendens när Hyttsand används vid förbränning av 
oliv-, rörflen- och barkbränslet. Ingen skillnad för vetehalm.  

• Minskad total beläggningstillväxt hos bäddkornen när Hyttsand används 
• Stor skillnad i beläggnings/angreppslagrens karaktäristik. Silversandpartiklarna 

hade oftare ett inre angreppslager, rikt på Ca, K, Si, som orsakar bädd-
agglomerering. Hyttsanden saknade i större utsträckning ett sådant inre 
angreppslager. 

• Det yttre beläggningslagret på bäddkornen, som är inhomogent och partikelrikt, 
var oberoende av vilket bäddmaterial som användes.  

• Den minskade agglomereringstendensen vid nyttjande av Hyttsand kan förklaras 
med avsaknaden av det homogena silikatrika lager som återfanns runt 
Silversandkornen, eftersom sammansättningen hos Hyttsanden i princip är 
”jämviktssammansättningen”. Således finns ingen drivkraft för reaktion mellan 
alkali och bäddmaterial. 

• Ingen skillnad i initial beläggningstillväxt erhölls hos kyld provring vid 
användande av Hyttsand i jämförelse med Silversand. 

 

Försök i elektriskt uppvärmd FB-reaktor utförda med enbart bäddmaterialet utan 
bränsle, visar att Hyttsand nöts snabbare än Silversand, varvid Hyttsanden sönderfaller 
till mindre och finare korn.  
 

Följande slutsatser kan dras för tillämpbarheten av dessa resultat:  
 

1) Vilka pannanläggningar kan ha nytta av detta nya bäddmaterial? 
Det högre priset medför att det endast är intressant för dem som eldar besvärliga 
bränslen och har en hög bäddförbrukning. Vid en finsk pannanläggning 
minskades bäddförbrukningen från 560 ton/år till 90 ton/år med GR-Granule. 
Dessutom ökades pannans tillgänglighet på grund av färre driftstörningar.  
 

2) Hur förändras driftinställningarna? 
Med bibehållet storleksintervall på bäddmaterialet behöver man enbart sänka 
flödet av primärluft med cirka 10 %. Pannans driftstemperatur kan höjas. 
Tryckfallet över bädden kan minskas. En jämnare bäddtemperatur erhålls, vilket 
är fördelaktigt för speciellt slurries. Beläggningarna blir färre och porösare. 
Askan omhändertas på sedvanligt vis.   
 

3) Hur förändras driftsekonomin? 
Priset på GR-Granule uppgår till cirka 1500 kr/ton, dvs. nästan 8 gånger högre 
än för kvartssand. Det motiveras med att:  

a. Bäddförbrukningen minskar, dock beroende av driftsituation  
b. Billigare men besvärligare bränslen kan förbrännas 
c. Bättre förbränning erhålls för dessa besvärliga bränslen  

  
Tillämpbarheten av dessa resultat är hög för de pannägare som avser att förbränna 
besvärliga bränslen, varvid vi rekommenderar att nästa steg är att prova mald 
masugnsslagg i en driftspanna. 
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Summary  
 
Consumption of bed material in FB-boilers using biofuels are, for some boilers, both 
high and costly. One cause is problems due to the ash and this is also one of the most 
difficult problems during combustion of biofuels. Bed agglomeration is problematic in 
an FB-boiler and is a combination between chosen biofuel and used bed material. The 
purpose of this project is to evaluate if there is a technical and economical advantage to 
replace a conventional bed material with blast furnace slag, which is today sold under 
the names Hyttsand/Hyttsten or GR-Granule.  
 
The project has performed both a survey and combustion tests in a laboratory FB-rig.  
The survey has consisted of both a review of previous works and a determination of 
technical and economical features of blast furnace slag. The combustion tests have 
consisted of five biofuels that have been tested both for a conventional bed material and 
for blast furnace slag, Hyttsand.  Each trial has taken 40 hours. During all trials several 
parameters have been carefully monitored, e.g. fluidization, samples of the bed have 
also been repeatedly taken and analyzed with SEM/EDS. In addition, theoretical 
chemical equilibrium calculations were used to interpret laboratory experimental 
findings. Finally, heating tests without biofuel have been performed during 40 hours to 
determine the stability of the two different bed materials.  
 

The survey shows that:  
 

• Only two companies in Scandinavia sell blast furnace slag, under the product 
names Hyttsand/Hyttsten or GR-Granule. 

• GR-Granule has successfully been used for combustion of difficult biofuels in 
Finland and has been evaluated by University of Oulu. 

• Available tonnage is high, however, the yield is low after crushing. 
• Price is substantially higher than ordinary quartz based bed materials.  
• Primary airflow has to be reduced with 10% to compensate for the lower density 

of blast furnace slag.  
• Wear of inner parts of the boiler will probably be lower because Hyttsand is 

softer compared to quartz type bed materials. 
• Ash composition or handling of the ash will probably not by affected by this 

new bed material. 
 
Combustion tests show that:  
 

• Reduced bed agglomeration tendency during combustion of olive-, cane trash- 
and peat fuel. However, no significant difference for wheat straw.  

• Reduced total coating/attack layer thickness of the bed particles when Hyttsand 
is used 
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• Large differences in coating/attack layer composition on the bed sand particles. 
Silversand had more often an inner attack layer of Ca, K and Si, which causes 
the bed agglomeration. Hyttsand did not have an inner attack layer in the same 
extent. 

• The outer particle rich coating of the bed particle was more inhomogeneous and 
was found indifferently of used bed sand. 

• No difference in initial growth rate of the coating on the cold probe was 
determined for the two different bed materials.  

 

Laboratory tests in the FB-reactor performed with only bed material and without 
biofuel, shows that Hyttsand is faster reduced to smaller particles than Silversand.  
  
The following conclusions can be drawn from the results:  
 

4) Which FB-boiler plants can use these results?  
The higher price makes it only interesting for those boilers which use difficult 
biofuels and, thus, have a high consumption of bed material, e.g. bed 
consumption at a Finnish plant was reduced from 560 ton per year to 90 ton per 
year with GR-Granule.  

 
5) How does this affect boiler performance?  

When using the same size distribution of the bed material, one must reduce the 
primary airflow with about 10%. Boiler work temperature can be increased. Bed 
pressure can be reduced. A more uniform bed temperature distribution is 
achieved. The composition of the ash is not altered.  
 

6) How does this affect boiler economy? 
The price for GR-Granule is about 1500 SEK per ton, almost 8 times higher than 
for ordinary bed material. This is motivated with:  

a. Reduced bed sand consumption  
b. Cheaper but more difficult biofuels can bed used 
c. Better combustion of these difficult biofuels can be achieved  

  
These results clearly show that more problematic fuels can be used in FB-boilers if the 
correct bed sand is chosen. Thus, we recommend that the next step is to perform full-
scale tests in a FB-boiler.  
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1   Inledning 

1.1   Bakgrund 
 
Förbrukningen av bäddmaterial i biobränsleeldade FB-pannor är i många fall hög. 
Omsättningen kan vara så hög som 0.5, det vill säga att bädden omsätts på två dygn. Att 
hålla en hög regenereringsfrekvens av bädden motiveras med en minskad risk för 
bäddagglomerering och (sammanhängande) risk för defluidisering. Dagens höga 
förbrukning av bäddmaterial är både kostsam (6000-8000 kr/GWh [1]) och på lång sikt 
inte hållbar.  
 
Motåtgärderna för att undvika detta driftsproblem är många och några exempel är att: 
sänka bäddtemperaturen, byta bäddmaterialet oftare, samelda ett besvärligt bränsle med 
andra lämpligare bränslen och slutligen att tillsätta ett additiv som motverkar 
bäddsintring. Gemensamt för alla dessa motåtgärder är att det medför en högre 
driftskostnad. Tabell 1 visar nyckeltal för fem anläggningar och figur 1 visar ett foto på 
en agglomerering av bäddmaterialet.  
 
Tabell 1. Fakta från fem anläggningar med några relevanta  nyckeltal, år 2001, [2]. 
Table 1.  Facts from 5 plants with some relevant key factors, year 2001, [2].  
Fakta\Anläggning Falu Energi Söderenergi C4 Brista Skekraft 
Panntyp BFB BFB BFB CFB CFB 
Leverantör Ahlström Foster&Wheeler Foster&Wheeler Foster&Wheeler Foster&Wheeler 
Effekt (MW) 30 80 50  122 90  
Huvudsakligt bränsle 40% Grot 80% RT-Flis 70% Grot 40% Bark Sågspån 
Arbetstemperatur (°C) 850-870 830-870 800-850  820-860 
Bäddstorlek (ton) 20 40  20   20  
Bäddmaterial  Baskarpsand Baskarpsand Brogårdsand Råda sand Sikforssand 
Bäddförbrukning 
(ton/dygn) 
(kg/MWh) 

 
0,3-0,4 
0,4-0,6 

 
15-20 

7,8-10,4 

 
2-5 

1,7-4,2 

 
10-12 

3,4-4,1 

 
2-3  

0,9-1,4 
      
 
De flesta biobränslen innehåller relativt höga halter av alkali. Kalium och natrium kan 
reagera med t.ex. Cl, S, Si, Al, Fe, C, O, H och bilda gaser (t ex KCl, KOH) och/eller 
partiklar i form av salter och/eller silikater. Dessa ämnen och andra askbildande element 
ger upphov till en beläggningstillväxt på bäddens partikelytor, [2], [3]. I värsta fall består 
denna beläggning av lågsmältande föreningar, vilket resulterar i att bäddmaterialet 
agglomererar, [4], [5]. Smältförloppet och viskositeten för den bildade smältan hos 
denna beläggning är kritiska för agglomereringsförloppet, [5], eftersom 
adhesionskrafterna mellan bäddkornen ökar då klibbig smälta uppträder.  
 
Smältförloppet beror av beläggningens sammansättning och viskositet, andelen smälta 
och smältkaraktäristiken.  
 
Beläggningen består vid biobränsleeldning av olika skikt, [1], [2], [7], och 
sammansättningen hos dessa skikt påverkas av såväl bränsle- som 
bäddmaterialsammansättningen, [7]. 
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 Det inre skiktets sammansättning 
påverkas till stor del av bädd-
materialsammansättningen medan det 
yttre till större del påverkas av 
bränslesammansättningen, [7].  
 
Referenser med förbränning av plywood- 
avfall (innehåller relativt andra 
biobränslen högre halter av Na) och 
Lucerne (innehåller relativt andra 
biobränslen högre halter av bland annat 
K, P, Cl) i olika typer av mald 
masugnsslagg (Teknisk slagg/GR-
Granule/Hyttsand/Hyttsten) har visat på 
reducerade agglomereringstendenser i 
jämförelse då traditionellt kvartsbaserat 
bäddmaterial nyttjats, [1], [7] och [8]. 
 
Detta har rapporterats bero på den 
magnesiumrika yttre beläggning som 
anses skydda bäddkornen från att 
agglomerera, [7] och [8].  
 

Figur 1. Foto på agglomerat av bäddmaterial 
inuti en panna efter driftstopp och 
uttagning av bäddmaterialet [6]. 

Figure 1.  Photo of large agglomerations of bed 
material [6]. 

Några tidigare försök med andra typer av biobränslen med varierande 
asksammansättning har dock inte utförts, och den tidigare rapporterade orsaken är inte 
heller entydigt visad. Detta är bakgrunden till varför detta projekt startades.   
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1.2  Syfte och mål  

  
Syftet med projektet är att utvärdera om det är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt att 
ersätta konventionellt kvartsbaserad bäddmaterial med mald masugnsslagg vid eldning 
av besvärliga bränslen.  
 

Målen med projektet är att : 
 

• Bestämma mald masugnsslaggs ekonomiska och tekniska egenskaper jämfört 
med andra konventionella bäddmaterial 

• Bestämma hur mald masugnsslagg uppför sig vid FB-eldning  
• Verifiera mald masugnsslaggs, Hyttsand, egenskaper till bäddagglomerering 

med försök i laboratorie FB-rigg 
  

Projektet är uppdelat på tre olika avsnitt, från förstudie, praktiska försök och utvärdering 
med olika metoder. I detalj innebär varje avsnitt följande: 

 
1) Förstudie med en genomgång av dokumenterade egenskaper 

Följande delmål är uppsatta:  
a) Kartlägga tillgängliga leverantörer, pris och tonnage 
b) Sammanställa dokumenterade tekniska egenskaper,  

t.ex. kemisk sammansättning, densitet, hårdhet 
c) Sammanställa tidigare dokumenterade undersökningar för denna tillämpning  
d) Sammanställa för FB-eldning viktiga tekniska egenskaper,  

t.ex. fluidisering, erosion av pannans inre delar och återvinning av förbrukad 
bäddmaterial  
 

2) Bäddagglomereringsförsök i laboratorie FB-rigg med analys i SEM/EDS 
Kontrollerade bäddagglomereringsförsök med representativa biobränslen under 40 h 
i laboratorie FB-rigg med följande delmål:  
 
a) Bestämma tendensen till bäddagglomerering för kvartssand respektive hyttsand  
b) Bestämma sammansättning och reaktionsbenägenhet för bäddsandkornens 

beläggnings/angreppslager  
c) Bestämma den initiala beläggningstillväxten på kyld provring inuti laboratorie 

FB-rigg (simulerad panntub)  
d) Utföra teoretiska jämviktsberäkningar för att förklara och tolka resultaten som 

behandlar bäddkornens beläggningstillväxt och/eller reaktionsbenägenhet 
 
3) Förbränningsförsök för att bestämma bäddmaterialets praktiska livslängd 

Förbränningsförsök i elektriskt uppvärmd laboratorie FB-rigg utan biobränsle, 
varvid den nötningsprocess som bäddkornen utsätts för i fluidbäddar vid hög 
temperatur cirka 800°C kan bestämmas. 

 
Projektet är ett samarbete mellan ÅF-Energi & Miljö AB, Energiteknik och Termisk 
Processkemi, Umeå Universitet och Energitekniskt Centrum i Piteå, ETC.  
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2   Förstudie  

2.1  Mald masugnsslagg  

 
Mald masugnsslagg är ursprungligen en restprodukt från ståltillverkning som har 
förädlats. Två stålföretag i Norden har en sådan tillverkning att lämpligt bäddmaterial 
bildas, nämligen SSAB Svenskt Stål och Rautaruukki Steel. I Sverige hanteras det av 
dotterbolaget SSAB Merox AB under produktnamnet Hyttsand respektive Hyttsten, 
medan det i Finland hanteras av Hiekkapojat Oy under produktnamnet GR-Granule. 
Varken Danmark eller Norge har något stålföretag med masugnsprocessen utan där 
används järnrikt skrot som råvara vid stålframställningen. 
 
Masugnar finns på fyra produktionsorter i Norden, nämligen Oxelösund och Luleå i 
Sverige, samt i Raahe och Koverhar i Finland. På samtliga produktionsorter tillverkas 
ett stort tonnage av råjärn varvid också ett stort tonnage av masugnsslagg bildas, t.ex. 
årligen produceras 240 000 ton masugnsslagg i Oxelösund. Figur 2 visar masugnen hos 
SSAB i Luleå.  
 

 

Figur 2. Foto på masugnen vid SSAB Tunnplåt i Luleå, [9]. 

Figure 2. Photo of blast furnace at SSAB Tunnplåt in Luleå, [9].  
 

Det stora tonnaget av masugnsslagg har medfört att det inte är hållbart att deponera det. 
Tidigt sökte man efter andra användningsområden. Redan 1862 startades tillverkning av 
slaggcement i Tyskland och idag tillverkas årligen cirka 100 miljoner ton slaggcement i 
världen [9].  De största användningsområdena är:  
 

• Material till vägbyggnad 
• Tillsatsmedel till cement 
• Jordförbättrande medel  
• Markstabiliserande medel 
• Vidhäftningsmedel till asfalt 
• Andra användningsområden för sand och grus 
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Figur 3 och 4 visar på två olika användningsområden för masugnsslagg. 
 

  

Figur 3. Läggning av hyttsten (0-63 mm)  
som bärlager på en väg [9]. 

Figure 3. Use of blast furnace slag as road fill [9]. 

Figur 4. Ridbana av finkornig hyttsten  
(0-6 mm) istället för vanlig sand [9].  

Figure 4. Use of blast furnace slag in riding 
paddy instead of ordinary sand [9]. 

 

2.1.1   Masugnsslaggens uppkomst 
 
Masugnsslagg särskiljs från stålets tillverkningskedja vid processteget masugnen som 
en slagg och förädlas sedan separat från masugnsslagg till färdig produkt.  
 
Syftet med masugnar är att 
omvandla fast järnmalm till ett 
flytande varmt råjärn för vidare 
förädling i stålets produktionskedja 
till exempelvis stålplåt.  
 
Masugnen är förenklat en 
reduktionsprocess där malmens 
järnoxider reduceras till järn.  
 
Masugnar använder som råvara: 
järnmalm, kol/koks och som 
slaggbildare främst kalksten.  
 
Främsta funktionen för kol/koks är 
att tillföra värmeenergi medan 
slaggbildarnas funktion är att bilda 
en slagg, vars syfte är att uppta de 
kemiska ämnen som man inte vill  

 

ha kvar i råjärnet. 
 
 

Figur 5. Förenklad bild över flödet för  
   masugnsprocessen. 

Figure 5. Rough sketch of the blast furnace operation.
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Masugnen producerar både ett råjärn innehållande cirka 95 % järn och en slagg 
bestående av främst naturliga bergarter, vilka infördes med järnmalmen. Figur 5 visar i 
korthet masugnsprocessen. 
 
Masugnsslaggen bildas vid en hög temperatur, cirka 1500°C, vilket medför att den är 
termiskt stabil upp till denna temperatur utan att den kemiskt förändras. 
Masugnsslaggen består främst av oxider av kalk, kisel, magnesium och aluminium.  
 
Tabell 2 visar den kemiska sammansättningen för produkterna Hyttsand och GR-
Granule samt en jämförelse med natursand. På grund av framställningen vid den höga 
temperaturen innehåller den inga organiska föreningar. I tabellen ser man att den största 
skillnaden är att masugnsslaggen jämfört med natursand har en betydligt lägre halt av 
kiseloxid, från 70 % till 34-38 %, och högre halt av andra oxider, främst CaO, MgO och 
Al2O3.  I tabellen ser man också att det är en skillnad i kemisk sammansättning mellan 
Hyttsand och GR-Granule.  
 
Tabell 2. Kemisk sammansättning hos natursand, hyttsand och GR-Granule, [9], [10].  
Table 2.  Chemical composition of quartz sand, hyttsand and GR-Granule, [9], [10].  
Kemiskt ämne Beteckning  Hyttsand GR-Granule  Natursand 
       
Kiseldioxid SiO2  34 % 38 %  70-80 % 
Kalk CaO  32 % 35 %  0,40 % 
Magnesiumoxid MgO  18 % 10 %  0,31 % 
Aluminiumoxid Al2O3  12 % 8 %  6-15 % 
Inlöst svavel  S  1,5 %    
Kaliumoxid K2O   0,7 %   
Järnoxid FeO  0,5 % 0,6 %  1,04 % (Fe2O3) 
Manganoxid MnO  0,5 %    
       
 
Denna kemiska analys har mycket små processmässiga variationer inom varje 
produktionsplats/ort men varierar desto kraftigare mellan produktionsplatserna. Orsaken 
är att de olika produktionsplatserna använder olika typer av ingående råvaror, främst 
typen av järnmalm.  
 

2.1.2   Tillverkande företag 
 
SSAB Merox AB  
SSAB Merox AB är ett dotterbolag inom koncernen SSAB Svenskt Stål AB och 
omsätter årligen cirka 150 Mkr med 45 anställda. Merox handhar alla restprodukter från 
Oxelösund och där ingår också masugnsslaggen.  
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Masugnsslaggen genomgår efter masugnen följande förädlingssteg beroende på 
slutprodukt. De är i korthet:  
 

• Kylning av masugnsslaggen    
Snabb eller långsam kylning medför att oxiderna i slaggen antingen får en amorf 
eller kristallin struktur. Främst används luft- eller vatten som kylande media och 
för att styra svalningshastigheten. Luftkyld masugnslagg är kristallin och säljs 
under varumärket Hyttsten medan vattenkyld masugnsslagg är amorf och säljs 
under varumärket Hyttsand.  
   

• Finfördelning av masugnsslaggen 
Beroende på slaggens funktion finfördelas slaggen genom krossning, malning, 
siktning och torkning till att bli en färdig produkt.    

 

Hyttsanden har använts i laboratorieförsöken för detta projekt. Hyttsanden är 
sandliknande och är en ljusgrå amorf produkt med 98 % glasfas. Hyttsanden 
vidareförädlas genom torkning, krossning, och malning, varvid den används för ett 
flertal olika produktområden, t.ex. fyllnad vid vägbyggnation, råvara till 
cementindustrin, bindemedel i bruk, spackel och betong.  
 
  
Hiekkapojat Oy  
Hiekkapojat OY är en partner till Rautaruukki Steel och handhar försäljning av GR-
Granule. Den framställs på liknande sätt som för Hyttsand/Hyttsten samt är idag en 
kommersiell produkt som används och säljs som bäddmaterial i Finland. Tabell 3 visar 
de pannanläggningar som har testat eller använder GR-Granule.  
 

Tabell 3.  Pannanläggningar i Finland som idag har testat eller använder GR-Granule  
  som bäddmaterial, [10]. 
Table 3.  Boilers in Finland that has used or is presently using GR-Granule as bed  
  Material, [10].  
Anläggning Plats Använt bränsle 
   
Schaumann Wood Kuopio Faneravfall 
Bakelite Puhos Harts 
Fortum Service Säynätsalo Blandat 
Savon Voima Suonenjoki Blandat 
Keitele Energy  Blandat 
Säteri Valkeakoski Benmjöl, fiberavfall osv 
Loimaan Lämpövoimalaitos  Blandat 
Saarijärven Kaukolämpö  Blandat 
Ähtärin Kaukolämpö  Blandat 
Fortum VammalaVoima  Blandat 
Oulaisten Lämpövoimalaitos  Testkörning/halm 
   
 
Priset för GR-Granule är mellan 160-175 Euro per ton bäddsand [10]. Inköpspriset 
motiveras med att den totala driftsekonomin blir kostnadseffektiv med lägre 
förbrukning av bäddmaterial, högre driftstillgänglighet och att billigare men 
besvärligare bränslen kan användas. För dessa bränslen fungerar idag inte 
konventionella kvartsbaserade bäddmaterial, varvid man inte kan jämföra priset för dem 
med GR-Granule.  
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Tillgängligt tonnage av masugnsslagg är mycket stort, vilket gör det till en billig råvara. 
Däremot är utbytet litet av andelen användbara fraktionerna efter krossning, vilket gör 
förädlingen dyrbar.  
 
En patentsökning genomfördes och inga patent finns registrerade på GR-Granule eller 
på företaget Hiekkapojat Oy, dock hävdar tillverkaren att det finns ett finsk patent [10].  
 

2.2   Föregående arbeten om nyttjandet av Hyttsand/GR Granule 

    

2.2.1  TPS, Termiska Processer AB 
 
TPS genomförde under år 2001 förbränningsförsök i en laboratorie FB-rigg med nya 
alternativa bäddmaterial, och dessutom undersöktes förbrukade bäddmaterial från 
driftspannor med avseende på beläggningar, [1]. 
  
Undersökningen av alternativa bäddmaterial genomfördes för åtta olika nya 
bäddmaterial, nämligen:  
 

• Olivinsand (består av ett ortosilikat av magnesium och järn) 
• Kyanit 
• Magnesiumoxid 
• Mullit 
• GR-Granule 
• Hyttsten 
• Hyttsand  
• LD-slagg.  

 
Fylesand, vilket innehåller 99 % kvarts, användes som referensbäddmaterial vid 
förbränningsförsöken. Två olika och extremt problematiska bränslen användes vid 
förbränningsförsöken, nämligen:  
 

• Plywood  
Innehåller höga halter av alkali vilket reagerar med kvarts i bäddmaterialet och 
bildar ”klibbiga” beläggningar som medför bäddsintring.  

• Lucern  
Innehåller element som bildar bland annat olika saltfaser som smälter vid låga 
temperaturer, vilket gör att askan ”klibbar” ihop och ”limmar” fast 
bäddmaterialet. Dessutom innehåller askan rikliga mängder av alkali.  

 
Resultaten visar att för bränslet plywood kan de bäddmaterial med bäst motståndskraft 
mot bäddsintring rangordnas enligt följande: 
 

1) Olivinsand  
2) GR Granule 
3) Hyttsten  
4) Hyttsand  
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Samma rangordning mellan de olika bäddmaterialen fick man också vid eldning med 
lucern. Vid eldning med lucern kunde tre olika reaktionsfaser för bäddsintring utskiljas: 
 

1) Från 500°C bildar flera saltfaser i askan, med låga smälttemperaturer, en smälta 
som klibbar ihop askan med bäddmaterialet 

2) Vid 800°C minskar viskositeten i saltsmältan varvid dess klibbighet avtar 
3) Mellan 800°C och 900°C reagerar alkali i askan med bäddmaterialet varvid en 

klibbig beläggning bildas på bäddpartiklarna 
 
Sammanfattningsvis konstaterade TPS att bland de utprovade bäddmaterialen var det 
Olivinsand och GR-Granule som visat sig mest lovande. 
 

2.2.2   Universitet i Oulu 
 
Flera artiklar har publicerats av Universitet i Oulu, både om bäddagglomerering i 
allmänhet och hur bäddmaterialet GR-Granule i synnerhet uppför sig vid förbränning, 
referens [11] till [16]. 
 
Bäddmaterialet GR-Granule har provats både i laboratorie FB-rigg såväl som flera olika 
pannor, 6 MW CFB-panna samt 5, 6, 15 och 25 MW BFB-panna. Flera olika besvärliga 
bränslen, främst plywood samt sågspån av tall och gran, har använts med höga halter av 
alkali. Försöken har utvärderats främst med svepelektronmikroskopi, SEM, och 
energidispersiv röntgenanalys, EDS. 
 
Resultaten visar att vid eldning av besvärliga bränslen och med bäddmaterialet GR-
Granule erhåller man ingen eller liten bäddsintring, även under längre driftförsök.  
 
Resultaten visar att GR-Granule har god motståndskraft mot reaktion med alkali och att 
bäddpartiklarna vid längre förbränningsförsök endast erhåller små förändringar i det 
yttersta skiktet och att endast en mycket tunn beläggning bildas. Denna tunna 
ytförändring eller beläggning består av flera tunna skikt. Dess totala tjocklek är mellan 
2 till 20 µm. Det yttersta skiktet består huvudsakligen av magnesiumoxid, 60 till 70 % 
Mg, och antas förhindra bäddagglomerering. Nästa skikt består främst av kalcium- och 
fosforföreningar. Det innersta skiktet närmast centrum består av natriumföreningar. 
  
GR-Granule innehåller också små mängder inlöst svavel och i referens [12] uppmäts en 
högre halt av svavel i flygaskan och de drog slutsatsen att det härrörde från både 
bränslet och bäddmaterialet. Mätningar på bäddkorn med SEM/EDS bekräftade att det 
hade avgått svavel från kornens yta, vilket hade lägre halt svavel än kornens centrum. 
Dock är mängden svavel som införts med bäddmaterialet till förbränningen alldeles för 
liten för att den ska kunna påverka något förlopp inuti en FB-panna.  
 
Försök har också utförts med blandningar av olika bäddmaterial. För blandningen 90 % 
GR-Granule och 10 % kvarts (främst Fe-Mg-SiO2 och K-Al-SiO2) erhölls olika typer av 
beläggning på de två bäddmaterialen. GR-Granule erhöll en tunn beläggning enligt ovan 
med tillägget att innanför yttersta skiktet av MgO kunde en titanförening detekteras. De 
bäddpartiklar som innehöll Fe-Mg-SiO2 erhöll flera beläggningsskikt: ytterst var det ett 
Mg-Na rikt skikt följt av ett skikt av kalcium- och fosforföreningar.  
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De bäddpartiklar som däremot innehöll K-Al-SiO2 uppvisade en jämn övergång från 
centrum till ytan utan tydlig skiktindelning, närmast ytan var det ett överskott av 
kalcium-, titan- och fosforföreningar medan det närmare centrum var ökade halter av 
kalium. 
 
Slutligen utfördes försök med olika andel amorf struktur i Gr-Granule. Resultaten visar 
först att den amorfa strukturen övergick till kristallin struktur vid en pannas 
driftstemperatur samt att den amorfa strukturen gynnade bäddsintring.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att de många artiklarna tydligt visar fördelen med 
GR-Granule som bäddmaterial vid eldning av bränslen innehållande höga halter av 
alkali.  
  

2.3  Andra dokumenterade tekniska egenskaper   

 
Bäddmaterialet ska vid normal drift uppfylla ett antal olika villkor, där minskad risk för 
bäddsintring är en viktig faktor bland flera. Andra viktiga tekniska faktorer:  
 

• Fluidiseringsegenskaper. 
• Förändring i driftsparametrar vid byte från konventionell bäddsand. 
• Erosion på pannans inre delar. 
• Minimal förbrukning av bäddmaterialet. 
• Förändring av askan och omhändertagandet av den. 
• Avsättning för förbrukad bäddmaterialet. 
• Praktiska aspekter, t.ex. hantering, arbetsmiljö osv. 

 
Först när alla villkor är uppfyllda kan man ersätta dagens bäddmaterialet med detta nya 
bäddmaterial. 
 

2.3.1   Fluidiserande egenskaper 
 
Silversanden är tyngre än Hyttsanden och GR-Granule, densiteten återfinns i tabell 4. 
Drifterfarenheter med GR-Granule visar att den har lägre specifik vikt än konventionell 
bäddmaterial i kombination med en rundare bäddkornform. Praxis är att man minskar 
mängden primärluft och bibehåller samma fraktionsfördelning hos bäddmaterialet [10]. 
 
Tabell 4. Densiteten hos de olika bäddmaterialen.  
Table 4. Density for different bed materials.  

Bäddmaterial Bulkdensitet 
(kg/dm3) 

Fraktionsdensitet 
(kg/dm3) 

   
Silversand 1,4-1,6 2,9 
Hyttsand 0,9-1,1 2,3 

GR-Granule 0,8-1,3 2,8 
   

  
I kapitel 4.5 återfinns uppmätta värden på primärluftflödet för fluidisering för de olika 
bäddmaterialen under laboratorieförsöken vid 800°C.  
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2.3.2   Förändring av andra driftsparametrar 
 
Driftförsök med GR-Granule visar enligt referens [10] att: 
 

• Pannans driftstemperatur kan ökas med upp till 100°C  
detta är dock beroende av vilken typ bränsle som används   

• Bäddsandförbrukningen minskar avsevärt, upp till 80% 
förutsatt att ett besvärligt bränsle har eldats med hög bäddomsättningen  

• Tryckfallet över bädden kan minskas 
• Jämnare bäddtemperatur kan erhållas, speciellt om man förbränner slurries 
• GR-Granule svalnar snabbare 
• Pannans tillgänglighet ökar eftersom driftstoppen blir färre 
• Beläggningsbilden inuti pannan är oförändrad 

detta påstående baseras dock på praktiska driftsförsök med vissa typer av 
besvärliga bränslen 

 
Tydligt är att vid förbränning av vissa besvärliga bränslen, finns det tydliga fördelar 
med att använda GR-Granule som bäddmaterial [10].  
  

2.3.3   Erosion av pannans inre delar 
 
Erosion innebär att bäddmaterial, aska och rökgas träffar pannans inre delar, främst ytor 
av stål, och orsakar slitage, vilket kan medföra allvarliga skador. Slitaget kan avsevärt 
öka om det dessutom sker en samtidig korrosion. Slitage beror av flera faktorer men 
främst av stålets hårdhet kontra hårdheten, hastigheten och formen på de bäddpartiklar 
som träffar stålytan. Nedan följer en sammanfattning av olika begrepp:  
 
Högnivå- eller lågnivåslitage 
Två mekanismer kan identifieras vid enbart erosion av stål beroende på 
avverkningshastighet: högnivå- respektive lågnivåslitage. Högnivåslitage innebär att 
inkommande partiklar träffar stålytan med en stor kraft varvid flisor bryts loss ur stålet, 
dvs. spånbildande. Lågnivåslitage innebär att partiklar träffar ytan med mindre kraft 
men fortfarande tillräcklig för att deformera ytan plastiskt, vilket kräver en längre tid för 
att erhålla samma slitage. 
 
Stöt- eller glidslitage 
Beroende på partikelns infallsvinkel får man olika typer av slitage: främst stöt- och 
glidslitage. Stötslitage innebär att partikeln träffar ytan med en vinkel varvid man får en 
stöt mot ytan som både kan bryta loss korn och skapa en lokal ytdefekt. Glidslitage 
innebär däremot att partiklarna färdas längs med ytan och att en lägre 
avverkningshastighet erhålls på grund av de mer friktionsliknande förhållandena.  
 
Erosion i kombination med korrosion 
När man har korrosiva gaser, t.ex. klor i rökgaserna, erhåller man både en erosion och 
korrosion av ytan, som tillsammans medför ett högre slitage. Eftersom ytan 
kontinuerligt avverkas blir de korrosiva mekanismerna dessutom annorlunda och kan 
medföra en mer svårartad korrosion.  
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Partikelns form 
När man jämför två olika bäddmaterial måste man jämföra både bäddmaterialets 
hårdhet och form. En spetsig eller skrovlig form innebär ett högre slitage. Ett exempel 
är krossat glas med relativt låg hårdhet men där spetsigheten hos glaskornen medför ett 
högre slitage. Figur 6 visar formen för de olika bäddkornen inför förbränningsförsöken.  
 

 
Silversand Hyttsand 

Figur 6. Formen på de två bäddmaterialen före försöken och siktade till samma fraktion.  

Figure 6. Shape of the two bed materials prior testing, with the same size distribution. 

   
Figur 6 visar tydligt att Hyttsanden har en spetsigare och nålliknande form än 
Silversanden. Enligt [10] har GR-Granule än betydligt rundare form än Silversanden 
och drifterfarenheter visar ingen väsentlig skillnad i erosion för GR-Granule jämfört 
med konventionell kvartssand [10]. 
 
Det finns idag olika metoder för provning av erosionsbenägenheten, från att man enbart 
blåser ett luftflöde med erosiva partiklar mot en stålyta till mer tillämpade metoder som 
försöker efterlikna verkliga förhållanden. Rent generellt kan man säga att de mer 
tillämpade metoderna är avsevärt bättre på att efterlikna verkligheten.  
 
Slitageförsök med paddelprovning utförda vid SSAB Oxelösund visade att Hyttsanden 
var mjukare än kvartssand, [9]. Tabell 5 sammanfattar resultaten.  
 
Tabell 5.  Paddelprovning utförd på stålplåt av kvalité Hardox 500. 
Table 5. Paddel testing performed on steel plate Hardox 500. 
Provat erosivt 
material 

MOHS-skala  
Exponentiell skala från lite 1 till mycket slitage 10 

  
Kalcit 2,5-3 
Hyttsand 5-6 
Fältspat 6 
Kvartssand 7 
Corum 9 
Diamant 10 
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Den utförda paddelprovningen har dock följande två reservationer: För det första 
genomfördes provningen vid rumstemperatur och inte vid normal drifttemperatur för en 
panna. För det andra är det vid paddelprovning övervägande stötslitage, vilket inte 
direkt efterliknar slitagemekanismerna på alla platser i en panna. Det bör även påpekas 
att Hyttsanden i denna undersökning förelåg i amorf form medan begagnad Hyttsand, se 
vidare resultat i kapitel 3, föreligger i kristallin form.  
 
Chalmers [20] och [21] har en provningsrigg som bättre efterliknar förhållandena i en 
FB-rigg. I en liten fluidiserande bädd fästs små metallcylindrar av det material man 
önskar testa och testningen utförs sedan vid driftstemperatur. Fördelen är att man 
erhåller liknande slitagemekanismer som i en FB-panna, nackdelen är att den är 
tidskrävande, med en minsta försökstid på 4 veckor. 
 
Merox övervägde under tidigt 80-tal att använda Hyttsanden som blästermedel men den 
var i grundutförande alldeles för mjuk. Man provade med olika kemiska 
sammansättningar på Hyttsanden och fann att om man drastiskt ökade halterna av järn- 
och manganoxid så ökade också hårdheten. Utseendet på Hyttsanden förändrades då 
drastiskt från ljusgrå till svart. Tillräckligt höga hårdheter erhölls dock inte, varvid 
denna satsning nedlades.   
 

2.3.4   Förändring av askan  
 
Askans sammansättning förändras mycket litet. Den främsta orsaken är på grund av att 
detta bäddmaterial, mald masugnsslagg, inte är kemiskt aktiv och reagerar därmed inte 
med bränslet, [10]. Askan kan deponeras på vanligt sätt [9] och [10]. Masugnsslagg 
används idag till bland annat vägbyggnadsmaterial och har goda lakningsegenskaper.   
 
Den förbrukade GR-Granule återanvänds på flera pannanläggningar, de bildade 
bäddagglomeraten i askan krossas, siktas och återförs till pannan.  
 

2.3.5   Arbetsmiljö 
 
Masugnsslaggens lägre innehåll av kiseloxid gör att den är fördelaktig ur 
arbetsmiljöhänsyn genom att risken för stendammslunga minskar. Bäddmaterialet 
innehåller dock 2-5 % finare partiklar som eventuellt kan irritera slemhinnor och ögon 
[10]. 
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3  Beskrivning av utförda förbränningsförsök 

3.1   Provade bränslen och bäddmaterial 
 

Kontrollerade bäddagglomereringsförsök utfördes med fem olika biobränslen i två olika 
bäddar, dels bestående av mald masugnsslagg (Hyttsand), dels av kvartsbädd 
(Silversand).  
  
Karaktäristiken hos de använda bäddmaterialen framgår av tabell 6. Hyttsanden 
analyserades också kvalitativt med hjälp av pulverröntgendiffraktion (XRD), dels på ej 
använt material dels på bäddmaterial som nyttjats som bäddmaterial i 40 h vid 
förbränning av olivbränslet. Detta utfördes för att försöka uppskatta mängden amorft 
material i bädden såväl som eventuellt bildade faser i begagnat material. I det ej 
använda materialet uppskattades mängden amorft material till > 95 vikt-% och faserna 
MgAl2O4 (Spinell) och Al2O3 (Alumina) kunde identifieras. I den begagnade hyttsanden 
uppskattades mängden amorft material till > 80 % och flera olika faser kunde 
identifieras. Materialet dominerades av fasen Ca2MgSi2O7 (Akermanite) men även 
Ca2Al2SiO3 (Gehlenite), K2SO4, CaCO3 (Calcite), K2Mg (CO3)2, MgAl2O4 (Spinell), 
Ca3Mg (SiO4)2 (Merwinite), MgO (Periklas), KAlSi3O8, MgFe2O4 kunde identifieras 
men i mindre mängder. Silversanden bestod till mer än 98 vikts-% av kvarts. 
 

Tabell 6.  Bäddmaterialens karaktäristik. 
Table 6.  Bed material characteristics. 
 Silversand Hyttsand 
Partikel diameter 106-125 µm 106-125 µm 
Struktur > 98 % Kvarts Amorf struktur 

< 5% kristallina faser 
   
Kemisk sammansättning  
(Vikts-% av prov) 

SiO2  98.9 34 
Al2O3  0.181 12 
Fe2O3  0.123 0.6 

CaO  0.123 32 
MgO  0.129 18 
Na2O  0.0040 0.5 
K2O  0.060 0.6 

MnO2  0.013 0.6 
P2O5  <0.0120 0.008 
TiO2 0.040 2.2 

S - 1.5 
 
De fem testade biobränslen som ingick i studien var bark, rörflen, torv, olivkross och 
vetehalm, alla pelleterade till 6-8 mm i diameter. De olika biobränslena valdes ut, med 
hjälp av PCA-analys från en biobränsledatabas* innehållande mer än 300 analyser av 
nordiska biobränslen, för att väl representera variationerna i biobränslens 
asksammansättning. Bränslenas karaktäristik framgår av tabell 7.   
 
 
 
 
 
* Biobränsledatabas tillhörande Umeå Universitet, Energitekniskt Centrum i Piteå och Sveriges Lantbruksuniversitet. 
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Tabell 7.  Bränslekaraktäristik. 
Table 7.  Fuel characteristics (elemental compositions). 
 Bark Rörflen Torv Olivkross Vetehalm 
Torrhalt* 90.6 90.5 89.1 85.6 90.3 
Askhalt** 3.0 5.7 2.4 9.9 5.9 
      
C** 51.6 46.5 53.6 50.2 44.8 
H** 6.0 5.7 6.2 6.3 0.8 
O** 39.3 41.6 31.2 32.1 42.6 
N**  <0.1 0.4 3.2 1.4 0.8 
Cl** 0.01 0.03 0.01 0.15 0.29 
S** 0.03 0.10 0.10 0.14 0.17 
      
SiO2*** 15 77 22 36 39 
Al2O3*** 2.2 1.4 6.3 3.6 0.71 
Fe2O3***  <3.9 0.85 28 4.3 0.52 
CaO*** 39 5.5 24 18 9.7 
MgO*** 3.9 1.3 1.4 12 2.9 
Na2O***  <1.6 1.2 1.1 1.7 0.82 
K2O***  7.7 3.6 2.5 18 24.9 
MnO2***  1.48 0.2 0.80 - 0.062 
P2O5***  2.8 2.1 2.3 4.0 5.8 
TiO2*** 0.88 0.06 0.27 - 0.05 
*)  Vikts-% av prov 
**)  Vikts-% av torrsubstans 
***)  Vikts-% av aska 
 

 

3.2     Kontrollerade bäddagglomereringsförsök 

 
Förbränningsförsöken utfördes i en bubblande fluidbäddreaktor i laboratorieskala (5 
kW) och figur 7 visar en schematisk skiss. Utrustningen som är byggd i rostfritt stål 
(253 MA) är 2 m hög och har en diameter på 100 mm i bäddregionen och en diameter 
på 200 mm i fribordssektionen. En perforerad rostfri platta med 1 % öppen hålarea (90 
hål) används som distributionsplatta.  
 
Till bäddmaterial användes 540 gram med en storleksfraktion mellan 106-125 µm av 
Silversand respektive Hyttsand. Anledningen till valet av bäddkornsstorlek och det 
relativt snäva fraktionsintervallet var för att underlätta bestämningen av bäddkornens 
beläggnings- och angreppstillväxt som i detta arbete är av central roll. 
 
Bränslena förbrändes separat, dels i Silversand, dels i Hyttsand vid en bäddtemperatur 
av 800°C under 40 h för alla bränslen utom för rörflen och vetehalm. Rörflen och 
vetehalm förbrändes vid en bäddtemperatur av 800°C till dess att bädden defluidiserade.  
 
Mängden ingående bränsleaska (dvs. tiden) utgjorde i dessa försök måttet på skillnader i 
sintringstendensen för de olika bäddmaterialen. För samtliga försök gäller att en 
fluidiseringshastighet på 4 gånger minsta uppmätta fluidiseringshastighet användes samt 
att en utgående syrgashalt på 6 % (i medel) hölls, enligt tidigare bestämd lämplig 
standard.  
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Bäddprover togs ut med en luftkyld utsugningsprovtagare med jämna mellanrum (0, 
0.33, 0.67, 1, 4, 8, 16, 24, 32 och 40 timmars intervall) för SEM/EDS studier av 
bäddkornens beläggnings- och angreppstillväxt samt sammansättning. Dessutom 
sparades också allt bäddmaterial och agglomerat efter varje experiment.  
 
Samma totalmängd av varje bränsletyp tillfördes till reaktorn och förbrändes, förutom 
vetehalm och rörflen, (bark 16 kg, olivkross 18 kg och torv 17 kg). Efter det att allt 
bränsle förbränts höjdes bäddtemperaturen isotermt med 3°C/min med elektrisk 
förvärmare till dess bäddagglomerering, eller en första tendens till, erhölls. En 
gasolflamma nyttjades under denna fas för att simulera rätt förbränningsatmosfär. 
Maximalt möjlig bäddtemperatur var cirka 1050 °C.  
 
Vid initial agglomerering ändrades fluidiseringsförhållandena så att bäddtemperaturer 
och differenstryck över bädden ändrades. I försöken registrerades kontinuerligt tre 
bäddtemperaturer och tre differanstryck och på så sätt kunde temperaturen när 
processen ”skenar iväg” bestämmas. För att med större noggrannhet fastställa initial 
agglomereringstemperatur analyserades processdata också med principalkomponent-
analys (PCA). I figur 8 illustreras typiska fluktuationer i bäddtemperaturer och 
bäddifferenstryck under ett kontrollerat bäddagglomereringsförsök. Den slutgiltiga 
agglomereringen/defluidiseringen kan tydligt ses här som ett snabbt tryckfalls-”dropp” 
över bädden. Den initiala agglomereringstidpunkten enligt PCA-analys är också 
markerad i diagrammet. 
 

Prim.
Air

PropaneSec.
Air

Pre-heater

Wall heater

F1

F2 F3

Propane burner

Fuel

Pump

CO

CO2

O2

NO

THC

Cyclone

Ventilation

Condenser

T6

T7

T8

T5

T4

T3

P4

T2

P3

T1
P2

P1

T/P Signals

Data Acquisition 
   System with 
  On-Line PCA

F4

.

.

.

.

. .

.

..

.

DP

.

View window

.

x

 

Figur 7. Schematisk bild över laboratorie FB-rigg. 

Figure 7. Illustration of the bench scale fluidized bed reactor. 
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Figur 8. Illustration av typiska bäddtemperaturer och differenstryck vid försök med 
olivbränsle i kvartsbädd. 

Figure 8. Typical illustration of bed temperatures and pressures during controlled 
agglomeration test of olive fuel in quartz bed. 

 
Under inmatningsfasen (normal förbränning) kvantifierades också den initiala 
beläggningstillväxten på en simulerad pann- eller överhettartub vid förbränning av bark, 
oliv och torv under 5 h med hjälp av ett så kallat kallt finger, bestående av en luftkyld 
sond med en löstagbar provring (rostfritt stål, SS 2343). Den kylda provringen var 
belägen 300 mm ovanför bädden. Gastemperaturen vid provstället var 620±20°C under 
provtiden vid alla experiment. Yttemperaturen ställdes in på 450°C och bibehölls under 
hela provtiden. Provringarna vägdes före och efter försöken och differensen gav 
beläggningstillväxten. Ringarna sparades också för vidare EDS-analys (semikvantitativ 
elementanalys) av initial beläggningstillväxt. 
 

3.3   SEM/EDS-analys av bädd- och provringsmaterial 

 
Bäddprov och agglomerat analyserades med svepelektronmikroskopi, SEM, och 
energidispersiv röntgenanalys, EDS, för att bestämma bäddkornsbeläggningens tjocklek 
och kemiska sammansättning. Detta för att bestämma skillnaderna i beläggningstillväxt, 
reaktionsbenägenhet och kemisk sammansättning, hos beläggningen mellan de olika 
bäddarna. Inför elementaranalys och tjockleksbestämning med SEM/EDS göts proverna 
in i epoxi, snittades med diamantsåg, slipades med SiC-papper och polerades innan 
tvärsnitten slutligen användes för analys och uppmätning av tjocklekar på 
beläggnings/angreppslager. Totalt 10 bäddsandkorn per bäddsandprov (40 h gammalt) 
analyserades med avseende på beläggnings/angreppslagrens utseende och 
elementarsammansättning. 



VÄRMEFORSK 
   
 

18 

Varje bäddkorn analyserades med tre punktanalyser: en punkt i beläggningen, en punkt 
i angreppslagret samt en punkt i själva bäddkornet. Dessutom analyserades även ett 
antal ”halsar” som bildats mellan bäddkornen i de producerade bäddagglomeraten med 
avseende på utseende och elementarsammansättning. 
  
Tjockleken på beläggnings- och angreppslagren bestämdes med hjälp av SEM-
mätningar.  Beläggnings- och angreppstjockleken på 10 representativa bäddkorn 
bestämdes per bäddprov (40 h gammalt). För att minska inverkan av icke radiella 
tvärsnitt utfördes detta bara på de största bäddkornstvärsnitten.  
 
Provringsbeläggningen studeras med hjälp av areaanalyser (0.5 x 0.5 mm) i SEM/EDS, 
för att bestämma eventuella skillnader i kemisk sammansättning mellan de olika fallen 
då Hyttsand respektive Silversand användes som bäddmaterial. 
 

3.4   Jämviktsberäkningar 

 
Teoretiska kemiska jämviktsberäkningar utfördes för att förklara och tolka de 
experimentella resultaten som avser beläggningstillväxten och reaktionsbenägenheten 
hos Hyttsand. Öhman et al [5] har visat att kvartssand reagerar med askbildande 
komponenter som frigörs från biobränslet under förbränningen och därmed ofta bildar 
ett inre skal i form av Ca, (K)-silikat. För att utreda den termodynamiska drivkraften för 
Hyttsanden att reagera med Ca och K utfördes därför kompletterande 
jämviktsberäkningar.   
 
Med tillgång till termodynamiska grunddata kan man genom modellberäkningar utreda 
de reaktionsriktningar som är termodynamiskt möjliga vid varierande betingelser med 
givna komponenter. Dessa modellberäkningar utfördes med programmet FACT-Sage 
3.05. Programmet bygger på en minimering av Gibb’s fria energi för det system man 
undersöker. I beräkningarna har termodynamiska data för gaskomponenter såväl som 
för stökiometriska kondenserade faser och icke ideala lösningar (salt och oxid/slagg) 
använts, tabell 8. Termodynamiska data hämtades från FACT-databasen, [18]. I 
beräkningarna adderades Ca och K i proportioner som motsvarade 0 till 30 viktsprocent 
av den mängd som tillsattes via olivbränslet till hyttsandsbädden respektive 
silversandsbädden (540 g) under försöken.  
 
Beräkningarna utfördes för 800°C, dels i kraftigt oxiderande miljö (O2 i överskott), dels 
i kraftigt reducerande miljö (inget O2).  
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Tabell 8. Ingångsdata till jämviktsberäkningarna samt nyttjade smältmodeller i  
  programmet FACT-Sage. 
Table 8. Elements and solution models used in the chemical equilibrium model  
  calculations. 
Element Silversand 

Ingående mängd (mol) 
Hyttsand 

Ingående mängd (mol) 
Lösningsmodeller 

     
SiO2 9 2.8 Slagg/oxid: Slag-liqA 
Al2O3  0.64 Salt: Salt-liqA 
CaO 0; 0.6; 1.2; 1.8 3.1; 3.7; 4.3; 4.9   
K2O 0; 0.31; 0.61; 1.01 0.035; 0.34; 0.64; 1.04   
Fe2O3  0.020   
Na2O  0.044   
MgO  2.4   
MnO2  0.037   
P2O5  0,008   
TiO2  0.15   
S  0.25   
 
 

3.5 Försök för att bestämma bäddmaterialets nötning och 
sönderdelning 

 
Den i kapitel 3.2 beskrivna laboratorie FB-riggen användes för undersökning av 
nötning på bäddmaterial. FB-riggen uppvärmdes till en temperatur vid 800°C med 
luftförvärmare och elektrisk väggvärmare, inget biobränsle tillfördes utan enbart 
bäddmaterial tillfördes. Två försök utfördes, med Hyttsand respektive Silversand, och 
försöken pågick under vardera 40 timmar med en fluidiseringshastighet av 4*Umf.   
 
Före försöket siktades bäddmaterialen till en storleksfördelning på 200-250 µm, efter 
genomfört försök bestämdes bäddmaterialets förändring i storleksfördelningen genom 
siktning.  
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4   RESULTAT OCH DISKUSSION 

4.1   Kontrollerade bäddagglomereringsförsök i laboratorieskala 

 
Resultaten från bestämningen av de initiala agglomereringstemperaturerna från 
respektive försök framgår av tabell 9. I de försök där bark och olivbränslet nyttjades 
erhölls en skillnad i initial agglomereringstemperatur på cirka 50°C mellan Silversand 
och Hyttsand. Skillnad i agglomereringsförlopp vid nyttjande av dessa bränslen var 
påtaglig då mängden återfunna agglomerat såväl som hårdheten hos dessa var extremt 
låga vid nyttjande av Hyttsanden.  Agglomereringsförloppet var mer utdraget vid 
nyttjande av Hyttsanden i jämförelse med då Silversand användes. Eftersom torvens 
bränslespecifika agglomereringstemperatur i båda bäddarna var över 1040°C, dvs. över 
FB-riggens maximala driftstemperatur, kunde inga skillnader i agglomererings-
temperatur bestämmas för dessa prov. 
 
Vid förbränning av rörflen erhölls en signifikant skillnad i tid till agglomerering medan 
ingen skillnad i agglomereringstendens erhölls vid förbränning av vetehalm.  
 
Tabell 9.  Erhållna initiala agglomereringstemperaturer. 
Table 9.  Obtained initial agglomeration temperatures. 
 Silversand Hyttsand 
 Initial agglomereringstemp (°C) 
Bark 990±10°C 1050±10°C * 
Olivkött och kross 875±5°C 900±20°C * 
Torv >1040°C >1040°C 
 Tid till bäddagglomerering (min) 
Rörflen 210 min 380 min 
Vetehalm 65 min 63 min 
   
*) Det relativt långa temperaturintervallet som presenteras beror på osäkerheten i bestämmandet av 
agglomereringstemperaturen p g a kraftigt utdraget agglomereringsförlopp.  
 
Tabell 10 visar den initiala beläggningstillväxten på simulerad pann- eller överhettartub. 
Det framgår att ingen kraftigare initial beläggningstillväxt på provringarna erhölls vid 
användandet av Hyttsand jämfört med Silversand. 
 
Tabell 10.  Erhållen initial beläggningstillväxt på provringarna. 
Table 10.  Obtained initial deposit formation 
 Silversand Hyttsand 
 Initial beläggningstillväxt (mg/cm2*h) 
Bark 0.1 0.1 
Olivkött/-kross 0.3 0.2 
Torv 0.1 0.1 
Vetehalm - - 
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4.2   SEM/EDS-analys av bädd- och provringsmaterial  

4.2.1   Analys av bäddprov och agglomerat 
 
Oavsett bäddmaterial och bränsle så bildades beläggningar på bäddkornen, se bilaga A. 
Vid högre förstoringar framgår det att vid nyttjande av Silversand som bäddmaterial, 
det vänstra fotot i figur 9, ofta fanns ett inre angreppslager av något mer homogen 
karaktär och ett yttre beläggningslager med inslag av enskilda partiklar. Vid nyttjande 
av hyttsand som bäddmaterial, det högra fotot i figur 9, fanns hos mer än 90 % av 
bäddkornen endast ett yttre beläggningslager som har inslag av enskilda partiklar. Hos 
de resterande 10 % av bäddkornen återfanns (dock aldrig runt hela bäddkornet) ett inre, 
väldigt tunt angreppslager. Vid nyttjande av torv återfanns endast tendenser till ett inre 
angreppslager på Hyttsanden, så tunn att analyser inte skulle kunna genomföras med 
säkerhet. 

  

Figur 9. Illustration av begagnade snittade bäddkorn vid förbränning av olivbränslet. 
Silversandkorn till vänster och Hyttsandskorn till höger.  

Figure 9. Illustration of typical cross-section of bed particles when using olive fuel. Quartz 
particles to the left and blast furnace slag to the right.    

 
 
Både beläggnings- och angreppslagren uppmättes på 10 bäddkorn per bäddprov. Det 
kan konstateras att den totala beläggnings och angreppstjockleken är större för 
Silversand jämfört med när Hyttsand hade använts som bäddmaterial, se figur 10. Detta 
var genomgående för samtliga bränslen. Den yttre beläggningen vid användande av 
Hyttsand uppvisar dock inte någon direkt skillnad i tjocklek jämfört vid användande av 
Silversand. I de fall då ett inre angreppslager bildats vid nyttjande av Hyttsanden, vilket 
redovisas i figuren, är detta betydligt tunnare än vid nyttjande av Silversanden. Då 
vetehalmen endast eldades under 1 h kunde ej beläggnings- och angreppstjockleken hos 
dessa prov jämföras med övriga prov. 
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Inre 

Yttre 
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Figur 10. Uppmätt tjocklek på beläggnings/angreppslagren hos de producerade  
 bäddpartiklarna  

Figure 10. Measured thickness of coating/attack layers of the produced bed particles. 

 
Kompletterade SEM/EDS-mapping analyser återfinns i bilaga B, för Silversand, och 
bilaga C, för Hyttsand. Dessa analyser är gjorda på 40 timmars begagnade bäddkorn då 
olivbränsle användes. Analyserna visar att det yttersta lagret i bägge fallen är ganska 
likt bränslets askinnehåll, dvs. att det är sammansatt av många olika element, dock 
främst K, S, Ca. Vad avser Silversanden består det inre lagret av K, Ca och Si. 
 
Omfattande punktanalyser av beläggningarna och angreppslagren, se figur 11, visar att 
det inre lagret som uppträder hos kvartssanden består framförallt av Ca, K och Si. Det 
yttre, och för de flesta bäddkornen det enda lagret, bestod vid nyttjande av Hyttsand i 
likhet med det yttre lagret hos Silversanden av flera olika element och efterliknar mer 
bränsleaskans sammansättning. Bestämningen av elementsammansättningen hos det 
innersta lagret som uppkommit hos ett färre tal av Hyttsandskornen försvårades av att 
dessa var mycket tunna. Bakgrundens sammansättning det vill säga den ”rena 
Hyttsandens” stör därför elementaranalysen. Detta angreppslager tycks dock vara något 
anrikat på Ca och innehåller färre element från bränslet än det yttre beläggningslagret. 
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Figur 11. Elementaranalyser av de bildade bäddpartikelbeläggningarna. 

Figure 11. Elemental-analyses of the formed bed-material coatings. 

 
Vid användning av Silversand orsakar det inre angreppslagret bäddagglomerering. Figur 
12 är ett exempel och visar för olivkött/kross med Silversand hur det inre lagret 
”limmar” ihop fler bäddkorn till ett sammanhängande agglomerat med de typiska 
halsarna mellan bäddkornen.  
 
I de få agglomerat som hittades vid användande av Hyttsand, så var det yttre lagret 
(oftast det enda lagret) ansvarigt för bäddagglomereringen. I bilaga D återfinns 
analyserade agglomerat vid nyttjande av övriga bränslen (dock ej för torv eftersom inga 
agglomerat erhölls i de fallen). 
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Figur 12. Analyserade agglomerat för oliv/hyttsand och oliv/Silversand.  

Figure 12. Analysed agglomerates for olive/blast furnace slag and olive/quartz sand 

 
Resultaten från de kontrollerade bäddagglomereringsförsöken visar på skillnader i 
initial agglomereringstemperatur och förbränningstid samt framförallt skillnader i 
hårdhet och mängd hos bildade agglomerat för alla bränslen utom vetehalm vid 
nyttjande av Hyttsand.  
 
Resultaten från SEM/EDS analyserna av bäddkornsangreppen och beläggningarna visar 
på skillnader i beläggnings och angreppskaraktäristik mellan de olika bäddtyperna.  
 
Hyttsanden har till största delen endast ett beläggningslager av mer porös inhomogen 
partikelkaraktär, medan Silversanden i större utsträckning har två lager (framför allt när 
olivbränslet användes), med ett inre homogent angreppslager bestående av främst Ca, 
K-silikater samt ett yttre beläggningslager med liknande karaktär som Hyttsandens enda 
lager. Smältförloppet och viskositeten hos det inre lagret vid nyttjande av Silversanden 
är därför av avgörande betydelse för vid vilken temperatur bädden agglomererar. När 
smälta börjar uppträda är hela bädden aktiv och därmed torde en kraftig agglomerering 
ske vid en viss viskositet och andelen smält material återfinns i tillräcklig omfattning.  
 
Tidigare arbeten har visat att Ca-K-silikater uppvisar relativt stora andelar smält 
material i temperaturområdet 800-1000°C.  I fallet för Hyttsanden är den inhomogena 
partikulära beläggningen ansvarig för agglomereringen. Denna består med all 
sannolikhet av flera olika korn/material med olika sammansättningar, oxider, salter och 
silikater, vilka alla har olika smältförlopp och viskositet inom 800 till 1000°C.  

Inre beläggning
Yttre beläggning
Bränsleanalys

Inre beläggning
Yttre beläggning
Bränsleanalys
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Detta innebär troligtvis att inte hela beläggningen uppträder med rätt smältandel och 
viskositet för att agglomerera bädden vid ovanstående temperaturintervall. Kraften som 
verkar på bäddkornen blir sannolikt för liten.  
 

Under försöken har en fluidiseringshastighet på endast 4 * Umf använts samtidigt som 
de nyttjade bäddkornen varit mindre än i normala bäddar varmed de separativa krafterna 
i bädden med stor sannolikhet varit mindre än normalt. Om en högre 
fluidiseringshastighet och större bäddkorn hade använts kanske en ännu större skillnad i 
agglomereringstendens kunnat skönjas.  
 

Tidigare arbeten har föreslagit att orsaken till minskad agglomereringstendens vid 
nyttjande av GR-Granule vid förbränning av plywoodavfall berodde på uppkomsten av 
ett Mg-rikt ytterskal runt bäddkornen, [7], [8]. Detta skal har ej kunnat konstateras i 
detta arbete, utan istället verkar drivkraften saknas för alkaliskt angrepp på bäddkornen 
eftersom bäddmaterialet är nära jämviktssammansättningen. 
 

4.2.2   Analys av provringsmaterial  
 

Resultaten från analyserna med EDS av provringsmaterialet, figur 13, visar på relativt 
små variationer i den kemiska sammansättningen av den initialt bildade beläggningen.  
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Figur 13. Kemiska sammansättningen hos de bildade initiala beläggningarna på 
provringsmaterialet. 

Figure 13. Chemical composition of the initial deposits on the cooled probe material. 
 

Då Hyttsanden innehåller svavel skulle denna eventuellt kunna bidra till en ökad mängd 
bildade beläggningar på kylda ytor men resultaten från studierna av 
beläggningstillväxten på kylda ytor i detta arbete visar inte på någon tendens till 
förhöjda svavelhalter i bildad beläggningen såväl som ingen ökad initial 
beläggningstillväxt. 
 

Torv

BarkOliv 
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4.3   Resultat från jämviktsberäkningar 

 
Inga stora skillnader erhölls mellan beräkningar utförda med syreunderskott respektive 
överskott. Utan inblandning av Ca och K föreligger Hyttsanden vid 800°C framförallt 
som CaOMgOSiO2 (monticellite), MgOCa2O2Si2O4 (akermananite) samt MgAl2O4 
(spinel). Vid tillförsel av Ca och K föreligger Hyttsanden framförallt som 
MgOCa3O3Si2O4 (merwininite), CaOMgOSiO2 (monticellite) och MgAl2O4 (spinel). 
Dessutom bildas en andel oxidsmälta rik på K, Si och Ca.  
 
Vid inblandning av Ca och K till Silversandsbädden föreligger Silversanden som SiO2 
(kvarts) och CaSiO3 (wollastonite). Dessutom bildas en relativt stor andel oxidsmälta 
rik på Si med innehåll av K och Ca. I princip all tillförd K återfinns i smältan. 
 
Av figur 14 framgår att en större andel oxidsmälta bildas vid ”attack” av Ca och K mot 
kvartsbädden i jämförelse med hyttsanden. Av figur 15 framgår också att mängden SiO2 
som ur ursprungsbädden återfinns i oxidsmältan, är betydligt högre för 
Silversandsbädden. Andelen Ca och Mg som ur ursprungsmängden återfinns i 
oxidsmältan är också relativt låg för Hyttsanden. 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0% 10% 20% 30%

Andel av ingående Ca och K som tillsats via olivbränslet till bädden i försöken

Hyttsand
Kvartssand

 

Figur 14. Andel bildad smälta som funktion av tillsatt Ca och K till bädden. 

Figure 14. Percentage formed melt as a function of added Ca and K to the bed. 

 
Resultaten från analyserna med SEM/EDS av bäddkornen visar på liten 
reaktionsbenägenhet för alkaliskt angrepp på Hyttsandkornen, vilket kanske är att 
förvänta då materialet till stor del består av alkaliska ämnen. Resultaten från 
jämviktsberäkningarna visar att mängden bildat smält material är mindre vid alkaliskt 
angrepp vid nyttjande av Hyttsand samtidigt som en mindre andel av bäddkornets 
”egna” element återfinns i smältan. En mindre mängd bildad smälta kan indikera att 
Hyttsandens yta är mindre reaktionsbenägen än Silversanden. 
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Figur 15. Andel SiO2 som återfinns i smältan som funktion av tillsatt Ca och K till bädden. 

Figure 15. Percentage of SiO2 in the melt as a function of added Ca and K to the bed.  

 

4.4   Resultat från nötnings- och sönderdelningsförsök 

 
Resultat från försök i FB-reaktor under 40 timmar med enbart bäddmaterial utan bränsle 
för att bestämma bäddsandens hållbarhet återfinns i tabell 11.  
 
Tabell 11. Vikt på bäddprover före och efter utsättning för termisk nötning vid 40  

timmar i 800°C. 
Table 11.  Weight of bed material before and after heating at 800°C for 40 hours.  

 Vikt Bäddmaterial (g) Sand på  Sand i  Totalvikt  
 Före  Efter  reaktorväggen (g) cyklonen (g) efter förbränning (g) 
      
Silversand 542 537 2 0,3 539,3 
Hyttsand 542 535 8 2,4 545,4 
      
 
Vägning före och efter visar att större delen av all bäddmaterial återfanns i reaktorn 
efter avslutat försök. En mindre mängd av Hyttsanden, 2,4 gram av totalt 542 gram, 
återfanns i cyklonen medan endast 0,3 gram från Silversanden återfanns där.  
 
Likaså återfanns mer Hyttsand på reaktorväggarna, 8 gram, mot endast 2 gram för 
Silversanden. Detta skulle påvisa att Hyttsanden finfördelas mer än Silversanden och 
att de finare partiklarna återfinns samt samlas på reaktorväggarna och i cyklonen. 
 
Totalvikten för Hyttsand var något större efter än före uppvärmningen. Orsaken är 
troligen att det fanns väggbeläggningar som tillfördes bädden under uppvärmningen.  
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Efter uppvärmningen siktades återigen de två bäddmaterialen och tabell 12 visar de 
erhållna fraktionerna.  
  
Tabell 12. Erhållna siktfraktioner före och efter försöket. 
Table 12.  Bed material size distribution before and after the test.  
Siktfraktion (µm)  Före försöken (g) Efter försöken (viktsprocent) 

   Silversand  Hyttsand  
     

200-250  542 96,8 83,8 
160-200  0 2,1 10,6 
125-160  0 0,1 1,9 

<125  0 0,2 3,3 
     

 
Tabell 12 visar att Hyttsanden påverkas mer av fluidiseringen än Silversanden och 
bildar fler antal finare partiklar. Före försöket var bägge bäddmaterialen siktade till en 
storleksfördelning mellan 200 till 250 µm. Däremot efter försöken ökade andelen 
finare sandpartiklar, <200 µm, för Hyttsanden till 16% av sandkornen, att jämföra med 
3% för Silversanden.  
 
GR-Granule uppvisade däremot inte detta beteende. Referens [10] uppger att ingen 
nötning/sönderdelning erhölls vid driftförsök, däremot innehåller GR-Granule cirka 5 
% fina partiklar som blåses bort.  
     

4.5   Skillnad i fluidisering för de olika bäddmaterialen 

 
Primärluftflödet för att erhålla den minimala fluidiseringen, Umf, bestämdes visuellt 
och återfinns i tabell 13 för de olika förbränningsförsöken.  
 
Tabell 13. Skillnad i fluidisering mellan Hyttsand och Silversand. 
Table 13. Difference in fluidisation between Hyttsand and Silversand. 

 Hyttsand Silversand 
 Primärluftflöde vid Umf (liter/min) 

 
Förbränningsförsök med bränsle,  
(106-125 µm) 

10 11 

Förbränningsförsök utan bränsle,  
(200-250 µm) 

8 9 

   
 
Tabell 14 visar att det endast är en minimal skillnad, cirka 10%, mellan de olika 
bäddmaterialen och att vid användandet av Hyttsand minskades luftflödet litet.   
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5    SLUTSATSER 
 
Från förstudien kan följande slutsatser dras:  
 

Detta nya bäddmaterial är en restprodukt från stålindustrin och i Norden är det två 
företag som har sådan ståltillverkning att den kan bildas. Produktnamnet för dessa två är 
Hyttsand/Hyttsten och GR-Granule. I övriga Europa används restprodukten som råvara 
till cement eller som jordförbättringsmedel.  
 

Flera arbeten har tidigare granskat GR-Granule som bäddmaterial vid FB-eldning och 
funnit den mycket användbar vid eldning av besvärliga bränslen som tenderar att orsaka 
bäddsintring. GR-Granule är idag en kommersiell produkt som används vid flera 
driftspannor, dock enbart i Finland. Drifterfarenheterna med GR-Granule är goda och 
ett byte till GR-Granule kräver endast små förändringar i primärluften. Man erhåller 
bland annat högre tillgänglighet, minskad förbrukning av bäddmaterialet och kan 
dessutom höja bäddtemperaturen, tryckfallet över bädden minskas samt man erhåller en 
jämnare bäddtemperatur.  
 

Hyttsand har likheter men också olikheter med GR-Granule. Syftet har inte varit att 
jämföra de två utan att fokusera på masugnsslaggens uppförande under FB-eldning 
oavsett produktnamn. Laboratorieförsöken har dock utförts med enbart Hyttsand. 
 

Hyttsand är jämfört med konventionella bäddmaterial, baserat på kvartsand, lättare 
varvid primärluftflödet måste sänkas med cirka 10% för att erhålla fluidisering vid 
samma fraktionsintervall på bäddmaterialet.  
 
Ej begagnad Hyttsand är avsevärt mjukare än kvartssand. Provning i paddeltestare 
visade att mindre erosion erhölls för ej begagnad Hyttsand än vid provning med 
kvartssand, vilket indikerar att den kommer att ge ett mindre slitage på pannans inre 
delar. Paddeltestare är dock en begränsad provningsmetod.  
 
Hyttsand finns idag tillgänglig i stora kvantiteter. Den begränsande och fördyrande 
faktorn är att den måste siktas till ett relativt snävt storleksintervall. För GR-Granule 
innebär det att priset ökar från 9,5 Euro per ton till 160 Euro per ton, liknande 
prisökning är trolig även för Hyttsanden. 
 
Askan efter eldning med GR-Granule uppvisar inga skillnader jämfört med användandet 
av konventionella kvartsbaserad bäddmaterial. Hyttsand är idag tillåten att deponera på 
tipp som byggnadsavfall och förbrukad bäddmaterial kan antingen deponeras eller 
eventuellt regenereras.  
 
Från försöken i bänkskala kan följande slutsatser dras:  
 
Minskad bäddagglomereringstendens erhölls vid nyttjande av Hyttsand i förhållande till 
Silversand, dvs. kvartssand, vid förbränning av oliv-, rörflen- och barkbränsle.  Vid 
nyttjande av torvbränslet kunde inga skillnader noteras då ingen agglomereringstendens 
kunde skönjas under maximalt tillåten bäddtemperatur hos anläggningen. Vid 
förbränning av vetehalm erhölls ingen skillnad i agglomereringstendens för de olika 
bäddmaterialen.   
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Bäddkornen visade skillnader i beläggnings/angreppskaraktäristik då Hyttsands-
bäddkornen oftast saknade ett inre angreppslager, dvs. Hyttsanden visade låg 
reaktionsbenägenhet med alkali och övriga element härrörande från bränslet. 
Silversanden hade i större utsträckning ett inre angreppslager, bestående av Ca, K-
silikater. Dess yttre beläggningslager visade stor likhet, både i utseende, tjocklek och 
elementarsammansättning som Hyttsandens beläggningslager vid nyttjande av samma 
bränsletyp. 
 
Den sammanlagda beläggnings- och angreppstillväxten var kraftigare vid nyttjande av 
Silversand. 
 
Resultaten från SEM/EDS-analyserna av de bildade agglomeraten visar att det var det 
inre mer homogena Ca, K-silikatrika lagret som är ansvarigt för bäddagglomereringen 
vid nyttjande av Silversand. I de få lösa agglomerat som hittades vid nyttjande av 
Hyttsand, så var det yttre mer inhomogena och partikelrika lagret ansvarigt för 
bäddagglomereringen. 
 
Den minskade agglomereringstendensen vid nyttjande av Hyttsand kan förklaras med 
att ett inre angreppslager oftast saknades för detta bäddmaterial. Hyttsanden är i princip 
”jämviktssammansättningen”, och således finns ingen drivkraft för reaktion mellan 
alkali och bäddmaterial. Kvartssanden hade i en större utsträckning ett sådant K, Ca-rikt 
angreppslager som visade sig vara en viktig beståndsdel i de bildade agglomeraten. 
 
Ingen signifikant skillnad i initial beläggningstillväxt såväl som elementar-
sammansättning erhölls hos kyld provring vid nyttjande av Hyttsand i jämförelse vid 
användande av Silversand. 
 
Försök i FB-riggen utan bränsle vid 800°C och 4*Umf, visade att Hyttsanden nöts 10-
15% mer än Silversand.   
 



VÄRMEFORSK 
   
 

31 

6  Tillämpbarhet i fullstor panna 
 
Förstudien och laboratorieförsöken visar att mald masugnsslagg fungerar väl som 
bäddmaterial vid förbränning av besvärliga bränslen som reagerar med bäddmaterialet 
och därmed orsakar bäddagglomerering av bädden.  
 
Inköpspriset är dock avsevärt högre för mald masugnsslagg och detta medför att endast 
pannanläggningar med hög bäddomsättning kan motivera användandet av mald 
masugnsslagg. För dessa pannor medför en övergång från konventionella 
kvartsbaserade bäddmaterial till mald masugnsslagg att följande fördelar och nackdelar 
erhålls:  
 

• Inköpskostnaden är cirka 8 gånger högre än konventionellt bäddmaterial 
• Bäddmaterialet tillåter en bredare bränslebas med fler besvärliga bränslen, 

troliga bränslen är t.ex. avfall, energigrödor, slam.   
• För dessa bränslen erhålls upp till 10 gånger lägre bäddomsättning 
• Längre driftstider erhålls genom att färre driftsproblem erhålls 
• Askans innehåll av förbrukad bäddmaterial minskas avsevärt 
• Pannans totalekonomi förbättras främst genom att besvärligare bränslen kan 

eldas med bibehållen låg bäddomsättning 
• Mindre mängd förbrukat bäddmaterial behöver deponeras 

 
Dessa erfarenheter visar att det: 
 

1) Främst är pannägare som idag har problem med bäddsintringar eller avser att 
förbränna besvärliga bränslen som kommer att ersätta sin bäddmaterial med 
mald masugnsslagg 

2) Hyttsanden kommer att medföra förändringar i pannans driftsparametrar och 
kommer att kräva smärre intrimningar 

3) Förbrukad Hyttsand kommer att omhändertas på samma sätt som för 
konventionellt bäddmaterial    

 
Tillämpbarheten för driftspannor är alltså hög. 
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7   Förslag till fortsatt utvecklingsarbete  
 
Följande fortsatt utvecklingsarbete föreslås:  
 

1) Kartlägga nya typer av bäddmaterial  
Kvartssand ersätts på allt fler FB-pannor med nya typer av bäddmaterial, t.ex. 
använder Eskilstuna Energi Olivinsand, likaså är flera nya bäddmaterial på väg 
att lämna utvecklingsstadiet och bli kommersiella produkter, t.ex. diabas. Målet 
är att bestämma vilka bäddmaterial som finns kommersiellt tillgängliga, deras 
fördelar och nackdelar, dokumentera driftserfarenheterna och bestämma 
prisbilden. 
 

2) Driftförsök i 10 till 20 MW BFB panna  
Användandet av mald masugnsslagg som bäddmaterial vid FB-förbränning är 
med denna rapport tillräckligt dokumenterad för att gå vidare med försök i en 
fullstor panna. Målet är att bestämma hur inställningar och driften förändras vid 
användandet av mald masugnsslagg. Vårt förslag är att utföra driftförsöken i en 
BFB-panna på 10 till 20 MW under noga övervakade och kontrollerade 
förbränningsförhållanden. Provuttag på bäddmaterialet görs och bäddmaterialets 
eventuella beläggningstillväxt och karaktäristik, jämförs med konventionellt 
bäddmaterial. Fördelen är dels att BFB använder en större kornstorlek och dels 
att pannor på 10 till 20 MW är mer lätthanterliga att utföra driftförsök i.  
 

3) Kompletterande undersökningar på mald masugnsslagg 
Förutsatt att mald masugnsslagg befinns vara en produkt som både tekniskt och 
ekonomiskt är lämpat som bäddmaterial för FB-pannor, kan följande 
kompletterande undersökningar vara lämpliga:  
 

a. Erosionsprovning 
Chalmers har en provningsrigg som bättre efterliknar en FB-pannas inre 
miljö med avseende på erosion. Provningen är dock både kostsam och 
månadslång. Den är dock den enda tänkbara experimentella laboratorie 
metoden som kan förutsäga mald masugnsslaggs erosiva uppförande i en 
FB-panna.  
 

b. Återanvändning av förbrukad bäddmaterial 
Försök med GR-Granule visar att förbrukad GR-Granule kan efter 
krossning och siktning särskiljas från aska och agglomerat, för att sedan 
återföras till pannan [10]. TPS genomför under våren 2003 ett projekt där 
olika metoder för att tvätta förbrukad bäddmaterial undersöks. Målet är 
att finna praktiska tillämpbara metoder som tvättar förbrukad 
masugnsslagg och gör den tillräcklig fri från aska och agglomerat så att 
den kan återföras till pannan.  
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B. SEM/EDS-mapping av Oliv/Kvartssand 
C. SEM/EDS-mapping av Oliv/Hyttsand 
D. SEM-analyser av agglomerat 
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A SEM-bilder på bäddkorn vid olika bränslen och 
bäddmaterial. 

        
Oreagerad Kvartssand Oreagerad Hyttsand 
 

  
Bark. Kvartssand Bark. Hyttsand 
 

  
Oliv. Kvartssand Oliv. Hyttsand 
 

  
Torv. Kvartssand Torv. Hyttsand 
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B    SEM/EDS-mapping av Oliv/Kvartssand 
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C   SEM/EDS-mapping av Oliv/Hyttsand 
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D   SEM/EDS-analyser av agglomerat 
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