
 

 

 
 
 
 
 
 
 
SP-AR 2007:11 

Samförbränning av bilfluff, rötslam och avfall 
i en 20 MW fluidbäddpanna –  

Studier av bränslesammansättningens påverkan 
på beläggningsbildning 

 
Co-combustion of automotive shredder residue (ASR) and 
sewage sludge with a mixture of industrial and household 

waste in an 20MW fluidized bed combustor 

 
 

David Eskilsson, Andreas Johansson,  
Linda Johansson, Evalena Wikström-Blomqvist 

 
 
 

Projektnummer: 22432-1 



 

 



 
 Slutrapport Ökad bränsleflexibilitet - Bränslekraft STEM  
 

i 

Abstract 

In order to prevent a further increased use of resources and to decrease the 
environmental impact from landfills, organic wastes are today diverted towards material 
and energy recovery. This creates a waste market with an increasing number of waste 
fractions that needs to be treated properly. As an example, in Sweden it has recently 
been prohibited to landfill source separated combustible waste (2002) and organic waste 
(2005). Wastes as automotive shredder residue (ASR) and sewage sludge can no longer 
be landfilled and needs to be either material or energy recovered, which challenge the 
waste treatment sector. 
 
This work investigates the effects of ASR and sewage sludge co-combustion in a 20 
MW Energy-from-Waste plant (bubbling fluidised bed). The long term objective of the 
work is to increase the fuel flexibility, the boiler availability and the power production. 
This report focus on boiler operation and combustion performance in terms of 
agglomeration, deposit rates and emissions. In addition to the tests with ASR and 
sewage sludge, repeated measurements were performed during normal load as a 
reference. 
 
The results show that the co-combusted fractions of ASR and sewage sludge, which on 
mass basis constituted 6 % and 15 % respectively, did not increase the risk for 
agglomeration or deposits on heat-exchanging surfaces. Instead, compared to the two 
reference cases, the deposit rates decreased when sewage sludge was added. Only minor 
variation in the emissions was seen between the different cases. The levels of I-TEQs 
were far below the legislated values in all cases.  
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Sammanfattning 

EU och därmed Sverige har satt upp tydliga mål för att minska mängden avfall som går 
till deponi. I Sverige råder idag mer eller mindre deponeringsförbud för allt avfall som 
är brännbart eller innehåller organiskt material. Dessa förbud orsakar en omfördelning 
av avfall från deponi till återvinning, främst genom förbränning. Detta innebär att ett 
större utbud av nya avfallsfraktioner når dagens avfallsförbränningsanläggningar, vilket 
ställer krav på anläggningsägare och avfallshanterare. En ökad komplexitet i 
avfallsfraktionernas sammansättning kan, om fraktionerna blandas olämpligt, ha en 
negativ inverkan på elverkningsgraden i anläggningarna pga ökad bildning av 
beläggningar på värmeöverförande ytor och ökade halter av korrosiva ämnen i 
rökgasen. För att minska risken för högtemperaturkorrosion arbetar 
avfallsförbränningsprocessen idag medvetet vid lägre ångdata än t ex 
biobränsleförbränning och ger därmed också en lägre elproduktion. 
 
För att utveckla avfallsförbränning till en effektivare och mera ekonomiskt fördelaktig 
process är det nödvändigt att anläggningsägare får ökad kunskap om vilka komponenter 
i avfallet och kemiska förlopp som påverkar bildandet av (korrosiva) beläggningar på de 
värmeöverförande ytorna. Med denna kunskap kan olika avfallsfraktioner blandas och 
förbrännas optimalt med god panntillgänglighet och bra miljödata. 
 
Projektet syftar till att öka kunskapen om olika avfallsfraktioners inverkan på 
förbränningsprocessen i termer av beläggningar, emissioner och panntillgänglighet. De 
kritiska nyckelkomponenterna och halterna av dessa för beläggningsbildning har därför 
studerats i utvalda bränsleblandningarna. Mer specifikt har projektet koncentrerats på att 
kartlägga sammansättningen på inkommande avfall, identifiera problemfraktioner och 
orsaker till driftsstörningar, undersöka samförbränning av utsorterade avfallsfraktioner 
samt undersöka beläggningsbildningen på värmeöverförande ytor. 
 
I projektet utvärderades följande bränsleblandningar: 

 samförbränning med referensbränsle (IW)1 med inblandning av rötslam + RT-
flis, 

 samförbränning med IW med inblandning av bilfluff. 
 förbränning med IW 
 upprepning av förbränning med IW 

 
Bildningsförloppet för oorganiska beläggningar har studerats genom fullskalemätningar 
i Borås Energi och Miljö 20 MW BFB avfallspanna kombinerat med termodynamiska 
jämviktsberäkningar, avancerade kemiska analyser och statistisk utvärdering, för att ge 
kunskap om de komplexa reaktionsförloppen. Utöver de av driften kontinuerligt loggade 
signalerna i processen har följande mätningar och provtagningar utförts inom projektet:  

 Karaktärisering av fasta strömmar:  
- obehandlat verksamhetsavfall,  
- behandlat normal avfallsbränsleblandning, 
- de utvalda avfallsfraktionerna billfluff och rötslam+ RT-flis, 

                                                 
1 IW 70:30 Industri:hushållsavfall 



Slutrapport Ökad bränsleflexibilitet - Bränslekraft STEM 
 

iv 

- botten-, cyklon- och vändschaktsaskor 
 On-line mätning i rågasen av H2O, CO2, SO2, NO2, CO, NO, NH3, HCl och N2O, 

med ett FTIR-instrument  
 Beläggningsmätningar med parallella sonder i toppen av eldstaden och innan 

slutöverhettaren i konvektionsstråket. 
 Parallella mätningar av partiklars masskoncentration och -storleksfördelningar 

vid hög respektive låg rökgastemperatur, med lågtrycksimpaktorer 
 Fullständig elementaranalys av alla beläggnings- och partikelprover 
 Kompletterande SEM-EDX och smältpunktsanalyser på utvalda 

beläggningsprover 
 
Försöken kan sammanfattas med att samförbränning med de utvalda 
bränsleblandningarna utfördes utan några större driftproblem med bränsleinmatning, 
förbränningsprocessen, beläggningstillväxt eller emissioner i Borås Energi och Miljös 
BFB avfallspanna. 
 
Samförbränning med 6-vikt% bilfluff visade inte på några signifikanta skillnader i 
mätresultat jämfört med förbränning av den normal avfallsbränsleblandningen. Vid 
samförbränning av rötslam + RT-flis noterades följande positiva och negativa 
förändringar: 
+ Lågt värmevärde (0,5 MJ/kg) samt hög fukthalt (80 vikt-% vatten) => Sänker 

bäddtemperaturen och/eller mängden recirkulerad rökgas till bädden. Sänkt 
bäddtemperatur kan också leda till sänkta NOx-emissioner.  

+ Högre fukthalt i rökgasen ger upphov till en högre relativ fukthalt i rökgasen vid 
rökgasfiltret vilket ger upphov till effektivare reaktioner med kalk (lägre 
kalkförbrukning) 

+ Lägre beläggningstillväxt under försöket med bränsleblandning MS men i detta 
fall berodde det också på att bränsleblandninge hade en lägre halt alkali i och med 
att relativt mycket RT-flis också var tillsatt (30 mass-%). 

+ Zeoliterna (härstammar från de fosfatfria tvättmedlena) i rötslammet ger lägre 
sintringsbenägenhet av bäddmaterialet. 

+/
- 

Askhalten på torrsubstans är hög (38 vikt-% torrsubstans) men relativt lågt på vått 
prov (8 vikt-% vått). Det mesta av askan blir troligtvis flygaska. 

+/
- 

Rötslammet innehåller S och har i dessa försök gett upphov till 115 mg SO2/nm3 i 
rågasen vilket leder till förhöjd kalkförbrukning. Samtidigt vet man att S sänker 
beläggningstillväxten och korrosionshastigheten. 

- Rötslammet innehåller förhöjda kvävehalter (0,8 vikt-%, vått) vilket kan ge 
upphov till förhöjda NOx-emissioner om SNCR-systemet ej lyckas hålla nere 
emissionerna. 

- Ingen återvinning av fosfor. 
 
Rökgastemperaturen påverkar beläggningstillväxten i mycket hög utsträckning, varför 
tillväxten var betydligt högre i toppen av eldstaden jämfört med den parallella 
provtagningen innan slutöverhettaren i konvektionsstråket. En orsak till ökad 
beläggningstillväxt vid högre rökgastemperatur är att andelen gasformiga alkaliklorider 
(främst NaCl) är betydligt högre över 700 ºC. Den statistiska utvärderingen stödjer 
också detta samband genom att visa på en tydlig korrelation mellan ökad tillväxt och 
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mängden alkaliklorider i beläggningen samt att alkali och klor samverkar. Betydelsen 
av närvaro av höga halter av alkaliklorider för tillväxten visade sig också tydligt i SEM-
EDX bilderna på beläggningsproverna. 
 
Vidare visade försöken också att metalltemperaturen på överhettaren spelar en stor roll 
för beläggningstillväxten innan den befintliga slutöverhettaren. En metalltemperatur på 
500 ºC ger en signifikant högre beläggningstillväxt jämfört med den lägre testade 
metalltemperaturen 435 ºC.  
 
Beläggningsmätningarna i toppen av eldstaden visade på en mycket aggressiv 
rökgasmiljön vilket resulterade i synlig korrosion redan efter två timmar samt att 
beläggningstillväxten var mycket hög. Detta betyder att med nuvarande 
bränsleblandning är det troligtvis mycket svårt att placera en extra överhettare i denna 
position även om ädlare metall används i konstruktionen. Rökgasmiljön kan dock 
förändras genom att tillsätta additiv eller smarta optimerade bränsleblandningar. 
Exempelvis, uppnåddes en nästintill halverad beläggningstillväxt när rötslam 
samförbrändes med den normala bränsleblandningen. 
 
Med anledning av resultaten från detta projekt kan vi rekommendera båda de 
undersökta bränsleblandningarna, 6 vikt-% inblandning av bilfluff och 15 vikt-% 
inblandning av rötslam tillsammans med RT-flis som möjliga bränsleblandningar i 
dagens avfallsförbränningsanläggningar. Båda två inblandningar fungerade utan några 
negativa anmärkningar i Borås Energis avfallspanna.  Den största noterade effekten var 
en positiv påverkan på beläggningstillväxten när rötslam + RT-flis samförbrändes i 
anläggningen. Huvudorsaken till denna positiva effekt är troligtvis att RT-flisen 
innehåller lägre halter alkali än IW. Dessutom kan zeoliterna i rötslammet bidra till att 
minska beläggningstillväxten men zeoliternas påverkan är troligtvis i detta fall av 
mindre betydelse. Ingen signifikant påverkan på förändring i beläggningstillväxt kunde 
noteras när bilfluff inblandades i bränslet. Det bör dock noteras att vi inom ramen för 
detta projekt inte har studerat effekt av korrosion. 
 
Korrekt inbladning av utvalda avfallsfraktioner med det normala avfallsbränslet kan ge 
upphov till tydliga processförbättringar. En korrekt inblandning kan i vissa fall ersätta 
tillsatser av kostsamma additiver.  
 
Innan en ny avfallsfraktion tillsätts till bränsleblandningen är det av stor vikt att den 
kemiska sammansättningen är känd av både den normala bränsleblandningen och det 
nya bränslet. Sammansättningen kan därefter teoretiskt beräknas och en optimal 
sammansättning inom ramen för rådande tillstånd, garantier etc kan skapas. Innan 
inblandning av nya avfallsfraktioner används regelbundet under lång tid bör påverkan 
på processen undersökas genom noggrann analys av normala driftdata såsom 
temperaturer, sotningsfrekvenser, prestanda på rökgasreningen, mängden fasta flöden 
etc. Därefter kan extra beläggnings- och eventuellt korrosionsmätningar utföras för att 
noggrannare undersöka inblandningens påverkan på processen.  
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Ordlista 

Alkali Samlingsnamn för Na och K. Följaktligen är alkaliklorider 
samlingsnamn för KCl och NaCl. 

MS Förkortning på en av de bränsleblandningar som använts i 
försöken bestående av: 15 vikt-% rötslam från reningsverket i 
Borås, 30 vikt-% RT-flis, 16 vikt-% hushållsavfall och 39 
vikt-% industriavfall. 

CF Förkortning på en av de bränsleblandningar som använts i 
försöken bestående av: 6* vikt-% bilfluff, 28 vikt-% 
hushållsavfall och 66 vikt-% industriavfall. * 10 % på 
energibasis 

Bilfluff Vid fragmentering av uttjänta bilar uppstår en lättavfallsrest 
av icke-metalliska material från bilen, t ex plast, textilier och 
gummi. Denna avfallsfraktion brukar kallas bilfluff (Car 
Fluff) eller ASR (Auto Shredder Residue) och den motsvarar 
ca 25 vikt-% av en bil. Hur lättavfallsrestfraktionen definieras, 
som ASR eller Car Fluff, varierar inom EU. I Sverige 
separeras och definieras lättavfallsresten i två fraktioner en 
s.k. ASR light som i huvudsak innehåller PUR skum, trä, 
lättare plast, textil.  

IW Förkortning på den normala bränsleblandningen som 
förbränns anläggningen och som består av: 30 vikt-% 
hushållsavfall och 70 vikt-% industriavfall.  

RT-flis Reurträ, återvunnet rivnings trä som krossats till flis 
BEM Borås Energi o Miljö AB 
Beläggning I denna rapport används begreppet beläggning vilket här 

definieras som skiktet av aska som sitter på överhettartuber. 
Etta annat ord för beläggning är avlagring. 

SEM-EDX Scanning Electron Microscopy - Energy Disperive X-ray. 
Analysmetod som kan avbilda ytor och genom att också 
använda röntgen kan olika ämnen detekteras på provets yta. 

Termodynamiska 
jämviktsberäkningar 

Simuleringsverktyg som används för att undersöka vilka 
kemiska föreningar som bildas när en blandning av 
komponenter uppnår termodynamisk jämvikt genom att 
minimera Gibbs fria energi. 

PCA Principalkomponentanalys, statistiskt verktyg som 
komprimerar komplexa och stora datamatriser till enklare 
modeller. 

FL115 Mätposition som finns lokaliserad i toppen på eldstaden där 
rökgastemperaturen är 850-950 ºC. Här har 
beläggningsmätningar och partikelmätningar med 
högtemperatursond genomförts. 

SR39 Mätposition som finns lokaliserad precis efter vändschaktet 
och precis före slutöverhettaren rökgasen har här en 
temperatur på 850-950 ºC. Här har belägggningsmätningar 
genomförts. 
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LCT149 Mätposition precis efter konvektionsstråket och före cyklonen. 
Partikelmätningar har här genomförts isokinetiskt.  

Zeoliter Aluminiumsilikat: Al2O3*2SiO. Zeoliter används bland annat 
i alla fosfatfria tvättmedel vilket gör att det till sist anrikas i 
reningsverkens rötslam.   

DLPI Dekati lågtrycksimpaktor. Mätinstrment för mätnign av 
partiklarnas masskoncentration och masstorleksfördelning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Hösten 2005 sökte SP, Högskolan i Borås, Metso Power (dåvarande Kvaerner Power) 
och Borås Energi och Miljö medel för ett samarbetsprojekt med syftet att undersöka 
bränsleblandningens påverkan på förbränningsprocessen och därmed uppnå kunskap 
som ger en ökad bränsleflexibilitet och tillgänglighet för 
avfallsförbränningsanläggningar. Projektidén var indelad i två etapper och medel söktes 
och beviljades för etapp 1. Etapp 1 av projektet startades i mars 2006 och 
slutrapporteras därför nu i enlighet med den ursprungliga tidplanen. 

1.2 Problemformulering 

Förr eller senare slutar alla produkter i avfall vilka måste omhändertas och hanteras på 
ett resurssnålt och miljövänligt sätt för att ett uthålligt samhälle skall uppnås. Den 
pågående klimatförändringen och dess orsaker har dessutom den senaste tiden starkt 
uppmärksammats. Genom att godkänna Kyoto-avtalet har Sverige också åtagit sig att 
minska sina utsläpp av växthusgaser 2008-2012 med i snitt 4 % av 1990-års nivåer. För 
att lyckas med dessa åtaganden måste användandet av fossila bränslen ersättas med 
förnyelsebara bränslen. Avfall betraktas till största delen som ett sådant och kan därför 
ersätta de fossila bränslena på kraft- och värmeanläggningar runt om i landet. Detta gör 
frågan om hållbar utveckling och avfallshantering till en kärnfråga inom Sverige såväl 
som EU. Deponering av avfall innebär ett enormt energislöseri då varken materialet 
eller dess energi tas till vara på samtidigt som det bidrar till ytterligare påfrestningar på 
miljön bl.a. genom urlakning av gifter till närmiljön och utsöndring av växthusgaser 
som koldioxid och metangas. Utsläpp från deponier står för 20 % av metangaserna i 
atmosfären och 2-3 % av de totala utsläppen av växthusgaser2. Dessutom kräver 
deponeringen ständigt mer utrymme som tar mer och mer värdefull mark i anspråk. Nya 
och tydligare lagar och regelverk har därför initierats för att uppnå minskad 
deponeringen av avfall och samtidigt skydda miljön från ökade giftiga utsläpp. I Sverige 
har detta lett till åtgärder som införande av skatt på deponi samt förbud mot deponering 
av källsorterat brännbart avfall (2002) och organiskt avfall (2005). 
Deponeringsförbuden orsakar en omfördelning av avfall från deponi till 
energiåtervinning, främst genom förbränning, och har lett till ett större utbud av olika 
avfallsfraktioner. Detta innebär i sin tur att avfallsfraktioner som inte tidigare har 
förbränts mer eller mindre måste förbrännas och ställer därmed krav på 
anläggningsägare och avfallshanterare. En annan utmaning är att öka 
elverkningsgraden, vilket idag begränsas av de mycket korrosiva rökgaserna. Risken för 
högtemperaturkorrosion resulterar i att avfalls-förbränningsanläggningar medvetet 
konstrueras för lägre ångdata och därmed också en lägre elproduktion. Vissa 
anläggningar har ingen elproduktion alls. Som exempel kan det nämnas att under 2004 
utvanns totalt 9,3 TWh energi från avfallsförbränning men endast 8 % (0,74 TWh) av 
detta utgjordes av el [1]. Den låga elproduktionen är extra problematiskt för länder som 

                                                 
2 www.oecd.org 
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inte har ett uppvärmningsbehov, eftersom om inte värmen kan tillgodoses blir den totala 
verkningsgraden mycket låg och energiåtervinningen ofta oekonomisk. 
 
För att göra avfallsförbränning mer effektiv och ekonomisk är det nödvändigt att 
anläggningsägare får ökad kunskap om vilka komponenter och kemiska förlopp som 
styr bildandet av (korrosiva) beläggningar på de värmeöverförande ytorna. Med denna 
kunskap kan olika avfallsfraktioner blandas och förbrännas optimalt. Beläggnings-
bildning vid förbränning av avfall och utsorterade avfallsfraktioner har endast studerats 
i begränsad utsträckning och det finns därmed ett behov av att förbättra kännedomen 
kring bildningsförlopp och reaktioner för att på sikt öka flexibilitet i bränsleblandningar 
och möjliggöra en ökad elproduktion. 

1.3 Syfte 

Det långsiktiga målet med arbetet är att avfallsförbränningsanläggningar ska kunna 
hantera en större bränslevariation genom att kunna förutsäga och kontrollera bildningen 
av beläggningar och andra processtörande händelser och därmed bibehålla en hög 
tillgänglighet på pannorna samtidigt med en ökad bränsleflexibilitet och goda miljödata. 
 
Etapp 1 av projektet syftar till att genom en ökad förståelse av bränsleegenskaper och 
bränsleblandningars sammansättning studera beläggningsbildning och oorganiska 
processer vid avfallsförbränning och samförbränning. I projektet studeras 
bränsleblandningar av industriavfall, brännbart hushållsavfall, returträflis, rötslam från 
avloppsreningsverk och bilfluff. 
 
Mer specifikt har projektet koncentrerats på att: 

 kartlägga sammansättningen på inkommande avfall, 
 identifiera problemfraktioner och orsaker till driftsstörningar, 
 undersöka samförbränning av utsorterade avfallsfraktioner samt 
 undersöka beläggningsbildningen på värmeöverförande ytor 

 
En viktig del av projektet är att öka kunskapen om olika avfallsfraktioners inverkan på 
förbränningsprocessen i termer av beläggningar, emissioner och panntillgänglighet. De 
kritiska nyckelkomponenterna och halterna av dessa för beläggningsbildning kommer 
därför att studeras i de olika bränsleblandningarna.  
 
Bildningsförloppet för oorganiska beläggningar kommer att studeras genom mätningar i 
fullskala kombinerade med modelleringar samt avancerade kemiska analyser för att ge 
kunskap om de komplexa reaktionsförloppen.   
 
Avnämare för resultaten är energibolag, panntillverkare och forskare.  

1.4 Avgränsningar 

Arbetet har inte undersökt i vilka nivåer utsorterade avfallsfraktioner kan 
samförbrännas. Målet har istället varit att visa att det går att samförbränna de aktuella 
fraktionerna under relevanta inblandningsgrader. Arbetet har heller inte studerat 
korrosion. 
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2 Teori och litteratursammanställning 

2.1 Avfall 

De senaste årtiondena har en större miljömedvetenhet och en strävan mot ett resurssnålt 
samhälle skapat diskussioner hos allmänhet och beslutsfattare. Trots detta har mängden 
avfall som produceras i Europa stadigt ökat sedan 1990 och OECD spår en ökning med 
45% från 1995 års nivåer till 2020. Som Figur 1 visar så gäller detta även Sverige. 
Figuren visar hur trenderna inom generering och hantering av hushållsavfall har sett ut 
under de senaste decennierna i Sverige. Trots att det övergripande målet med 
lagstiftningar inom avfallssektorn under den visade tidsperioden har varit att minimera 
mängden avfall så har detta kraftigt misslyckats. Den ökade hushållsavfallsmängden har 
visserligen balanserats av en ökad mängd återvunnet material, mestadels papper och 
förpackningar. Glädjande är dock att mängden hushållsavfall som direkt går till deponi 
kraftigt har reducerats i favör för energiåtervinning. Den senare erhålls oftast genom 
förbränning men även biologisk behandling av avfall, för produktion av biogas, är på 
frammarsch. I jämförelse med Sverige så har Borås kommun en högre andel biologisk 
hantering av avfall och en något lägre andel som går till deponi (se Bilaga A). 
 

Figur 1. Insamlat hushållsavfall i Sverige mellan 1985-2005 [2] 

2.1.1 Förbränning av utsorterade avfallsfraktioner 

Den givna utmaningen vid förbränning av avfall och utsorterade avfallsfraktioner är 
bränslets heterogenitet. Den kemiska sammansättningen av avfallsblandningen påverkar 
hela förbränningsprocessen, samt beläggningshastigheten på ytor, uppkomst av 
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korrosion och kan också ge upphov till minskad tillgänglighet och fördyrad 
elproduktion.   
 
Beläggningsbildning och korrosion på överhettare har varit ett stort problem vid 
biobränsleeldning, främst pga KCl som bidrar till ökad beläggningsbildning. Därför har 
det de senaste åren genomförts ett stort antal forskningsprojekt inom detta område, både 
nationellt och internationellt. Detta har lett till att kunskapen inom området har ökats 
och att motåtgärder har utvecklats och kommersialiserats. 
 
Vid avfallsförbränning och samförbränning är utmaningarna större än för biobränslen 
då sammansättningen på avfallsbränslen skiljer sig radikalt från biobränslen. Bränslet 
har ofta en mycket hög askhalt, 10-30 vikt-%, med metaller i olika former och halter. 
Dessutom har avfallsbränslen extremt höga Cl-halter (0,4-1,0 vikt-%) samt relativt höga 
halter alkalier. Denna bränslesammansättning ger en mycket komplex askkemi, samt en 
annorlunda beläggningsbildning jämfört med vid biobränsleförbränning. 
 
Man kan förvänta sig att beläggningarna vid avfallsförbränning, precis som vid 
biobränsleförbränning, innehåller en hel del alkali, men vid avfallsförbränning 
dominerar Na (istället för K). Andra metaller som kan förekomma i stora mängder i 
beläggningarna vid avfallsförbränning är Al, Zn och Pb.  
 
Det finns många internationella studier som behandlar förbränning av hushållsavfall, 
men arbeten kring beläggningsbildning vid förbränning av utsorterade avfallsfraktioner 
och bränsleblandningar är betydligt färre. En tidig studie visade att inblandning av 10 % 
papper eller plast vid kolförbränning kunde göras utan att riskera 
högtemperaturkorrosion [3]. Vid upp till 40 % inblandning av torrt avfall och övrig 
fraktion bestående av sågspån eller torv fångades ansenliga mängder av Pb, Cu, Zn och 
Mg i den fluidiserade bränslebädden [4]. Dock avgick dessa metaller från bädden senare 
om bränslesammansättningen eller processparametrarna förändrades (t ex vid ökad Cl-
koncentration). Metaller och övrigt material som avgår från bädden kan reagera och 
bilda beläggningar på värmeöverförande ytor. Beläggningsbildning vid förbränning av 
upp till 60 % avfallspellets (övrig fraktion var kol eller bark) har också studerats i en 
0,1 MW cirkulerande fluidiserad bädd på laboratorium [5]. Resultat från dessa 
experiment visar att det inte går att förutsäga bildningen av klorbeläggningar på samma 
sätt som vid biobränsleförbränning, dvs en S/Cl-kvot högre än fyra i bränslet var i dessa 
fall ingen garanti för att undkomma beläggningar. Mineralen kaolin i kol visade sig 
fånga alkali effektivare än svavelföreningar. För att förutsäga beläggningsbildning 
föreslogs därför att kvoten (Al + Si)/Cl vara högre än 8-10 i bränslet för att förhindra 
beläggningar innehållande Cl. Om detta mått är relevant vid förbränning av 100 % 
avfall är osäkert, såvida inte kaolin tillförs.  
 
SP har tidigare deltagit i samarbetsprojekt (Värmeforsk), där utsorterade 
avfallsfraktioner (refuse-derived fuel, RDF) har förbränts i kommersiella anläggningar 
[6]. I Gävle (Johannes) eldades 20 % RDF blandat med 80 % bark, och i Högdalen (P6) 
100 % RDF. Studien visade att beläggningshastigheten i Högdalen var extremt hög trots 
att halterna av KCl och NaCl i rökgasen ej var nämnvärt höga. Vid försök med tillsatser 
av stora mängder S konstateras en minskning av beläggningsshastigheten. Problemet 
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med mycket beläggningar kvarstod dock samt att de fortfarande innehöll höga halter av 
Cl. I Högdalen noterades även höga halter Pb i beläggningar längre bak i överhettaren. 
En slutsats från projektet [6] var: ”de processer som styr beläggningstillväxten och 
högtemperaturkorrosionen vid 100 % RDF-förbränning inte helt stämmer överens med 
etablerade forskningsresultat från biobränsleeldning och att ytterligare forskning krävs 
för att förklara sambanden och utveckla förbättringsåtgärder”. 

2.1.2 Bilfluff 

Vid fragmentering av uttjänta bilar uppstår en lättavfallsrest av icke-metalliska material 
från bilen, t ex plast, textilier och gummi. Denna avfallsfraktion brukar kallas ASR 
(Auto Shredder Residue) eller bilfluff (Car Fluff) och den motsvarar ca 25 vikt-% av en 
bil. Hur lättavfallsrestfraktionen definieras, som ASR eller Car Fluff, varierar inom EU. 
I Sverige separeras och definieras lättavfallsresten i två fraktioner en s.k. ASR light som 
i huvudsak innehåller PUR skum, trä, lättare plast, textil. Tyngre fraktioner såsom 
gummi, PVC, kabel, sten och grus etc. klassas som ASR heavy. Vidare i rapporten 
kommer begreppet Car Fluff (CF) att användas vilket här motsvara den svenska 
fraktionen ASR light. Årsmängden av bilfluff som produceras i Sverige motsvara dryga 
130 000 årston. Denna fraktion deponeras i dagsläget med dispens fram till 2008.  
 
Idag deponeras större delen av dessa fraktioner, även om det finns flera 
förbränningsförsök gjorda med framförallt ASR light. För några år sedan gjordes 
förbränningsförsök med 80 vikt-% hushållsavfall, 7 vikt-% bilfluff och 13 vikt-% övrigt 
lättavfall i en kommersiell rostpanna (Sävenäs avfallskraftvärmeverk i Göteborg) [7]. I 
försöken ingick omfattande analyser av rökgaser, aska, slagg och vattenkondensat för 
att undersöka miljöpåverkan. Det konstaterades att denna inblandningsgrad av 
lättavfallsfraktioner till hushållsavfallet medförde måttliga förhöjningar av metaller och 
klororganiska föreningar uppströms rökgasreningen, men att emissionerna nedströms 
rökgasrening inte påverkades nämnvärt. Det finns också exempel på lyckad förbränning 
av bilfluff i pannor eller pilotanläggningar med fluidiserande bädd [8-9]. 

2.1.3 Returträflis 

Returträflis, även kallad RT-flis, är en avfallsfraktion som separeras i samband med 
bygg och renoveringsarbeten. Den består av flisat rent trä som ofta är målat, spik följer 
också med till viss del, och avfallsfraktionen kan också innehålla rester av t ex plast. I 
Sverige har ett ramprojekt kring förbränning av RT-flis genomförts inom Värmeforsk 
[10]. Jämfört med rent trä uppkommer fler driftrelaterade problem vid förbränning av 
RT-flis, pga beläggningsbildning med efterföljande korrosion, samt ibland förekommer 
förhöjda emissioner av vissa ämnen. Driftproblemen beror på förhöjda halter av Zn, Pb 
och för vissa returträtyper också Cu, samt Cl, S, Na, As, och Cr. I en CFB-panna som 
eldades med RT-flis konstaterades att KCl var den huvudsakliga komponenten i 
beläggningen [10], precis som vid förbränning av rent träbränsle [11-13]. Förekomst av 
Zn kan också påverka beläggningsbildningen [14]. Kuovo och Backman har visat att 
avgången av Zn från bäddmaterialet i en fluidiserad bädd ökar när klorinnehållet i 
bränslet ökar [15] vid sameldning av sågspån, avfallspellets och torv. Avgången av Zn 
kan beskrivas med följande jämviktsreaktioner: 
 

(i) CO (g) + ZnO (s) ↔ Zn (s) + CO2 (g)          (reducerande förhållanden) 
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(ii) Zn (s) ↔ Zn (g)      
(iii) 2HCl (g) + ZnO (s) ↔ ZnCl2 (s) + H2O (g)    (oxiderande förhållanden) 
(iv) ZnCl2 (s) ↔ ZnCl2 (g)  
 
Under reducerande förhållanden bildas gasformig metalliskt Zn vid högre temperaturer. 
Om gasformig metallisk Zn sen når oxiderande miljö i pannan kan den bilda ZnO. 
Zinkoxid är stabil även vid höga temperaturer men kan i närvaro av Cl bilda lättflyktig 
ZnCl2 vilket kan förklara hur Zn transporteras från bränslebädden till värmeöverförande 
ytor. I närvaro av HCl (g) och frånvaro av vatten förskjuts jämvikt (iii) åt höger så att 
fast ZnCl2 bildas. Fast ZnCl2 förångas sedan direkt till gasformig ZnCl2. I ett tidigare 
projekt på SP utvecklades en metod för att studera mekanismer för aerosolbildning från 
oorganiska komponenter i bränslet [16]. Inledande försök visade att Zn inte avgick från 
ZnO som metalliskt Zn trots att det var termodynamiskt möjligt. Således är avgången av 
metalliskt Zn kinetiskt begränsat och visar på kinetikstudiers betydelse för förståelsen 
av hur beläggningar uppkommer. 

2.1.4 Rötat avloppsslam från kommunala reningsverk 

Rötslam är ett mycket blött bränsle som innehåller tillräckligt mycket organiskt material 
för att omfattas av deponiförbudet och utgör därför ett akut problem för många 
reningsverk/biogasanläggningar. Rötslam från avloppsreningsverk innehåller en hög 
andel fukt, N, S och aska jämfört med industriavfall, medan innehållet av Cl samtidigt 
är lägre. Det höga askinnehållet beror bland annat på fällningskemikalier i 
reningsprocessen och medför kraftigt ökade halter av t ex P, Zn, Fe och Al. Förbränning 
av rötslam i fluidiserade bäddar började på 60-talet [17]. På grund av den höga 
fukthalten behövs stödbränsle, t ex olja, alternativt en kraftig avvattning. Sameldning 
med torrt avfallbränsle är därför mycket gynnsamt. Samordningsvinster nås också 
eftersom båda bränslen behöver omfattande rökgasrening. En studie har också visat på 
den intressanta effekten att beläggningar försvinner eller minskar kraftigt vid 
sameldning av biobränsle och reningsverksslam [18].  Fyra möjliga förklaringar till 
fenomenet föreslogs: (1) S i bränslet kan reagera med K och bilda K2SO4 och HCl, (2) 
KCl kan tas bort genom kondensation på flygaskpartiklar som adderats via införsel av 
rötslam, (3) gasformig K kan reagera med aluminiumsilikater som tillförs med 
rötslammet, och (4) beläggningar kan nötas bort mekaniskt genom det ökade askflödet 
som uppkommer vid samledning med rötslam. Troligtvis är det mekanism (3) som 
dominerar då rötslammet innehåller aluminiumsilikater i form av zeoliter (härstammar 
från fosfatfria tvättmedel). 

2.2 Bildning av beläggningar 

Det finns flera mekanismer för bildning av beläggningar. Vid förbränningen av bränsle 
sker en förångning av oorganiska komponenter som, beroende på bränslekemin, bildar 
en rad olika föreningar. Dessa gasformiga oorganiska föreningar kan sedan falla ut som 
små partiklar (< 1 µm, kallas också submikrona) och bilda beläggningar, eller bilda 
beläggningar genom direkt kondensation på värmeöverförande ytor när 
rökgastemperaturen sänks i pannan. Större askfragment (> 1 µm, kallas också 
supermikrna) som rycks med från bränslebädden kan också bilda beläggningar. 
Mekanismerna för bildning av beläggningar varierar beroende på om det är gas eller 
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partiklar som bildar beläggningar. Partiklar som bildar beläggningar följer dessutom 
olika mekanismer beroende på om de är mindre än submikron) för då följer de i princip 
gasströmmen eller om de är supermikron). Slutligen kan också beläggningar bildas 
genom olika kemiska reaktioner Beläggningsmekanismer kan sammanfattas enligt 
följande [19-21]: 
 

1. Tröghetsimpaktion (partiklar > 1 µm) 
2. Diffusion (gas och partiklar > 1 µm) 
3. Termofores (partiklar < 1 µm) 
4. Kondensation (gas) 
5. Kemiska reaktioner (gas och partiklar) 

2.2.1 Tröghetsimpaktion 

Partiklar som har en tillräckligt stor tröghet för att avvika från rökgasens strömlinjer 
deponeras genom tröghetsimpaktion om rökgasen tvingas böja av kraftigt, t ex för att gå 
förbi en värmeöverförande yta. Partiklar som är större än 10 µm deponeras effektivt 
genom tröghetsimpaktion. Deponering av partiklar via tröghetsimpaktion beror förutom 
på partikelstorlek på partikeldensitet, partikelviskositet sammansättning hos partikeln, 
ytans egenskaper och egenskaper hos gasflödet. 

2.2.2 Diffusion 

Slumpvisa rörelser hos gasmolekyler orsakar diffusion av både partiklar och gas när det 
finns en koncentrationsgradient. Diffusion av partiklar (och gas) sker i riktning från hög 
koncentration till låg koncentration. Små partiklars diffusion liknar diffusion av 
gasmolekyler, och större partiklar diffunderar långsammare än små på grund av sin 
tröghet. 

2.2.3 Termofores 

Termofores är en process där partiklar i en gas transporteras till en yta genom lokala 
temperaturdifferenser. Submikrona partiklar (partiklar mindre än 1 µm) deponeras ofta 
genom termofores. Beläggningar orsakade av termofores är därför finare och mer 
homogena än beläggningar orsakade av tröghetsimpaktion. En partikel i rökgas med 
stark temperaturgradient interagerar med molekyler som har högre kinetisk energi på 
sidan med varma flödet jämfört med på sidan med kalla flödet. På den varma sidan av 
partikeln bildas en starkare kraft orsakade av kollisionerna mellan högenergimolekyler 
jämfört med lågenergimolekylerna på kalla sidan. Således verkar en termoforeskraft på 
partikeln och denna verkar i motsatt riktning mot temperaturgradienten, d v s mot kalla 
sidan. 

2.2.4 Kondensation 

Beläggningsbildning genom kondensation innebär att gasformiga ämnen i rökgasen 
kondenserar ut på ytor som är kallare än gasen. Beläggningarna blir ännu finare och mer 
homogena än beläggningar orsakade av termofores och tröghetsimpaktion. 
Kondenserade ämnen kan ha mångfaldigt större effekt på beläggningarnas egenskaper 
än vad själva beläggningen indikerar genom att de kan öka kontaktytan mellan andra 



Slutrapport Ökad bränsleflexibilitet - Bränslekraft STEM 
 

10 

beläggningar som annars är kornformiga (bestående av partiklar från tröghetsimpaktion 
och termofores) och den värmeöverförande ytan.  

2.2.5 Kemiska reaktioner 

Bildning av beläggning genom kemiska reaktioner sker genom reaktioner mellan 
gasformiga ämnen och komponenter i beläggningen, och ibland direkt mellan gas och 
värmeöverförande yta. Vissa av de kemiska föreningar som hittas i beläggningar är inte 
kemiskt stabila vid gastemperaturerna i pannan, t ex alkalisulfater. Dessa ämnen bildas 
genom heterogena reaktioner mellan gasformiga komponenter och ämnen i 
lågtemperaturbeläggningarna. Bland de viktigaste kemiska reaktionerna med hänsyn till 
beläggningsbildning är:  
 

1. sulfatering 
2. alkaliabsorption 
3. oxidation  

 
Sulfatering sker i huvudsak för alkalimetallerna Na och K. Kondenserade 
alkalihydroxider och –klorider på värmeöverförande ytor är mottagliga för sulfatering. 
Alkaliabsorption betyder att alkali fångas in av Si och det bildas alkalisilikater vilket 
inducerar sintring, både i beläggningar och i fluidiserade bäddar. Alkalisilikater är 
mindre stabilt och smälter vid lägre temperaturer än Si. 

2.3 Principalkomonentanalys (PCA) 

Idag innehåller projekt ofta stora datamängder/matriser eftersom det är relativt lätt att 
med hög frekvens logga många signaler samtidigt. Principalkomponentanalys (PCA) är 
ett verktyg som komprimerar dessa komplexa och stora datamatriser till enklare 
modeller. PCA är kraftfullt tack vare att den söker dolda och synliga mekanismer 
(likheter och olikheter) i datamatrisen och graderar dessa efter betydelse för förståelsen 
av relationerna inom datamatrisen. På så sätt kan man reducera data från många 
ingående variabler till ett fåtal nya variabler, principalkomponenter (pc).  Med deras 
hjälp man kan återskapa informationen i datamatrisen genom enklare modeller utan att 
förlora information. Den första pc:n beskriver den största variationen i datamaterialet, 
den andra pc:n näst största osv. 
 
Tack vare denna kompression av datamängden blir det möjligt att överblicka en 
komplex datamatris som innehåller många variabler. PCA ska därför ses ett verktyg 
som överblickar datamatrisen och hjälper till att. 

• kvalitetsgranska och undersöka datamatrisen (data-screening) genom att hitta 
avvikare eller andra fel i matrisen 

• hitta kluster och grupperingar av objekt (experiment) pga likheter och olikheter i 
mätta variabler (signaler och mätdata) 

 
En PCA-utvärdering genererar två typer av bilder, sk scoreplot och loadingplot, vilka 
måste analyseras tillsammans för att hela informationsmängden skall återspeglas. 
Scoreplotten visar en överblick av hur alla observationer (ex. beläggningsprover) 
förhåller sig till varandra. Den tillhörande loadingplotten visar vilka karakteriserande 
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variabler (ex. kemisk sammansättning, tillväxthastighet) som orsakar observationernas 
placering i scoreplotten. Loadingplotten förklarar vilka karaktäriserande variabler som 
är gemensamma för en grupp med observationer samt också vilka variabler som skiljer 
grupper eller observationer från varandra. Variabler nära varandra i loadingplotten 
samvarierar, medan variabler placerade motsatt till varandra har en negativ korrelation. 
Variabler placerade långt från origo i Loadingplotten har stor betydelse för placering 
och gruppering av observationerna . Variablers placering längs den första komponenten 
(vågrätt) har större betydelse än variabler placerade långt från origo i den andra 
vinkelräta komponenten. 
 
Kvalitén på resultatet, dvs modellen, från PCA utvärderingen beskrivs i modellens 
förståelse av datamatrisen (R2) samt hur väl modellen kan förutse och prediktera (Q2) 
objektens egenskaper. R2 och Q2 uttrycks mellan storheterna 0-1. 



Slutrapport Ökad bränsleflexibilitet - Bränslekraft STEM 
 

12 

3 Avfallshantering och avfallsförbränningspannorna i Borås 

Borås kommun, genom sitt företag Borås Energi och Miljö (BEM), ligger långt framme 
när det gäller olika metoder att ta hand om det avfall som privatpersoner och företagen 
producerar. Redan i slutet av 1980-talet införde Borås kommun källsortering av 
hushållsavfall och staden har sedan länge producerat biogas ur organiskt avfall från 
hushåll, livsmedelsindustri och slakterier. Sedan några år tillbaka sker detta i en 
nybyggd anläggning på Sobacken (se Bilaga A). Kommunen förfogar även över en 
anläggning där biogas produceras ur rötslam. Sedan april 2005 finns två stycken FoU-
anpassade 20 MW avfallsförbränningspannor som vardera producerar 5 MW el och 
resterande till stadens fjärrvärme- och fjärrkylanät. 
 
De två avfallspannorna i Borås (ÅP1 och ÅP2) är byggda av Kvaerner Power3 och är av 
typen bubblande fluidiserande bädd (BFB). Pannor eldar på årsbasis ca 30 % 
källsorterat brännbart hushållsavfall och 70 % industriavfall. Verksamhetsavfallet 
kommer från flera olika branscher såsom t.ex. textil- och skogsindustri och varierar 
följaktligen kraftigt i sammansättning. Pannorna är designade för en styckestorlek på 
bränslet på 10-100 mm men skall även hantera enstaka överstorlekar med en maximal 
längd på 350 mm. Varje panna är på 20 MW och producerar 5 MW el samt körs med 
ångdata på 49 bar och 405°C. Totalt förbränns ca 14 ton avfall i timman, vilket 
producerar strax under 3 ton aska i timman. Fyra typer av aska produceras: bottenaska, 
vändschaktsaska, cyklonaska samt filteraska. Askorna härrör från bränsleaska, samt de 
tillsatta flödena av sand, kalk och aktivt kol. Merparten av bottenaska återanvänds efter 
att ha siktats. Pannorna är utrustade med ett ammoniakbaserat de-NOx system och 
rökgaserna renas ytterligare i ett torrt rökgasbehandlingssystem som bland annat består 
av ett slangfilter. En översiktsbild av anläggningen visas i Figur 2. Mer information om 
denna finns i [22] och prestanda för en annan panna av samma typ finns beskriven i 
[23]. Pannorna är även utrustade med två oljebrännare, en start-upp-brännare och en 
stödbrännare på vardera panna. Detta för att enligt EU-direktiven [24] kunna 
upprätthålla en eldstadstemperatur på över 850 °C. 
 
ÅP1och ÅP2 är utrustad med totalt ca 150 extra provtagningshål strategiskt placerade 
längs hela förbränningsprocessen; i bränsleinmatningen, bädden, förbränningsrummet, 
vid överhettarna, ekonomisern, rökgasreningen samt i askutmatningen. Dessutom är 
pannorna försedd med extra mätutrustning för bl.a. luft- och fasta flöden. Ett tiotal 
provtagningsflänsar med invändig gänga, plugg samt tillhörande sondavlastningsdel har 
specialtillverkats för provtagningar.  

                                                 
3 numera Metso Power 
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Figur 2. Schematisk översiktbild över en av avfallspannorna i Borås. 

3.1 Lufttillförsel 

Pannorna i Borås är utrustade med Kvaerners ACZTM-teknik (Advanced Combustion 
Zone) vilket skiljer sig från den konventionella BFB tekniken på flera sätt bland annat 
genom de asymmetriska eldstadsväggarna, de så kallade näsorna. Dessa minskar 
eldstadens tvärsnittsarea och som tillsammans med en strategisk tillförsel av sekundär- 
tvär- och tertiärluft samt återcirkulerad rökgas bildar en virvel under näsorna. Virveln 
förlänger bränslets uppehållstid i eldstaden och underlättar därmed för en fullständig 
förbränning. Primärluft tillförs genom dysor under bädden och vid höga 
primärluftflöden tillsätts en del via s.k. högprimärdysor placerade på frontväggen strax 
ovanför bottendysorna. Sekundär- och Tertiärluft tillsätts under respektive över näsorna 
(se Figur 3). Pannorna körs normalt med ett luftöverskott på ca 6 % O2 (våt gas) och 
luft/bränsleblandningen styrs av den så kallade BMS-signalen (Boiler Master Signal). 
Förbränningsluften tas från silorummet för att undvika luktproblem. 
  

 

 

 

Magnetavskiljare Lagerfickor 

Hinkspjäll 

Skraptransportör

Skruvmatare 

Matar-
fickor 

Stoker 

Figur 3. Positioner för tillförsel av luft och 
rökgaser till eldstaden. 

Figur 4. Det yttre bränsleinmatningssystemet 
gemensamt för ÅP1 och ÅP2.  
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3.2 Bränsleinmatningssystem 

Figur 4 ovan visar det yttre bränslesystemet och dess utrustning som förser båda 
pannorna med bränsle. Avfallsförbränningsanläggningen har ett gemensam yttre 
bränsleinmatning som bland annat består av två stora lagerfickor där 
bränsleleveranserna tippas. Härifrån transporteras sedan bränslet med hjälp av en kran 
till två mindre matarfickor. I botten på varje matarficka sitter en stoker, som skjuver ut 
bränslet till en skruvmatare. Bränslet skruvas vidare till en bandtransportör som via en 
magnetavskiljare för bränslet till en kedjedriven skraptransportör. Efter 
skraptransportören följer ett hinkspjäll som fördelar bränslet till de båda pannorna. Från 
doserfickorna transporteras bränslet av ett lamellband (bränsledoseraren) till ett lodrätt 
bränslestup. Bränsledoseraren är utrustad med frekvensomvandlare som styr 
bränsleinmatningen. Under bränslets färd mot bränslestupet passerar det en 
aktivatorvals och en avrivarvals vilkas uppgift är att hålla ett jämnt flöde till pannan. 
Aktivatorvalsen jämnar ut bränsleströmmen och avrivarvalsen är utrustad med knivar 
som fluffar upp bränslet och sönderdelar eventuella sammanpackade bitar och ger 
bränslet en så konstant volym som möjligt. Från bränslestupet passerar bränslet en 
cellmatare. Vid bränslestupets utlopp sprids bränslet över bädden av recirkulerade 
rökgaser från ett blåsbord.  

3.3 Bränsleberedning 

Det avfall som idag förbränns i Borås pannorna bereds i anläggningen på Sobacken 
strax utanför Borås. En schematisk bild över processen återges i Figur 5. Leveranserna 
av avfallet uppgår till 100 000 ton/år fördelat på 70 % industri-/verksamhetsavfall och 
30 % källsorterat hushållsavfall.  
 

Magnetiskt
material

Lager

Magnetiskt
material

Färdigt
bränsle

Kross

Rejekt

Inkommande
avfall

Manuellt
bortsorterade
fragment

 

Figur 5. Schematisk bild av befintlig bränsleberedningsanläggning på Sobacken, Borås.  

 
För att bränslet ska bli så homogent som möjligt blandas hushålls- och verksamhets-
avfall manuellt vid pålastning till det transportband från vilket avfallet sedan matas in i 
hammarkvarnen. Här sker även en viss (manuell) avskiljning av olämpliga inslag som 
av olika anledning skulle kunna bidra till driftstopp eller andra processrelaterade 
problem. 
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4 Genomförande 

Arbetet i projektet har utförts i tre delområden; Avfallskaraktärisering, 
Sammanställning av driftsstörningar och Samförbränning av utsorterade 
avfallsfraktioner. Merparten av arbetet har utförts inom det sistnämnde delområdet. 
Nedan följer korta redogörelser för genomförandet av dessa paket. 

4.1 Avfallskaraktärisering 

4.1.1 Obehandlat avfall 

För att få en övergripande bild av det innehållet i det inkommande verksamhetsavfallet 
till Sobacken utfördes en plockanalys. Det finns idag inte någon metod utvecklad för 
plockanalys av verksamhetsavfall. En modifierad arbetsmetod, baserad på Avfall 
Sverige metod för plockanalys av hushållsavfall, utvecklades därför gällande för 
verksamhetsavfall [25].  
 
En stor del av det verksamhetsavfall som inkommer till Sobacken består av papper och 
plast. Dessa fraktioner orsakar heller inte några större problem vare sig vid 
förbehandling eller vid förbränning och särskiljdes därför inte vid plockanalysen. 
Plockanalysen fraktioner verksamhetsavfallet i följande grupper:  
 

 Farligt avfall 
 Deponi (inerta material såsom exempelvis sten och betong) 
 Metall 
 Trä 
 Papper, plast 
 Elektronik4 
 Textil 
 Glas 
 Ej leveransgillt enligt ställda leveransregler  

 
Provtagningen av verksamhetsavfall försvåras av avfallets extremt heterogena karaktär 
samt en kraftigt varierad styckestorlek inom leveranserna. Av denna anledning 
plockades både hela containrar och stickprov från flera leveranser igenom. Bilder från 
genomförandet av plockanalysen visas i Figur 6. En utförligare beskrivning av 
plockanalysen återfinns i Bilaga A. 
 

                                                 
4 Elektronik tillhör Farligt avfall men ansågs här intressant att hålla separat 
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Figur 6. Genomförande av plockanalys på verksamhetsavfall på Sobacken. 

4.1.2 Behandlat avfall 

Bränsleprov för kemisk analys togs med hjälp av en skopa i fallande ström direkt från 
bränsleinmatningen till pannan. Varje provtagningstillfälle varade i fyra timmar under 
vilka 20 kg avfall togs ut vid fyra tillfällen med jämna intervall. Hela provmassan 
skickades därefter till SP:s kemilabb för neddelning och kemisk analys. Provtagningar 
med efterföljande kemisk analys utfördes för första gången på Borås avfallspanna i 
början av 2005 och har sedan dess upprepats vid ett flertal tillfällen.  

4.2 Sammanställning av driftsstörningar 

Vid start, driftsstörningar och oplanerade stopp används en olje- eller gasdriven stöd- 
och startbrännare för att upprätthålla en temperatur på över 850 °C och en god och 
fullständig förbränning.  
 
För att öka kunskapen kring driftsstörningar, och på sikt avhjälpa dessa, sammanställdes 
felorsakerna till de tillfällena som avfallspannorna i Borås har använt olja under 
perioden april 2005 till mars 2006. Data insamlades från drift- och process- och 
övervakningsprogrammet Cactus, driftens loggbok, samt övriga driftsanteckningar.  
 
Data från de olika källorna syntetiserades och orsakerna till driftstopp kategoriserades 
beroende på var i processen de uppträtt eller vilka delar i anläggningen de tillhört. 
Totalt indelades driftstoppen i sju olika kategorier. Mängden förbrukad olja som en 
kategori förorsakat, samt antalet gånger en viss kategori fel inträffat kunde därefter 
beräknas. De tillfällen som var otydligt beskrivna kodades först efter diskussion med 
insatt personal om möjlig felorsak. En del tillfällen saknade helt förklaringar i 
driftanteckningar och gick ej heller på annat sätt att fastställa. Dessa okända orsaker 
slogs samman till en gemensam kategori kallad Okända störningar. En möjlig förklaring 
till dessa förbrukningstillfällen är de gånger stödbrännaren går in och stödbränner olja 
p.g.a. låga värmevärden eller hög fukthalt i bränslet eller för att tillföra värme till 
processen vid t.ex. avbrott i bränsleinmatningen. Andra orsaker är kortare avbrott i 
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inmatningen av bränsle som inte behöver avhjälpas av personalen. De sju olika 
kategorierna är: 
 
Det Yttre bränslesystemet utgörs av utrustning som transporterar bränslet från silon till 
toppen på pannan och som är gemensam för bägge pannorna. Figur 4 visar utrustningen, 
den inleds med silofickorna och slutar efter hinkspjället högst upp i anläggningen. 
 
Det Inre bränslesystemet tar vid där den yttre slutar och matar in bränslet i pannorna. 
Det finns ett inre bränslesystem till varje panna och utrustningen till ÅP1 inkluderar en 
bandtransportör följt av dosermatare och cellmatare. ÅP2 har endast dosermatare och 
cellmatare.  
 
Ask- och rökgasutrustning inkluderar utrustning som hör till askutmatningen såsom 
skruvar, cellmatare, skraptransportörer, elevatortransportörer, sandsikt och 
retursandskruv m.m. samt utrustning för rökgasrening som textilfilter, kalkskruv och 
rökgasfläkt. 
 
Övrig utrustning utgörs av pannornas utrustning exklusive tidigare omnämnda 
utrustningar. Några värda att nämna är totalluftfläkt, stödbrännare, sotblåsare och styr- 
och reglersystem. 
 
Externa störningar är de gånger oljeförbrukning orsakats av påverkan från utrustning 
utanför pannorna som genom sitt ånguttag kan störa processen, t.ex. turbin. Hit hör 
också logistiken av bränsletransporter från beredningen. 
 
Planerade ingrepp inkluderar de gånger pannan startats efter revisioner eller tvingats till 
stödbrännardrift vid olika prov. 
 
Okända störningar är en kategori som innehåller alla de tillfällen oljebrännarna startat 
men anteckningar om orsaken saknas.  
 
Efter sammanställningen av de olika kategorierna påbörjades utredningar kring vad de 
bakomliggande orsakerna till de allvarligaste och vanligaste driftstörningarna. Detta 
utfördes med hjälp av intervjuer av kunnig personal och informationen från 
dataanalysen samt analyserande av ritningar och sammanhang. 

4.3 Samförbränning av utsorterade avfallsfraktioner 

Av de på marknaden intressanta avfallsfraktioner som ej längre kan deponeras på grund 
av deponiförbuden för brännbart och organiskt avfall identifierades tre fraktioner som 
intressanta för BEM. Dessa tre var: rötslam, bilfluff och PUR (PolyURetanskum, 
används ofta som kylskåpsisolering). Lagret av den senare brann tyvärr upp strax innan 
försöken och utgick därför. Mätningar utfördes även vid två tillfällen med 
referensbränslet (IW) som består av 30 % hushållsavfall och 70 % verksamhetsavfall. 
För att få en uppfattning om den naturliga variationen av beläggningstillväxt 
upprepades mätningar med IW.  
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Under mätkampanjen utfördes således totalt fyra försök: 

- Samförbränning med rötslam + RT-flis (förkortat MS i rapporten) 
- Samförbränning med bilfluff (förkortas CF i rapporten) 
- Förbränning med referensbränsle (förkortas IWa) 
- Förbränning med referensbränsle (förkortas IWb) 

 
Varje komplett mätkampanj pågick under en dag och föregicks av ett dygns drift med 
den aktuella bränslesammansättningen. Varje beläggnings- och partikelmätning gjordes 
mellan sotningar. För att minimera logistik och kostnader utfördes försöken i samband 
med att ÅP 1 var avställd för revision. Detta medförde halverade bränslemängder och 
halverade risker för oplanerade stopp. De kompletta mätkampanjerna föranleddes av 
flera testmätningar för att utreda förutsättningarna, såsom temperaturer vid olika 
mätpositioner, inställningar på partikelsonden etc. 
 
Inblandningen av avfallsfraktionerna i IW skedde genom att en sträng med IW och en 
sträng med aktuell fraktion lades bredvid varandra. Därefter skyfflades dessa samman 
och blandades med hjälp av en lastare. För fallet med rötslam föregicks denna 
inblandning med att rötslammet först blandades med RT-flis. Detta för att underlätta 
inmatningen av det blöta rötslammet. Inblandningsnivåer av de olika avfallsfraktionerna 
sattes utifrån troliga och rimliga nivåer för en process i framtiden. Bränsleblandningarna 
i de fyra olika driftsfallen sammanfattas i Tabell 1. Mer info om bilfluff och rötslam ges 
i nedan kapitel.  
 
Tabell 1. Bränsleblandningar samt inblandningsgrader i viktsprocent. 

Test Car Fluff  Municipal 
sewage 
Sludge  

Waste 
Wood  

Industrial 
Waste  

Household 
Waste  

CF 6*   66 28 
MS  15 30 39 16 
IWa    70 30 
IWb    70 30 
*10 % på energibasis 

4.3.1 Beskrivning av utvalda avfallsfraktioner 

I Tabell 2 nedan anges bränsleanalyserna för de rena fraktionerna rötslam och bilfluff 
som använts i försöken. I tabellen jämförs även analysen av den använda bilfluffen med 
en analys från Stena metall av bilfluff. 
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Tabell 2. Bränsleanalyser för det rötslam och bilfluff som har använts i försöken samt en 

tidigare bränsleanalys på bilfluff utförd av Stena Metall. Resultaten är angivna i vikts-
% torrsubstans om inget annat anges. 

Bränslefraktion Rötslam Bilfluff Bilfluff 
(tidigare analys Stena Metall) 

Total fukthalt 79,3 4,9 7,0 
Askhalt, på fuktigt bränsle 7,9 38,5 25,1 
S, på fuktigt bränsle 0,19 0,44  
Cl, på fuktigt bränsle 0,02 0,92  
C, på fuktigt bränsle 6,2 37,1  
H, på fuktigt bränsle 9,8 5,2  
N, på fuktigt bränsle 0,78 1,1  
Effektivt värmevärde 
(konstant P), på fuktigt 
bränsle, MJ/kg 

 
 

0,5 

 
 

15,82 18,4 
S 0,91 0,46 0,32 
Cl 0,07 0,96 0,53 
C 30 39 40 
H 4,6 4,9 5,0 
N 3,8 1,2 1,1 
O 22,7 13  
Al 6,59 1,77 1,87 
Si 3,65 6,4 2,61 
Fe 2,52 6,4 14,44 
Ti 0,15 0,38 0,28 
Mn 0,08 0,07 0,08 
Mg 0,31 0,64 0,42 
Ca 2,18 3,04 1,57 
Ba 0,04 0,86 0,07 
Na 0,22 0,87 0,27 
K 0,39 0,56 0,16 
P 3,05 <0,05 0,07 
Cu, mg/kg 290 11500 39000 
V, mg/kg 16 29 39 
Cr, mg/kg 36 430 833 
Co, mg/kg 6 32 25 
Ni, mg/kg 14 340 527 
Zn, mg/kg 590 11750 8400 
Pb, mg/kg 32 1700 876 
Cd, mg/kg 0,8 10 15 
 Mo, mg/kg 5 42 97 
As, mg/kg <8 24 <20 
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Bilfluff 
Bilfluff är ett torrt bränsle som består mycket plast respektive metaller (Figur 7). Det 
effektiva värmevärdet (16MJ/kg) samt askhalten (40 vikt-%, vått) är högt (se även 
Tabell 2 ovan). Askan består främst av Fe, Si, Ca, Al, Cu, Zn och Ba.  Halterna av Fe, 
Cu, Zn och Ba är mångdubbelt högre än IW (6-12 ggr). Även halterna av Cl (0,9 vikt-
%) och Pb är kraftigt förhöjda jämfört med IW. Standardavvikelsen på askhalten är hög, 
detta pga av den stora mängden metall i bränslet som skapar stora avvikelser. Den 
kemiska sammansättningen på bilfluffen använd i dessa försök jämfördes med bilfluff 
från en annan batch från Stena Metall (Tabell 2). Jämförelsen visade på att det finns 
olikheter mellan batcharna vilket tyder på att man måste räkna med variationer i 
bränslets kvalité och innehåll. Analysen från den senare batch skiljer sig en del från den 
testade bilfluffen främst genom högre värmevärde och halt av Fe men också en lägre 
andel Cu.  
 
I samförbränningsförsöken inblandades 6 vikt-% bilfluff i IW vilket motsvarar ca 10 % 
på energibasis.  

 

Figur 7. Exempel på bränsleprov på bilfluff 

 
Kommunalt avloppsslam (rötslam) 
Rötslammet som använts i försöken kommer från Borås Reningsverk. Rötslammet 
används i dagsläget för sluttäckning av en deponi men detta kommer att slutföras inom 
ca ett år varvid rötslammet måste avyttras på annat vis och då kan förbränning vara ett 
alternativ. Det produceras ca 12 000 ton rötslam per år från Borås reningsverk. 
Rötslammet innehåller ca 80 vikt-% vatten vilket gör att rötslammet är kladdigt. För att 
förhindra problem med bränsleinmatningen blandades rötslammet med RT-flis (1/3 
rötslam och 2/3 RT-flis) ett par veckor innan försöken för att den torra RT-flisen skulle 
suga upp vattnet från rötslammet och göra den mindre kladdig. En hel del regn innan 
försöken gjorde att blandningen blev fuktig. Denna bränsleblandning blandades därefter 
med 39 % industriavfall och 13 % hushållsavfall, se Figur 8. 
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Figur 8. Till vänster: Rötslam blandat med RT-flis. Till höger: Slutgiltig bränsleblandning med 
rötslam, RT-flis, industriavfall och hushållsavfall. 

 
Rötslammet skiljer sig mycket från övriga testade bränslefraktioner. Rötslammets höga 
fukthalt gör att det effektiva värmevärdet är extremt lågt, 0,5 Mj/kg, (fullständig 
bränsleanalys återfinns i Tabell 2). Angivit i torrsubstans innehåller rötslammet 38 vikt 
% aska och S- och kvävehalten är ca 2 ggr respektive 4 ggr högre än för övriga 
bränslen. Rötslamaskan innehåller främst Al, Si, P, Ca och Fe. Al- och P-halterna är 
betydligt högre än övriga testade bränslen. Al kommer främst från zeoliter (härstammar 
från fosfatfria tvättmedel, aluminiumkiselförening) och fällningskemikalien 
polyaluminiumklorid. 
 
I samförbränningsförsöken inblandades 15 vikt-% rötslam och 30 vikts-% RT-flis i IW.  

4.3.2 Termodynamiska jämviktsberäkningar 

Med termodynamiska jämviktsberäkningar kan man undersöka vilka kemiska 
föreningar som bildas när en blandning av komponenter uppnår termodynamisk 
jämvikt. I förbränningssammmanhang är det dock inte alltid så att reaktioner i 
processen uppnår jämvikt utan att kinetiska begränsningar styr reaktionsförloppet. Det 
är därför viktigt att kombinera jämviktsberäkningar med andra metoder för att förstå ett 
förlopp, t ex experimentella försök. I denna rapport används jämviktsberäkningar för att 
förstå vilka komponenter som kan befinna sig i gasfas och bilda beläggningar på 
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värmeöverförande ytor. Beräkningsprogrammet FactSage och modulen ”Equilib” för 
termodynamiska jämviktsberäkningar används. Termodynamiska data tas från 
tillhörande databasen ”FACT”. Programmet bygger på minimering av totala Gibbs fria 
energi. Beräkningar gjordes i temperaturintervallet 500 – 1000 ºC (med 50 ºC steg), och 
vid atmosfärstryck. Blandningen bränsle och luft (och som en jämförelse även bränsle + 
luft + bäddsand) gavs som indata. Följande komponenter ingick i beräkningarna: C, H, 
O, S, Cl, Al, Si, Fe, Mg, Ca, Na, K, P, Cu, Zn och Pb. Kväve exkluderades för tidigare 
studier har visat att det inte brukar påverka bildningen av olika metallföreningar. 
Dessutom exkluderades möjligheten att bilda is samt diamant. Beräkningarna 
begränsades till bildande av gasformiga ämnen samt fasta ämnen (dvs flytande fas och 
lösningar ingick ej). Syftet med beräkningarna är att jämföra trender för 
rökgassammansättning vid förbränning av de olika bränsleblandningarna. 

4.3.3 Beläggningsmätningar 

Beläggningsmätningar utfördes med hjälp av sonder som enkelt beskrivet består av en 
kyld lans var temperatur kan kontrolleras och regleras. Runt lansen sitter ett 
termoelement för att kontrollera omgivande temperaur och i lansen spets sitter en 
löstagbar ring. Denna skall simulera överhettartuber och ringen var följaktligen av 
samma metallsort (16Mo3) som överhettartubpaketen i avfallspannorna i Borås. Från 
dessa mätningar kan beläggningshastigheten (beläggningsbildningen) vid en specifik 
metalltemperatur beräknas. Beläggningsmätningarna genomfördes under 2 timmar där 
sonderna mäter parallellt i två positioner. Två mätserier utfördes varje dag vid 
varierande metalltemperaturer. Temperaturer och mätpositioner visas i Tabell 3. Samma 
positioner användes under de fyra försöken. För att undersöka hur parametrar som 
rökgastemperatur och tid påverkar beläggningstillväxten och sammansättningen 
utfördes två extra mätningar med beläggningssonden; en i port SL59 (se Figur 9) och en 
långtidsmätning (17 h) i toppen av eldstaden (port FL115). 
 
Tabell 3. Temperaturer och mätpositioner gällande för beläggningsmätningarna.  

Sond Mätposition Mättid 
(h) 

RGT  i aktuell 
position (ºC) 

Metalltemperaturer 
på sond (ºC) 

Sond 1 FL115  
(Toppen på eldstaden) 

2 Ca 850 435  

Sond 2 SR39  
(Innan slutöverhettaren) 

2 600-700  500  

Sond 1 FL115  
(Toppen på eldstaden) 

2 Ca 850 500  

Sond 2 SR39  
(Innan slutöverhettaren) 

2 600-700 435 

Extra beläggningsmätningar vid försök med normala bränsleblandningen IW 
Sond 1 FL115  

(Toppen på eldstaden) 
17 ca 850   500 oC 

Sond 1 SL59  
(Mellan ÖH1 och ÖH2) 

2 ca 550 435ºC  

Sond 2  SR39  
(Innan slutöverhettaren) 

2 600-700 435 ºC  

ÖH = överhettare 
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Vid den kemiska analysen har ett område på 0,5x1,5 cm skrapats av från 
beläggningsringen. Vid skrapningen har både oxidskal och beläggning skrapats av för 
analys. Varje beläggningsring har skrapats på vindsidan, läsidan och 45 º från 
analyspunkten på vindsidan. För metodbeskrivning av den kemiska analysen se Bilaga 
Fel! Hittar inte referenskälla.. En utförligare beskrivning av beläggningsmätningarna 
återfinns i Bilaga D. 
 
 

 

Figur 9. Beteckningar samt mätpositioner för beläggningsmätningar samt partikelmätningar 
med högtemperatursond (HT-sond) respektive lågtemperatursond (LT-sond).  

4.3.4 Partikelmätningar 

Parallellt med beläggningsmätningarna genomfördes partikelmätningar. I toppen av 
eldstaden användes en högtemperatursond (HT-sond) för provtagning av oorganiska 
gaser och partiklar (Figur 10 och Figur 11). Mätningen utfördes i samma lucka i toppen 
av eldstaden (FL115) som beläggningssond 1. HT-sonden fungerar så att provgasen 
späds i toppen på sonden för att kyla provgastemperaturen snabbt från 850 till 130-
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200 ºC. Provgasen späds genom att spädgas blandas in radiellt genom ett poröst rör som 
finns i toppen på sonden. Efter det porösa röret transporteras den spädda och kylda 
provgasen genom ett uppvärmt rör (ca 110 ºC) varefter en DLPI (lågtrycksimpaktor) 
mäter massstorleksfördelningen. En liten andel av den spädda provgasen passerar 
genom en CO2-analysator för bestämning av spädfaktorn. Tanken med denna 
högtemperaturmätning är att de oorganiska gaserna ska nukleera vid spädningen och 
bilda mindre partiklar. Spädningen ska också göra att gaserna samt de bildade små 
partiklarna ej ska kondensera eller koagulera (slå sig samman och bilda en större 
partikel) med varandra eller de andra större partiklarna som redan finns i rökgasen. 
Dessa mätningar fokuserar på partiklar under 1 μm, därför sker ej mätningen 
isokinetiskt. 
 

 

Figur 10. Schematisk skiss på högtemperatursonden (HT-sond). 

 

 

Figur 11. Parallell mätning med HT-partikelsond samt beläggningssond vid toppen på 
eldstaden (FL115). 
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Partikelmätningmed en DLPI utfördes även innan cyklonen i mätposition LCT149 vid 
en rökgastemperatur på ca 350ºC där alla oorganiska komponenter av intresse har 
kondenserat. Provtagningen krävde därför ingen spädning och mätsystemet håller en 
temperatur på 100 ºC (lågtemperatursond). Denna provtagning sker isokinetiskt vilket 
betyder att även partiklar över 1 μm provtas representativt. Tabell 4 nedan listar 
provtagningspunkter och rökgastemperaturer för de aktuella provtagningarna. De 
uppsamlade partikelfraktionerna analyserades därefter kemiskt se Bilaga I. 
 
 
 
Tabell 4. Mätpositioner för partikelmätningar 

Mätning Mätposition Rökgastemperatur (ºC) 
HT-partikelmätning FL115   

(Toppen på eldstaden) 
ca 850 

LT-partikelmätning LCT149  
(Inlopp vänster cyklon) 

ca 350 

4.3.5 Provtagning av fasta flöden 

Varje mätdag innefattade provtagning av avfallsbränsle, bottenaska, vändschaktsaska 
och cyklonaska. Varje flöde provtogs vid fyra förutbestämda tillfällen, med hänsyn tagit 
till tidsfördröjningar av strömmar i processen, under mätdagen för att erhålla 
representativa prov. Filteraska provtogs ej då försöken utfördes på ÅP 2 som saknar 
portar för detta ändamål. Alla andra askprover provtogs i fallande ström med tidigare 
tillverkade och verifierade askprovtagare. 
 
Bränslet provtogs från ÅP 2 i fallschaktet ner till pannans bränsledoserare. Denna 
provpunkt är belägen 2 meter från det att bränslet börjar falla. Detta förde med sig att 
lätta partiklar blåstes ut ur mätporten och att en större andel av de bränslepartiklar som 
provtogs var av inert eller metallisk karaktär. Bränsleprovtagningen under mätdagen 
resulterade därför i ej representativa bränsleprov. Tidigare bränsleprovtagningar på ÅP 
1 har inte uppvisat dessa problem eftersom provet där tas i början av den fallande 
strömmen och uppvisar därmed inte samma problem med fraktionering. 
 
Bränsleprovtagning utfördes även direkt på Sobacken för de olika (rena) 
samförbränningsfraktionerna rötslam och bilfluff. Eftersom att provtagningen av 
bränsleblandningarna in i panna misslyckades fick sammansättning för blandningarna 
under mätkampanjen räknas fram med hjälp av de senare proverna, känd 
inblandningsgrad och medelvärdet på ingående avfall (från tidigare provtagningar). 
 
Flödena av vänd+cyklonaska, filteraska, kol, kalk och sand mättes med vågceller som 
finns installerat på pannans ordinarie mätinstrument. Eftersom ÅP1 var avstängd 
registrerade dessa vågceller bara flödena för ÅP2. Flödet av bottenaskan bestämdes 
genom att bottenaskan tömdes i en tom container som efter försöksdagens slut vägdes. 
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4.3.6 Mätning av emissioner 

Under försöken har rökgassammansättning karaktäriserats med hjälp av anläggningens 
ordinarie FTIR-instrument efter rening samt med ett externt FTIR-instrument placerat 
före rening (dvs. rågasmätning). Följande gaser analyserades med anläggningens 
ordinarie FTIR-instrument: NH3, HCl, SO2, NOx, CO, H2O och N2O. Därutöver 
uppmättes även O2, TOC och stoft i rengasen med andra driftinstrument. 
 
On-line mätningen med FITR i rågasen kräver ett initialt uppvärmt filtersteg för 
partikelrening innan rökgasen når FTIR-instrumentets mätceller (Figur 12). Hela 
provtagningssystemet samt filtersteg höll en temperatur på över 190 ºC för att förhindra 
kondensering av HCl. Följande gaskomponenter mättes med FTIR: H2O, CO2, SO2, 
NO2, CO, NO, NH3, HCl och N2O. 
 

 

Figur 12. On-line mätning i rågasen med FTIR med tillhörande uppvärmt partikelreningssystem 
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5 Resultat 

5.1 Avfallskaraktärisering 

Allt avfall som levereras till bränsleberedningen på Sobacken skall vara klassificerat 
enligt gällande EWC-koder5. Figur 13a och b redovisar resultaten från plockanalysen av 
totalt fjorton leveranser av verksamhetsavfall fördelat på kategorierna: papper/plast, trä, 
biologiskt nedbrytbart, tyg, farligt avfall, metaller och inert material. Även om 
spridningen för de olika kategorierna genomgående är ganska stor visar figuren att 
avfallet i huvudsak utgörs av papper/plast (ca 60 %), trä (ca 20 %), avfall kontaminerat 
med biologiskt nedbrytbart material (ca 15 %) samt tyg (ca 5 %). Det mest 
anmärkningsvärda här är den höga andelen avfall kontaminerat med biologiskt 
nedbrytbart material. Leverans av verksamhetsavfall som innehåller biologiskt 
nedbrytbart material uppfyller ej kvalitetsreglerna för verksamhetsavfall och måste 
därför klassas som felsorterad och ej leveransgill. Avfall innehållande biologiskt 
nedbrytbart material måste behandlas på ett särskilt sätt för att minimera utsläpp av 
växthusgaser samt lukt- och hälsoproblem och får således inte klassas och hanteras som 
verksamhetsavfall. De höga halterna av tyg (ca 5 %) och farligt avfall (ca 1 %) bör 
också påpekas. Den senare utgjordes främst av elkablar som relativt nyligen har klassats 
som farligt avfall. Detta visar på ett behov av mer information om vilka produkter som 
räknas som farligt avfall.  
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b  

Figur 13. (a) Avfallssammansättning på verksamhetsavfall enligt plockanalys på Sobacken 
(obehandlat avfall). (b) Avfallssammansättning enligt plockanalys på förbehandlat 
avfall vid Borås panna (ÅP1). 

 
Plockanalyser och analys av den kemiska sammansättning har även utförts på det 
förbehandlade avfallet. Provtagningen har då utförts, enligt tidigare beskriven metod, i 
fallande ström vid bränsleinmatningen till eldstaden i ÅP1. I Figur 13b visas den 
övergripande sammansättningen som i mångt och mycket stämmer överens med Figur 
13a. Den höga andelen oidentifierbart tros främst bestå av upplöst papper och 
plastfragment. Det bör påpekas att plockanalysen (Figur 13a) och bränsleproverna 
(Figur 13b) togs vid olika tillfällen och att plockanalysen av det obehandlade avfallet 
var riktat enbart mot verksamhetsavfall medan det behandlade avfallet bestod av IW-
bladningen dvs 70:30 verksamhets- och hushållsavfall. Syftet har alltså inte varit att 
jämföra de olika metoderna, snarare skaffa en uppfattning kring sammansättning på 
avfallet före och efter förbehandling. Tidigare utförda kemiska analyser av den normala 
bränsleblandningen ges i Tabell 5 och mer detaljer kring bränslekaraktäriseringen 
återfinns i Bilaga A. 
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Tabell 5. Kemisk sammansättning på fem olika prov på avfallsbränsle.  

Element a
2005-02-08 2005-02-11 2005-03-10 2005-10-25 2005-11-29

Inlämningstillstånd
Effektivt värmevärde 10,37 10,02 11,61 11,50 11,67 8,0 - 15,0 MJ/kg
Fukthalt 35,40 35,40 33,30 29,60 28,40 20 - 45 vikts-%
På torrt prov
C 44,2 43,1 45,8 45,2 44,9 47,75 vikts-% TS
H 5,7 5,4 6,0 5,8 5,9 6,29 vikts-% TS
N 1,20 1,20 0,96 0,71 0,78 < 1,35 vikts-% TS
Cl 0,85 0,54 1,26 0,31 0,39 < 1,2 vikts-% TS
S 0,48 0,60 0,40 0,37 0,38 < 0,54b vikts-% TS
Aska 19,1 22,6 16,9 15,0 16,8 10 - 26 vikts-% TS
Fe 6,1 10,1 5,1 2,0 4,1 ≤ 10 g/kg TS
Al 26,7 19,9 9,2 8,6 7,4 ≤ 10 g/kg TS
Zn 0,81 1,63 0,67 0,32 0,68 ≤ 1 g/kg TS
Hg 0,23 0,28 --- --- --- < 3 mg/kg TS
Pb 170 440 180 76 230 ≤ 500 mg/kg TS
Cr 360 670 90 38 73 ≤ 100 mg/kg TS
Cu 750 1330 250 63 860 ≤ 700 mg/kg TS
Mn 600 900 200 300 300 ≤ 400 mg/kg TS
Ni 50 80 26 11 14 ≤ 40 mg/kg TS
As 10 11 8 6 10 ≤ 12 mg/kg TS
Cd 3 7 7 11 2 ≤ 12 mg/kg TS
Tl < 4 < 4 --- --- --- ≤ 3 mg/kg TS
Sb 100 300 --- --- --- ≤ 0,7 mg/kg TS
Co 12 15 8 4 8 ≤ 4 mg/kg TS
V 22 28 11 7 12 ≤ 10 mg/kg TS
Mo 6 13 3 2 3 --- mg/kg TS
Si 58,6 67,0 32,1 24,7 23,4 --- g/kg TS
Ti 4,3 3,7 2,2 1,4 2,6 --- g/kg TS
Mg 5,4 5,5 2,8 2,3 2,7 --- g/kg TS
Ca 53,0 55,2 26,1 20,6 25,4 --- g/kg TS
Ba 0,4 0,5 0,3 0,2 0,3 --- g/kg TS
Na 14,3 12,8 8,4 3,7 4,6 --- g/kg TS
K 6,0 6,6 3,0 2,7 2,2 --- g/kg TS
P 2,1 1,3 1,5 0,6 0,7 --- g/kg TS

Bränsleprov Garantispann

 

5.2 Orsaken till driftsstörningar 

Totalt 420 stycken störningar har inträffat under året och okända störningar är den 
överlägset vanligaste orsaken till att oljedrift inträffar. Kategorin står dock endast för 
10%  av den totala oljeförbrukningen. 
 
En sammanställning över de huvudsakliga driftsstörningarna fördelade mellan de sju 
kategorierna vid avfallspannorna i Borås visas i Figur 14. Drygt hälften av den totala 
oljeförbrukningen under det inledande året, är relaterade till störningar i 
bränsleinmatningssystemet (blåa färgskalor i Figur 14). Den blå färgskalan inkluderar 
Yttre och Inre bränslesystem samt Okända störningar. Med ledning av intervjuer med 
driftpersonal och analys av insamlad information om förbrukningens storlek per tillfälle 
vid majoriteten av de okända tillfällena, kan kategorin tillskrivas bränsleinmatningen. 
De flesta störning är korta och bero på automatiskt uppstart av start- och stödbrännare 
för att upprätthålla en eldstadstemperaturen över 850 °C. Orsaken till att temperaturen 
sjunker beror generellt sett på att för lite bränsle når eldstaden.  
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Kartläggningen av driftsstörningarna visar sammanfattningsvis att det främst är kring 
bränsleinmatning problemen uppstår, vilka ofta kan härledas till sortering, 
förbehandling och hantering av avfallet in till eldstaden. Detta är ytterligare ett tydligt 
bevis på vikten av en bra förbehandling.  

20

16

1022
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8

15

Yttrebränslesystem Inre bränslesystem
Okända störningar Avgaser och Aska

Övrig pannutrustning Externa störningar
Planerade ingrepp

 

Figur 14. Orsaken till driftstörningar i Borås avfallsförbränningsanläggning. 

Av de avfall som har visat sig vara krävande i förbehandling och förbränning kan tyg 
och skor nämnas. Tyg och annat avfall som kommer i form av remsor kan orsaka 
problem både i förbehandlingen av avfallet samt vid inmatningen av bränslet till 
pannan, eftersom dessa lätt lindar sig runt drev och valsar. Även större metallföremål, 
farligt avfall och alltför homogena bränslen har ställt till problem i förbehandlingen. 
Avfall som packas för hårt i bränslelagren vid avfallspannorna har varit ett vanligt 
problem vid bränsleinmatningen och bränslen med höga metall- och Cl-halter är erkänt 
påfrestande på pannutrustning. I Figur 15 ges en överblick över utdömda 
avfallsleveranser under perioden december 2004 till januari 2006. Dessa har dömts ut 
eftersom felaktiga inslag har påträffats vid en så kallad okulär besiktning. Felaktiga 
inslag kan utgöras både av inslag som ställer till problem vid förbehandling och/eller 
förbränning. Rullar, Askor, pulver och dammande avfall samt Ensartade produkter och 
Textilier utgör några av de största kategorierna. 

Figur 15. Felaktiga inslag i leveranser till bränsleberedning under perioden dec 2004 - jan 2006. 
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5.3 Samförbränning av utsorterade avfallsfraktioner 

5.3.1 Kemisk sammansättning av avfallsbränsleblandningarna 

På grund av problem med fraktionering vid bränsleprovtagning av bränsleblandningarna 
på ÅP2 har den kemiska sammansättningen för varje bränsleblandning beräknats utifrån 
kända sammansättningar av rena fraktioner, inblandningsgrader och medelvärdet på 
ingående IW. Dessa beräknade bränsleblandningar har döpts till IWartificial, CFartificial  och 
MSartificial och finns redovisade i Bilaga B.  

5.3.2 Drift och emissioner 

I Figur 16 visas den termiska lasten under mätdagarna för de fyra försök som 
genomfördes under mätkampanjen. Den mest anmärkningsvärda är den kraftiga 
nedgång som syns i Figur 16b runt kl. 16.00. Denna skedde dock efter det att mätdagen 
avslutades och data från störningen är inte inräknad i sammanställningarna nedan. I 
övrigt konstaterades det en del mindre variationer men inget som skiljer sig från normal 
drift. För driftsfallet IWb skedde ett databortfall mellan kl 11.45 och 15.45 (Figur 16d). 
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Figur 16. Termisk last under de fyra olika driftsfallen (a) Med inblandning av bilfluff (b) med 
inblandning av rötslam (c)referensbränsle IWa (d) IWb.    

Under mätdagen har driften av pannan hållits så konstant som möjligt med avseende på 
last, bäddtemperatur och luftöverskott. De olika bränsleblandningarna har på grund av 
sin sammansättning dock inneburit vissa mindre avvikelser, men dessa bedöms vara av 
underordnad betydelse. Avvikelserna visas i Tabell 6 och det som sticker ut något är 
fallet med rötslam (MS). På grund av den stora mängden fukt i bränslet blir 
temperaturen i eldstaden aningen lägre, vilket i sin tur medför att rökgascirkulationen 
minskar och att syrehalterna i eldstaden ökar. De högsta standardavvikelserna återfanns 
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även för driftsfallet med rötslam och tros bero på att rötslam och RT-flis inte var 
tillräckligt blandat. Vid en eventuell kontinuerlig drift med rötslam som en fraktion 
torde detta problem inte uppstå eftersom slammet i så fall kommer att pumpas in i 
eldstaden.  
 
Tabell 6. Medelvärden samt standardavvikelser för olika driftparametrar under försöken. 

 Fall Term. 
last 
(MW)  

Temp
. 
Bädd 
(ºC) 

Temp. 
Pann-
topp  
 (ºC) 

Temp
. 
Eld 
stads- 
(ºC) 

Temp.  
Vänd 
-schakt  
(ºC) 

Temp  
e konv.  
-stråk  
(ºC) 

Temp  
e eco 
(ºC) 

Rökgas 
recirk.  
till bädd  
(Nm3/s)    

Medelvärde CF 20,0 884 863 967 555 371 161 4,2
Std. avvikelse  1,4 8 8 7 8 8 4  
Medelvärde MS 19,2 862 850 953 530 364 157 2,5
Std. avvikelse  1,6 12 17 14 13 11 5  
Medelvärde IWa 20,3 878 866 966 560 377 162 4,4
Std. avvikelse  1,0 9 7 6 6 9 4  
Medelvärde IWb 20,0 871 869 971 553 383 163 3,9
Std. avvikelse  0,8 11 6 6 5 9 4  
 
Det anmärkningsvärda med rötslamförbränningen (MS) var dock att sotningsintervallet 
kunde sänkas betydligt jämfört med normalt samt jämfört övriga testade bränslen. Vid 
normal förbränning brukar pannan ångsotas var 5-6e timme men vid samförbränning av 
rötslam behövde pannan ej ångsotas under hela försöksdagen (9-10 timmar).  
 
Bilfluff, som består av sätestoppningar, kablage och dylikt från bilar, är till skillnad från 
rötslam ett mycket torrt bränsle med ett högt värmevärde. Från försöken framgår det 
ändå att rötslam och bilfluff i de halter som testades (rötslam 15 %- och bilfluff 6 %-
viktsprocent) kan förbrännas utan en negativ inverkan på pannprestandan. 
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Figur 17. HCl, SO2 och NO-halter i rågasen under försöken. 
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Emissionerna från försöken, både i rågasen och i rengasen efter rökgasrening, redovisas 
i Tabell 7 tillsammans med standardavvikelserna för de olika parametrarna. 
Luftöverskottet varierar mellan 6,5-7 % O2 mellan de olika försöken och emissionerna 
av oförbränt är extremt låga med CO-halter under 10 mg/nm3. I de flesta av försöken är 
NO-halten runt 80 mg/nm3 förutom i försök MS där NO-halten är 103 mg/nm3, se Figur 
17. Orsaken till den höga NO-halten är troligtvis rötslammets höga kvävehalt vilket 
förmodligen kan sänkas genom att optimera ammoniakinsprutningen. HCl-halten i 
rågasen varierar mellan 630-800 mg/nm3. Samförbränning med rötslam gav upphov till 
de högsta värdena, vilket är förvånande då rötslammet och RT-flisen innehåller mindre 
Cl än de övriga bränslefraktionerna. En möjlig förklaring till detta är förändrade 
jämviktsförhållanden mot en lägre andel av Cl bundet i partikelfasen och därmed 
uppmätts högre HCl halter när rötslammet samförbränns med den normal 
avfallsbränslet. Bilfluffbränsleblandningen innehåller högre Cl-halter än de andra två 
bränsleblandningarna (Tabell 2), vilket ändå inte gav genomslag i högre uppmätta HCl-
halter i rökgasen. Ett resultat som stödjer den tidigare diskussionen om rötslammets 
påverkan på den kemiska jämvikten. De uppmätta SO2-halterna i rågasen är mycket 
lägre än HCl och varierar mellan 11 till 115 mg/nm3. Vid inblandning av rötslam 
uppmättes de absoluta högsta halterna SO2-halterna över var 100 mg/nm3.  
 
Tabell 7. Medelvärden samt standardavvikelser för olika gaskoncentrationer i rågasen 

respektive rengas efter rökgasrening. Alla emissioner är normerade till 11 % O2 och 
är medelvärden under hela försöksdagen. 

 Försök O2  
(%) 

H2O 
(%) 

CO2 
(%) 

Rågas 
 CO 
(mg/nm3)

Rågas 
NO 
(mg/nm3)

Rågas 
NH3 
(mg/nm3) 

Rågas 
NO2 
(mg/nm3) 

Medelvärde CF 6,4 17,0 13,3 8 82 1 16 
Std. avvikelse  0,25 1,86 0,58 40 20 0 4 
Medelvärde MS 7,0 19,5 13,0 5 103 1 19 
Std. avvikelse  0,56 1,15 0,84 4 26 0 4 
Medelvärde IWa 6,8 17,3 13,1 6 86 0 19 
Std. avvikelse  0,27 1,80 0,60 37 19 0 4 
Medelvärde IWb 6,6 18,7 13,5 5 78 1 19 
Std.avvikelse  0,22 1,83 0,66 11 14 0 4 
 

 Försö
k 

Rågas 
SO2 
(mg/nm3

) 

Rågas 
HCl 
(mg/nm3

) 

Rågas 
N2O 
(mg/nm3

) 

Rengas 
TOC  
(mg/nm3

)   

Rengas 
HCl  
(mg/nm3

)   

Rengas 
SO2  
(mg/nm3

)   

Rengas 
Stoft  
(mg/nm3

)   
Medelvärde CF 11 630 0 1 8 0 0 
Std.avvikelse  9 93 1 3 1 0 3 
Medelvärde MS 115 794 3 1 8 3 0 
Std.avvikelse  37 80 2 0 2 2 3 
Medelvärde IWa 34 687 2 1 8 1 0 
Std.avvikelse  25 125 1 2 2 2 3 
Medelvärde IWb 50 786 2 1 8 0 0 
Std.avvikelse  22 140 1 1 1 1 3 
 
Både rötslammet och RT-flisen innehöll mycket vatten vilket återspeglade sig i den 
höga fukthalten i rökgasen 19,5 %. Samtliga emissioner i rengasen var låga vilket visar 
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att rökgasreningen fungerade bra vid de olika samförbränningsfallen. Vidare noterades 
endast mindre variationer i emissionerna jämfört med referensfallen och dioxinnivåerna 
och emissionerna av tungmetaller var vid alla tillfällen långt under de lagstadgade 
nivåerna, se Bilaga C.  
 
Genom att studera variationer i SO2-halten i rågasen kan information om fluktuationer i 
rötslaminblandningen under försöksdagen erhållas (Figur 18). Variationen kan dock 
även vara orsakad av förändringar av IW sammansättning vilket gör det svårt att 
bedöma exakt vad som orsakar SO2-variationerna. 
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Figur 18. Fluktuationer i SO2-halt i rågasen under försök med bränsleblandningen MS 
(avvikelserna runt klockan 12 beror på störningar i bränsleinmatningen). 

5.3.3 Beläggningsmätningar 

Betingelser 
Beläggningsmätningarna genomfördes vid två metalltemperaturer, 435 respektive 
500 ºC, i toppen på eldstaden (FL115) och innan slutöverhettaren efter vändschaktet 
(SR39), se Figur 9. Rökgastemperaturen i toppen av eldstaden varierar något men i 
betydligt mindre utsträckning jämfört med uppmätt temperatur innan slutöverhettaren 
(Tabell 8). I den senare positionen har rökgastemperaturen varierat med 140 ºC mellan 
de olika försöken vilket starkt har påverkat beläggningsbildningen, se Figur 26. Orsaken 
till detta är att rökgastemperaturen har en betydande påverkan på beläggningstillväxten 
eftersom det vid en högre rökgastemperatur finns en högre andel alkaliklorider i gasfas 
som kan bilda beläggningar (se avsnitt 5.3.7 om termodynamiska beräkningarna).  
 
 
 
 
Tabell 8. Förutsättningarna vid beläggningsmätningarna: tidpunkt, exponeringstid, 

metalltemperatur, rökgastemperatur (medelvärde samt standardavvikelse) och 
rökgastemperaturen i vändschaktet (driftdata). 
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Försök Mätplats Start 
(h:m
) 

Slut 
(h:m
) 

Exponeringsti
d 

(h:m) 

Metall
Tvind  
(ºC) 

Metall 
Tlä (ºC)

Trkg 
(ºC) 

Trkg 
(ºC) Std. 
avvikelse 

Temp. 
vänd-
schakt  

(ºC) 

CF FL115 11:02 13:01 01:58 435 404 844 27 558 
CF SR39 12:03 14:01 01:58 500 492 611 13 559 
CF FL115 15:07 17:03 01:56 500 463 849 25 549 
CF SR39 15:15 17:14 01:59 435 427 594 10 549 
MS FL115 11:34 13:31 01:57 500 458 836 46 518 
MS SR39 11:42 13:43 02:01 435 429 572 19 519 
MS FL115 14:06 16:07 02:00 435 395 845 27 537 
MS SR39 14:00 15:56 01:56 500 493 603 10 538 
IWa FL115 09:32 11:30 01:58 435 401 830 32 560 
IWa SR39 09:16 11:15 01:58 500 489 707 79 560 
IWa FL115 12:52 14:49 01:57 500 477 820 29 * 
IWa SR39 12:59 15:01 02:02 435 428 687 51 * 
IW FL115n# 15:22 08:13 16:51 435 400 799 33 549 
IWb FL115 09:03 11:03 01:59 435 410 841 24 553 
IWb SR39 09:14 11:14 01:59 500 491 645 14 553 
IWb FL115 11:50 13:49 01:59 498 479 858 22 553 
IWb SR39 12:03 14:01 01:57 435 430 640 9 552 
IWb SL59, 

extra 
14:49 16:48 01:58 435 421 564 8 551 

IWb SR39, 
extra 

14:58 17:00 02:01 435 430 629 8 551 

* Ingen data tillgänglig 
# 17 timmars mätning under natt 
 
I försök IWa och i mätposition innan slutöverhettaren har rökgastemperaturen varierat 
mest. Variationerna av rökgastemperaturerna vid dessa mätningar visas i Figur 19 
nedan. I mätningen vid IWa och Tmetall 435ºC uppmättes rökgastemperaturen till över 
850 ºC under ca 15 minuter. Mätfel kan inte uteslutas under denna period eftersom en 
sådan hög rökgastemperatur verkar orimlig speciellt som beläggningsmätningen i 
toppen av eldstaden uppmätte en rökgastemperatur på 850–900 °C. Vid en jämförelse 
mellan rökgastemperaturen uppmätt i vändschaktet av driftdatorn samt uppmätt 
rökgastemperatur på beläggningssonden finns det i vissa fall stora avvikelser. 
Rökgastemperaturen i vändschaktet är relativt konstant mellan 560-520 ºC vilket ofta är 
100-150 ºC lägre än rökgastemperaturen uppmätt av beläggningssonden. Detta kan tyda 
på att drifttemperaturen ej visar korrekt eller att det finns stråkbildning. För ytterligare 
information om driftbetingelser samt emissioner under varje beläggningsmätning, se 
Bilaga E. 
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Figur 19. Uppmätt rökgastemperatur med beläggningssonder vid tre beläggningsmätningar i 
mätposition SR39 och Fl115 med bränsleblandning IWa. Drifttemperaturen i toppen 
på eldstaden redovisas som jämförelse till rökgastemperaturen uppmätt med 
beläggningssonden. Följande redovisade rökgastemperaturer mäts parallellt ”Deposit 
probe: IWa, Fl115, Tmetal:435”, ”Deposit probe: IWa, SR39, Tmetal:500” och ”Flue 
gas temperature top of combustion room”. 

 
Beläggningarnas karakteristik 
Beläggningsringarna som exponerades i toppen av eldstaden har i många fall korroderat 
synbart vilket också betyder att beläggningen och oxidlagret har flagat, se Figur 20 och 
Figur 21. Denna flagning är mer frekvent och större vid en metalltemperatur på 500 ºC. 
Orsaken till denna höga korrosionshastighet är dels den aggressiva rökgasmiljön dels att 
det använda materialet i beläggningsringen är av låglegerat stål. Askbeläggningarna på 
vindsidan från mätpositionen upplevdes i många fall ha varit i smält form. 
Beläggningen på vindsidan är ofta tjock (0,4-2 mm) och med grova flygaskpartiklar 
insmält i beläggningen. Beläggningen på läsidan är mycket tunnare ( <0,2 mm) och utan 
grova flygaskpartiklar. I vissa fall är en del av beläggningens utsida också pulverartad 
på läsidan. 
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Figur 20. Beläggningsmätning vid försök IWa i toppen av eldstaden (FL115) och 
metalltemperatur 435°C (vindsida vänster bild och läsida höger bild). 

 

  

Figur 21. Beläggningsmätning vid försök IWa, i toppen av eldstaden (FL115) och 
metalltemperatur 500°C (vindsida vänster bild och läsida höger bild). 

Beläggningsringarna från mätposition innan slutöverhettaren är ej lika synbart 
korroderade och enbart enstaka prover har flagat på vindsidan. Beläggningarna från 
denna mätposition är även mycket tunnare (<0,3 mm) jämfört med mätningarna i toppen 
av eldstaden. Orsaken till detta är att rökgastemperaturen innan slutöverhettaren är lägre 
och därmed innehåller rökgasen en lägre halt gasformiga alkaliklorider. Beläggningarna 
på vindsidan har i många fall varit smält. Vid en metalltemperatur på 500 ºC innehöll 
beläggningen på vindsida mer grov flygaska smält i beläggningen jämfört med 
motsvarande fall vid 435 ºC, se Figur 22 och Figur 23. Läsidan hade även i mätposition 
innan slutöverhettaren en mer pulverlik och tunnare beläggning.  
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Figur 22. Beläggningsmätning vid försök IWa, mätposition innan slutöverhettaren (SR39) och 
metalltemperatur 435°C (vindsida vänster bild och läsida höger bild). 

  

Figur 23. Beläggningsmätning vid försök IWa, mätposition innan slutöverhettaren (SR39) och 
metalltemperatur 500°C (vindsida vänster bild och läsida höger bild). 

 
I Figur 24 nedan visas resultatet av ett mätfall där beläggningssonden exponerades i 
toppen av eldstaden över en natt (17 h, TMetall: 435 ºC). Beläggningen var efter 
exponeringen 0,5-2 cm tjock med tydliga ”kammar” på vind respektive läsidan. 
Askbeläggningen på vindsidan var smält och hårt sintrad medan beläggningen på 
läsidan var lös och finkornig. En möjlig förklaring till detta är att den tjocka 
beläggningen i detta mätfall har isolerat den kylda beläggningsringen vilket gör att 
beläggningens yta blir mycket het (beläggningen smälter) samtidigt som ännu mer aska 
kan fastna på den smälta beläggningen. Eftersom beläggningstillväxten är högre på 
vindsidan samt att vindsidan är varmare blir denna effekt större på vindsidan än på 
läsidan. 
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Figur 24. Beläggningsmätning över natten vid förbränning av IW, i toppen av eldstaden 
(FL115) och metalltemperatur 437°C (vindsida vänster bild och läsida höger bild). 

För fullständig karaktärisering av de olika beläggningsringarna se Bilaga D, F och G. 
 
Beläggningstillväxt 
I Figur 25 visas viktökningen per kvadratmeter och timma för ringarna som exponerats i 
FL115. Generellt sett är viktökningen hög, emellan 40-120 g/m2*h. Det skall dock 
påpekas att en del av viktökningen är oxidation av metallen (korrosion). Viktökningen 
kan jämföras med andra beläggningsstudier, t.ex. förbränning av RT-flis med hög Cl- 
och Zn-halt i Chalmerspannan. Viktökningen av beläggningsringen (höglegerat stål) var 
då som högst 3,5 g/m2*h med en rökgastemperatur på 800 ºC och en metalltemperatur 
500 ºC, [10]. Ett annat exempel är mätningar från Högdalen (panna P6) där papper, trä 
och plast (industriavfall med hög Cl-halt) förbrändes. Beläggningstillväxten var då 30-
65 g/m2*h vid en metalltemperatur på 400-500 ºC [6].  
 
Eftersom beläggningsringarna vid de aktuella mätningarna i detta projekt flagade 
relativt mycket skapar detta vissa osäkerheter vid jämförelser mellan ringarna. För att få 
en uppfattning om hur stor flagningen är för varje ring har arean för det flagade området 
samt mängden flagad beläggning uppskattats och adderats (identifierat som peeling) till 
resultaten i Figur 25. 
 
Beläggningstillväxten i toppen av eldstaden är ungefär 100 g/m2*h vid förbränning av 
IWa och IWb. Tillväxten är något lite lägre vid förbränning av CF än IWa och IWb. En 
minskning som inte kan anses vara signifikant för dessa två experiment eftersom 
proverna har flagat mycket och data är därmed osäker. Förbränning av bränsleblandning 
MS ger signifikant lägre tillväxt (45-60 g/m2*h). Förklaringen till detta är att det i MS-
fallet finns lägre koncentration gasformiga alkaliklorider i rökgasen. Förklaringen till de 
lägre halterna gasformiga alkaliklorider kan dels vara en lägre tillförsel av alkali via 
bränslet då främst RT-flisen innehåller en mindre andel alkali jämfört med IW. Den 
andra förklaringen är att alkalikloriderna i rökgasen reagerar med komponenter som 
tillförs via rötslammet (zeoliter och S) och ej bildar beläggningsbenägna föreningar, se 
diskussionsavsnittet. Ringarna från förbränning av MS har flagat lite på sidan med en 
area på uppskattningsvis 0,5 cm2 för var ring. Denna flagning bedöms inte ha påverkat 
resultatet i någon större utsträckning.  
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Absolut högst beläggningstillväxt erhölls vid 17 timmars exponering vid förbränning av 
IWnight. En av orsaken till att tillväxten är så mycket högre beror på att den tjocka 
beläggningen höjer yttemperaturen på beläggningen och därmed accelererar 
deponeringen av askkomponenter. 
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Figur 25. Beläggningstillväxt vid mätning i toppen av eldstaden (FL115) under 2h respektive ett fall 
vid 17h. X-axeln visar bränsle samt uppmätt metalltemperatur. 

 
I Figur 26 har beläggningstillväxten i mätposition innan slutöverhettaren plottats 
tillsammans med rökgastemperaturen för de olika försöken eftersom 
rökgastemperaturen varierade mycket mellan dessa försök och den har en tydlig 
påverkar på beläggningstillväxten. Men beläggningstillväxten varierar också med 
metalltemperatur och bränsle. Viktökningen av ringarna i mätposition innan 
slutöverhettaren (SR39) är generellt lägre (30 -90 mg/m2*h) jämfört med position 
FL115 (Figur 25). Detta då rökgasen pga lägre rökgastemperatur i denna position också 
har en lägre andel gasformiga alkaliklorider. En metalltemperatur på 500 ºC ger som 
förväntat högre beläggningstillväxt vid samtliga försök, i Figur 26 bortsett från fallet 
med CF (TMetall=500 ºC). När detta prov insamlades förlorades stora delar av 
beläggningens oxidskalet på vindsidan varvid den uppmätta viktökningen för denna ring 
ej är representativ. Det är därmed mycket troligt att beläggningstillväxten även i detta 
fall var högre än motsvarande försök med en metalltemperatur på 435 ºC.  Den högsta 
beläggningstillväxten (90 g/m2*h) uppmättes vid förhållandena TMetall=500 ºC, 
rökgastemperatur 700 ºC och IWa som bränsleblandning (Figur 26). I och för sig kan 
rökgastemperaturen i denna mätning visat fel temperatur under en liten del av 
exponeringstiden. Men detta bedöms inte ha någon signifikant påverkan på det 
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beräknade 2-timmarsmedelvärdet. Det kan också noteras att näst högst 
beläggningstillväxt och rökgastemperatur erhölls vid motsvarande metalltemperatur för 
bränsle IWb. Försök med en lägre ringmetalltemperatur (435 ºC) men med samma 
bränsle och ungefär samma rökgastemperatur uppvisar en betydligt lägre 
beläggningstillväxten. Absolut lägst viktökning på ringarna, och därmed 
beläggningstillväxt, uppmättes vid förbränning av MS. I dessa försök uppmättes inte 
några signifikanta skillnader i beläggningstillväxt mellan de två metalltemperaturerna. 
Ett extra beläggningsmätningsförsök gjordes i mätposition SL59 efter andra 
överhettaren. En betydligt lägre beläggningstillväxt, 6-10 g/m2*h, uppmättes i detta 
försök jämfört med mätpositionen innan slutöverhettaren.  
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Figur 26. Beläggningstillväxt vid mätning innan slutöverhettaren (SR39 ett fall i position SL59) under 
2h samt uppmätt rökgastemperatur vid beläggningssonden. X-axeln visar bränsle samt 
uppmätt metalltemperatur. Vänster Y-axel beläggningstillväxt samt höger y-axel uppmätt 
rökgastemperatur. 

 
I Figur 27 presenteras den uppmätta beläggningstillväxten innan slutöverhettaren för de 
två olika metalltemperaturerna 435 och 500 ºC. Speciellt för ringarna som har haft en 
metalltemperatur på 500 ºC och med bränsle IW verkar det finnas en korrelation mellan 
viktökning och rökgastemperatur (Figur 27). Det är också välkänt att en högre 
metalltemperatur leder till en högre beläggningstillväxt och vid en metalltemperatur på 
500 ºC kan en större andel alkaliklorider transporteras till beläggningsringen. Däremot 
är det svårt att urskilja något samband mellan beläggningstillväxt och rökgastemperatur 
för metalltemperaturen 435 ºC (Figur 27).  
 



Slutrapport Ökad bränsleflexibilitet - Bränslekraft STEM 
 

42 

-  

20 

40 

60 

80 

100 

120 

550 600 650 700 750
Fluegas temperature (oC)

D
ep

os
iti

on
 (g

/m
2*

h)
Weight gain: Tmetal:435

Weight gain: Tmetal:500

A big part of the windside 
deposit has peeled

Figur 27. Beläggningstillväxt vid mätning innan slutöverhettaren (SR39) mot uppmätt 
rökgastemperatur vid två olika metalltemperaturer (435 samt 500 ºC).  Beläggningstillväxten 
har kompenserats för flagning. Mätningarna med MS finns ej med i figuren då 
bränslesammansättningen är helt annorlunda jämfört med övriga försök. 

Kemisk analys av beläggning  
 
Mätposition i toppen av eldstaden (FL115) 
Vid den kemiska analysen av de avskrapade beläggningsproverna har 
sammansättningen av både oxidskalet samt beläggningen analyserats. I de flesta fall 
domineras provet av Fe och Cr vilka härstammar från oxidationsskalet på 
beläggningsringen. Eftersom beläggningen i sig ej innehåller betydande halter av Fe och 
Cr har dessa subtraherats från analysresultaten som presenteras nedan i Figur 28 till 
Figur 31. Endast de signifikanta ämnena i beläggningen presenteras i figurerna nedan, 
för fullständig analys med Fe och Cr samt alla analyserade ämnen se Bilaga F. 
 
Den kemiska sammansättningen på beläggningsproverna från toppen av eldstaden är 
mycket komplex och skiljer sig kraftigt från tidigare mätningar vid förbrännig av RT-
flis och rena utsorterade avfallsfraktioner. Huvudkomponenter i beläggningsproverna är 
Cl, Ca, S, Na, K, Al och Cu. Beläggningarna innehåller även andelar av Zn, Pb, Si och 
Ba samt spår av Mn, Mg och Ti. Generellt är Cl-halterna i beläggningarna höga 20-50 
mol-% (Figur 28 och Figur 29). 
 
Generellt uppmätts en högre andel alkali i beläggningsproverna tagna på läsidan jämfört 
med på vindsidan (gäller ej för försök MS). Det kan förklaras med att på vindsidan 
späds mängden alkali ut med komponenter som deponeras genom impaktion av större 
supermikrona partiklar, vilket ej är fallet på läsidan. Beläggningarna innehåller mer Na 
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än K och molandelen Na ökar vid förbränning av IWa och IWb. Beläggningarna 
innehåller även en högre andel alkali vid Tmetall:500 ºC (Figur 29) jämfört med 
Tmetall:435 ºC (Figur 28). 
 
Beläggningsproverna innehåller mycket högre Al-halter på vindsidan (10-40 mol-%) 
jämfört med läsidan (2-5 mol-%). Aluminiumhalterna är högre vid en metalltemperatur 
på 435 ºC än vid 500 ºC. Vid förbränning av IWa och IWb består vindsidans beläggning 
till 25-40 mol-% av Al (Tmetall: 435 ºC) (Figur 28). 
 
Cu är den dominerande tungmetallen i beläggningen. Förbränning av IWa och IWb ökar 
andelen tungmetaller (5-10 mol-% Cu, Pb och Zn) på beläggningsringens läsida vid en 
metalltemperatur 435 ºC (Figur 28). 
 
Förbränning av MS ger högre andel S samt lägre andel Al i beläggningsproverna, vilket 
är förväntat med tanke på att bränsleblandningen troligtvis innehåller mindre andel 
elementärt Al samt högre andel S. Beläggningsproverna innehåller även lägre andelar 
alkali vid förbränning av MS och detta gäller speciellt vid Tmetall: 435 ºC. Detta beror 
troligtvis på den lägre halten gasformiga alkaliklorider i rökgasen. 
 
Beläggningsmätningen under 17 h exponering har en högre andel Ca och S. Detta beror 
på att metallklorider i beläggningen sulfaterats, samtidigt som Cl avgetts och bildat HCl 
i gasfas. 
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Figur 28. Kemisk sammansättning av beläggningarna i toppen av eldstaden (FL115) och vid 
metalltemperatur 435 °C. Beläggningen och oxidskalet har skrapats från V: Vindsidan, 
L:Läsidan och S:45 º från analyspunkten på vindsidan. På x-axeln anges uppmätt 
metalltemperatur, analyspunkt och bränsleblandning. 
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Figur 29. Kemisk sammansättning av beläggningarna i toppen av eldstaden (FL115) och vid 
metalltemperatur 500 °C. Beläggningen och oxidskalet har skrapats från V: Vindsidan, 
L:Läsidan och S:45 º från analyspunkten på vindsidan. På x-axeln anges uppmätt 
metalltemperatur, analyspunkt och bränsleblandning. 

 
Mätposition innan slutöverhettaren (SR39) 
Beläggningarna i mätposition innan slutöverhettaren innehåller generellt en lägre andel 
alkali samt en mycket mindre andel Al jämfört med beläggningarna i toppen av 
eldstaden (Figur 28 till Figur 31). Detta beror på lägre rökgastemperaturen och därmed 
ändrad kemisk sammansättning i denna mätposition. Däremot har beläggningarna i 
SR39 en högre andel Cl samt Si jämfört med motsvarande mätning i FL155. 
Beläggningarna i position SR39 har generellt en högre andel Si och Ca på läsidan 
jämfört med vindsidan. 
 
Lägst andel alkali i beläggningen uppmäts vid förbränning av MS och allra lägst vid en 
metalltemperatur på 435 ºC (Figur 30). Det kan förklaras av den lägre halten 
alkaliklorider i rökgasen vid mätfallet (bekräftas av jämviktsberäkningar). 
 
I en mätning har en beläggningssond exponerats mellan första och andra överhettaren i 
konvektionsstråket (SL59). Beläggningsringen från denna mätning har högre halter (ca 
10 mol-%) Pb, Zn och Cu på läsida samt sida jämfört med övriga mätningar vid SR39. 
Man kan diskutera om dessa tungmetaller, som har en relativt låg 
kondensationstemperatur, har en större benägenhet att fastna på överhettare med en 
lägre rökgastemperatur. Beläggningsproverna (SL59) från vindsidan samt sidan 
innehåller höga halter Cl (ca 50 mol-%) vilket troligtvis beror på den lilla mängden 
deponerade ämnen (ingen utspädning av andra komponenter).  
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Figur 30. Kemisk sammansättning av beläggningen i mätpunkt innan slutöverhettaren (SR39 
samt några från mätpunkt SL59) och vid 435 °C. Beläggningen och oxidskalet har 
skrapats från V: Vindsidan, L:Läsidan och S:45 º från analyspunkten på vindsidan. På 
x-axeln anges uppmätt metalltemperatur, analyspunkt och bränsleblandning. 
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Figur 31. Kemisk sammansättning av beläggningen i mätpunkt innan slutöverhettaren (SR39) 
och vid 500 °C. Beläggningen och oxidskalet har skrapats från V: Vindsidan, 
L:Läsidan och S:45 º från analyspunkten på vindsidan. På x-axeln anges uppmätt 
metalltemperatur, analyspunkt och bränsleblandning. 
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SEM-EDX ”mapping” av beläggningsprover 
Ett urval på fem beläggningsprover har karaktäriserats med SEM-EDX för att vidare 
undersöka den kemiska sammansättningen på beläggningarnas yta samt för att se vilka 
ämnen som är belägna nära varandra (om två ämnen förekommer på samma positioner 
vid analysen kan de antas utgöra ett ämne, t ex Na och Cl). I Tabell 9 beskrivs de 
experimentella förhållandena fem utvalda proverna. Varje provyta har karaktäriserats på 
tre olika ställen i provet. Alla analyser finns utförligt beskrivna i Bilaga G. 
 
Tabell 9. Prover som har analyserats med SEM-EDX. 

Prov Bränsl
e 

Ring 
position 

Metalltemperatur 
(ºC) 

Mätposition 

1 IWa Vindsida 435 FL115 
2 IWa Läsida 435 FL115 
3 IWb Vindsida 435 FL115 
4 IWa Vindsida 500 SR39 
5 IWa Vindsida 435 SR39 
 
Analysen av proverna visar att Ca och S ofta överlappar varandra vilket tyder på att 
CaSO4 har bildats. Bilderna visade även en stark korrelation mellan alkali och Cl vilket 
tyder på att alkaliklorider existerar i höga koncentrationer i beläggningarna. En del av 
bilderna tagna på prover från vindsidan och i toppen av eldstaden innehåller partiklar 
(4-10 μm) med mycket hög koncentration av Al. Ett analysresultat som inte kunde 
återfinnas i någon av de andra proverna. I någon enstaka SEM-EDX bild kunde en 
enstaka partikel (5-10 μm) med förhöjd Zn-halter detekteras. Tungmetallen Cu 
detekterades inte i något av proverna. 
 
I Figur 32 visas ett exempel på en SEM-EDX-analys av prov 3 (IWb, vindsida, 
Tmetall:435 och FL115). I SEM-EDX bilden ”AlKa, 33” kan en partikel ca 5 μm stor 
med hög koncentration Al noteras. I bilderna ”NaKa1” samt ”ClKa” kan man se att Na 
och Cl sitter på ungefär samma ställen vilket kan tolkas som att NaCl finns i hög 
utsträckning i det aktuella området. I bilderna ”CaKa” samt ”SKa” kan man se att Ca 
och S ofta är lokaliserat på ungefär samma ställen vilket tyder att CaSO4 finns i hög 
koncentration.  
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Figur 32. SEM-EDX bild nr 1 på prov 3 med X3000 förstoring för beläggningsprov: IWb , FL115, 
Tmetall: 435 och Vindsida. Bilden längst upp till vänster (SE, 255) är ett kort som visar ytan 
på beläggningen (ingen ämneskaraktärisering). I övriga bilder visas den relativa 
koncentrationen för olika ämnen. Koncentrationen redovisas från svart (ej detekterbart) till 
intensiv gul färg och desto gulare fältet blir desto högre koncentration föreligger (orange 
motsvarar en mellanhög koncentration). I varje bild finns en beteckning där den eller de 
första bokstäverna visar analyserat ämne som karaktäriserats tex beteckningen NaKa1,41 
visar koncentrationen av Na i bilden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slutrapport Ökad bränsleflexibilitet - Bränslekraft STEM 
 

48 

5.3.4 Smältpunktsbestämningar av beläggningsprover 

Några av beläggningarna har skrapats av för smältpunktsbestämning, se Bilaga I. 
Smältpunktsbestämningen har gjorts mha av DTA/TGA -nalys samt termodynamiska 
smältpunktsbestämningar på Umeå Universitet. Dessutom har ett enstaka prov 
analyserats med DSC (max temperatur 600 ºC). 
 
Ett representativt urval av proverna har skett för att variera den kemiska 
sammansättning samt exponeringssätt, se Tabell 10 och Tabell 11. Beskrivning av 
prover samt fullständiga TGA-resultat kan studeras i Bilaga I. 
 
Tabell 10. Beläggningsprover för smältpunkts bestämning: 

Prov Mätposition/ 
rökgastemperatu
r 

Bränsle Metall 
temperatur 

Ring 
position 

1 FL115 (850 ºC) IW 435 
(Exponerad 
över natten) 

Vind 

2 FL115 (850 ºC) IWb  435  Vind 
3 FL115 (850 ºC) IWa 435 Läsida 
4 SR39 (640 ºC) IWb 435 Vindsida 
 
Tabell 11. Sammansättningskaraktäristika för proven  

Mol-% 1 2 3 4
(Na2+K2)/(Na2+K2+Ca) 33.6 33.9 75.1 45.2
Cl/(Na+K) 60.2 78.3 79.8 270.8
S/(Na2+K2) 113.3 121.0 83.7 44.3
Zn/(Na2+K2+Zn) 6.0 7.1 12.3 8.0
Pb/(Na2+K2+Pb) 0.8 0.0 9.2 2.1  
 
I Figur 33 visas ett exempel på en TGA/DTA-analys för beläggningsprov: IWnight, 
Tmetall:435, Vindsida. I figuren är provets massa (Wt-%), massans temperaturderivata, 
och DT-signal (oC) är ritade som funktion av temperaturen redovisade. 
 
För samtliga prov sker viktminskningen i två distinkta steg, ett vid ca 150oC och ett vid 
ca 400oC, se Figur 33. Beläggningsprov 1 (IWnight, Tmetall:435, Vindsida) har en 
ytterligare en viktminskning vid 240oC, se Figur 33. På DTA-kurvan syns en tydlig 
endotermisk pik vid ca 400oC för alla prov. Dessutom syns en endotermisk pik vid 
650oC i Figur 33. Prov 1 har även analyserats med DSC på SP då smälttemperaturer 
detekterades vid 385, 447, och 508 °C. Smältpunkten vid 508 ºC krävde mest 
smältvärme (kraftig smältpunkt). Detta visar att det finns en viss avvikelse mellan 
analysmetoderna samt utrustningen. 
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Figur 33. DTA/TGA analys av beläggningsprov 1 (IWnight, Tmetall:435, Vindsida). Den 
bruna/röda linjen visar den deriverade viktförändringen (%/ºC) med detekterade 
smältpunkter. Den blå kurvan visar temperaturskillnaden. 

 
Med en termodynamisk modell har smältkurvorna för de fyra proven beräknats på basen 
av sammansättningarna i Bilaga I. Kurvorna ges i Figur 34. Modellen förutsäger att 
smälta uppkommer vid c. 600oC för prov 1 och 2 och vid ca 200oC för prov 3 och 4. 
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Figur 34. Beräknade smältkurvor. 
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Alkaliandelen är relativt hög i förhållande till Ca, samtidigt som Cl- och S-halterna är 
höga. Detta tyder på att natrium och kalium finns i form av klorid och sulfat, medan en 
del av kalcium troligen också finns som sulfat. I prov 4 med mycket hög kloridhalt 
måste en del av kalcium finnas som klorid. Järnklorid är en annan möjlighet, men järn 
detekterades inte så det är mindre troligt. Det går inte att avgöra om Zn och bly 
förekommer som oxid, sulfat eller klorid. Det går inte heller att säga hur mycket 
kalcium som finns som oxid eller silikat. Om Ca vore bundet som karbonat skulle en 
tydlig kalcineringspik finnas vid ca 700oC. Då denna inte finns är det troligt att det 
kalcium som inte är sulfat eller möjligen klorid finns som silikat eller aluminosilikat. 
Det finns en möjlighet att en del av kalium är bundet till silikat, men de höga S och Cl-
halterna tyder på att så inte är fallet. 
 
Eftersom proven antagligen innehåller ansenliga men varierande halter järn/järnoxid går 
det inte att på basen av storleken hos viktminskningen vid c. 400oC sluta sig till 
huruvida den härrör sig från ZnCl2 eller något annat. Alkaliklorider brukar börja avgå 
först över 550oC.  
 
De termodynamiska beräkningarna indikerar att prov 1 och 2 har en första smältpunkt 
på c. 600oC. Detta beror på att dessa prov har hög relativ svavelhalt som leder till att 
Zn- eller Pb-klorid inte kan bildas. I prov 3 och 4, med högre relativ klorhalt och högre 
Zn-halt kan ZnCl2 bildas och den första smältpunkten sjunker till ca 200oC. Ren ZnCl2 
smälter vid 320oC. 
 
Förångning börjar oftast i samband med smältning. Även om ångtrycken för t.ex. 
alkaliklorider inte är beroende av smälta brukar förångning starta först vid smältpunkten 
på grund av den ökade mobiliteten. Därför är det troligt att viktminskningen vid ca 
400oC är förknippad med smältning. Möjligen är det frågan om närvaro av ZnCl2 som 
ger smältningen. Det experimentella fasdiagrammet NaCl-ZnCl2 (Figur 35) visar att i 
den natriumrika delen smälta uppkommer vid 410oC.   
 



 
 Slutrapport Ökad bränsleflexibilitet - Bränslekraft STEM  
 

51 

 

Figur 35. Experimentellt fasdiagram NaCl-ZnCl2.  

Trolig närvaro av järn/järnoxid i proven gör det svårt att kvantitativt och entydigt 
bestämma första smältpunkten för proven. Slutsatser måste dras på basen av 
kombination med kemiska analyser och termodynamiska uppskattningar. Eftersom det 
är frågan om sondprov exponerade vid 435oC måste förekomsten av lågsmältande och 
flyktig klorid bero på att nytt material ständigt transporterats till sondens yta och att en 
viss andel smälta förekommit under hela mätningen. En distinkt viktminskning vid ca 
400oC är svår att förklara på annat sätt än att ZnCl2 förekommit i provet. Vid TGA-
analysen smälter denna tillsammans med alkaliklorid samtidigt som förångning sker. 

5.3.5 Principalkomonentanalys 

En PCA-utvärdering utfördes på 52 objekt (beläggningsprover) och 33 karaktäriserande 
variabler (experimentella betingelser). Resultaten från denna analys visas i plottarna 
nedan. För att åskådliggöra grupperingar bland de 52 beläggningsproverna har 
scoreplotten redovisats i två olika variationer av färgkoder (Figur 37a och b). Orsaken 
till grupperingarna, dvs vilka variabler (experimentella betingelser) som är lika 
respektive skiljer de olika beläggningsproverna åt redovisas i den tillhörande 
loadingplotten (Figur 36).  
 
Variabler nära varandra i Loadingplotten (Figur 36) samvarierar, medan variabler 
placerade långtbort och motsatt från varandra i plotten har en negativ korrelation. 
Variablerna Tillväxt, Flagning, Vikt, Rökgastemperatur, Provpunkt, Al, Na, K och Cl är 
placerade nära varandra i loadingplotten. Detta betyder att de samvarierar och att höga 
halter av det ena genererar höga halter av det andra. Exempelvis, hög tillväxthastighet 
återfinns i prover som är tagna vid högre rökgastemperatur i provpunkt FL115. Vidare 
så har prover med hög tillväxt också höga halter av Al, Na, K och Cl. Ett logiskt resultat 
eftersom alla dessa ämnen är välkända element i beläggningar. 
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Ämnena Ca och S är separerade från Na, K, och Cl i den andra komponenten i 
loadingplotten (Figur 36). Detta indikerar att dessa ämnen har en negativ korrelation, 
dvs finns det mycket av den ena så finns det mindre av den andra i beläggningarna. Ett 
resultat som indikerar att bildandet av föreningar innehållande Cl och S tävlar med 
varandra i processen. Utvärderingen visar också att variationen i innehåll av Cu, Pb, Mn 
Se, Tl inte är en signifikant skillnad mellan beläggningsproverna. Detta kan betyda att 
variationen av dessa ämnen inte är systematisk eller att den är obetydande mellan de 
olika beläggningsproverna. Alternativt kan halterna av dessa ämnen i beläggningarna 
vara låga.  
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Figur 36. Loadingplot av den första och andra komponenten från PCA utvärdering av 52 objekt 
(beläggningsprover) och 33 variabler (experimentella betingelser och kemisk 
sammansättning). Variablernas placering visar på dess inbördes relationer. Variabler 
placerade nära varandra samvarierar medan variabler placerade ifrån varandra har 
en negativ korrelation. Variabler med obetydande eller osystematisk variation inom 
objekten är placerade nära origo i plotten. Modellen består av totalt 7 signifikanta 
komponenter med ett R2= 0,81 och Q2= 0,31. 

 
Scoreplotten Figur 37 visar på två skilda grupper av beläggningsprover separerade i den 
första komponenten. Prover tagna vid i toppen av eldstaden är identifierade med blått 
och återfinns som en grupp belägen till höger i scoreplotten, samt en grupp till vänster i 
plotten sammansatt av beläggningsprover tagna innan slutöverhettaren och mellan 
första och andra överhettaren.  Orsaken till denna separation och gruppering är att 
beläggningsprover tagna i toppen av eldstaden har signifikant högre tillväxt än de andra 
beläggningsproverna samt att beläggningarna också innehåller högre halter av 
beläggningsrelaterade ämnen såsom Cl, Na, K, Al och S än de andra proverna. 
 
Samma scoreplot som tidigare fast denna gång färgkodad så att de olika testade 
bränsleblandningarna åskådliggörs visas i Figur 37b. En gruppering av 
beläggningsprover tagna när rötslam (röda) tillsattes till bränslebladningen visualiseras i 
denna scoreplot. De andra tre bränsleblandningarna uppvisar inga statistiska skillnader 
utan förekommer som en grupp. Förklaring till denna gruppering visas i den tillhörande 
loadingplotten (Figur 36). En signifikant lägre beläggningstillväxt samt lägre halter av 
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beläggningsrelaterad ämnen såsom Na, K, Cl och Al återfinns i dessa beläggningar. 
Eftersom mängde beläggning är signifikant lägre i dessa prover uppvisar dessa prover 
också en relativt högre andel av spårämnen (As, Zn, Ni, Co och Sb). Halterna av dessa 
är dock fortfarande mycket låga och är ej av betydelse. 
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Figur 37. a och b Scoreplott av den första och andra komponenten från PCA-utvärdering av 52 objekt 
beläggningsprover) och 33 variabler (experimentella betingelser och kemisk 
sammansättning). I Figur a är objekten färgkodade så att blå objekt härstammar från prover 
tagna i toppen av eldstaden medan de gröna markerade objekten åskådliggör 
beläggningsprover tagna vid lägre rökgastemperatur. En separation i två grupper, med 
avseende på provpunkt, återfinns i den första komponenten. I Figur b är objekten färgkodade 
så att skillnaderna och likheter bland de testade bränslebladningarna återspeglas. Röda 
objekt representerar beläggningsprover tagna när rötslam (MS) tillsattes, blå markering när 
bilfluff (CF) blandades in samt svarta och mörkgröna objekt är från experimenten när normal 
avfallsbladning användes.  En separation av objekten innehållande beläggningsprover tagna 
när rötslam tillsattes återfinns i både den första och andra komponenten. Orsaken till 
grupperingen visas i den tillhörande loadingplotten. Orsaken till grupperingen i den båda 
scoreplottarna visas i den tillhörande loadingplotten. 

5.3.6 Partikelmätningar 

Massstorleksfördelning av flygaskpartiklar 
Syftet med högtemperaturmätningen i toppen av eldstad (FL115) är att få vetskap om 
fördelningen av gasformiga föreningar och submikrona partiklar i den aktuella 
rökgasmiljön. Men hjälp av högtemperatursonden kondenseras gasformiga föreningar i 
rökgasen till mätbara submikrona partiklar. Provtagningen sker ej isokinetiskt eftersom 
mätningen fokuserar på submikrona partiklarna och gasformiga föreningar. 
 
De uppmätta submikrona partiklarna i FL115 har ett maximum i masstorleksfördelning 
kring 0,1-0,5 μm, se Figur 38. Vid förbränning av CF, IWa och IWb är 
masskoncentrationen av submikrona partiklar mycket hög jämfört med tidigare 
erfarenheter och ungefär likartad i de tre fallen. Den höga masskoncentrationen av 
askelement borde bidra till en snabb försmutsning av värmeöverförande ytor samt stora 
mängder flygaska. I fallet med MS är halten submikrona partiklar betydligt lägre 
jämfört med de andra tre bränsleblandningarna. 
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Figur 38. Massstorleksfördelningen av flygaskpartiklar vid högtemperaturmätning i position FL115. 
Partiklarnas diameter på x-axeln samt logaritmisk masskoncentration på y-axeln. 

 
Massstorleksfördelning vid lågtemperaturmätning efter konvektionsstråket (LCT149) 
utförs enligt isokinetisk provtagning med en konventionell stoftsond. Vid provtagningen 
i försök CF får provgasen passera genom två förcykloner där partiklar över 2,5 μm 
samlas upp innan provgasen når impaktorn. I alla andra försök används endast en 
cyklon som separerar partiklar över 10 μm. Detta betyder att i försök CF blir 
masskoncentrationen för partiklar över 1 μm annorlunda än i de andra försöken. I alla 
försök har de submikrona partiklarna ett maximum vid 0,3 μm, se Figur 39.  
 
Den uppmätta masskoncentrationen av submikrona partiklar är hög för 
bränslebladningarna CF, IWa och IWb (550-650 mg/nm3) medan den är betydligt lägre 
vid förbränning av MS (350 mg/nm3). Denna lägre masskoncentration vid förbränning 
av bränsleblandningen MS är en rimlig förklaring till den tidigare diskuterade 
beläggningstillväxten. 
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Figur 39. Masstorleksfördelningen av flygaskpartiklar efter konvektionsstråket (LCT149). Partiklarnas 
diameter på x-axeln samt logaritmisk masskoncentration på y-axeln. 

 
Vid en jämförelse mellan lågtemperatur- respektive högtemperaturmätning kan en 
skillnad i koncentrationerna samt storleksfördelningen för de submikrona partiklarna 
noteras. Vid lågtemperaturmätningen har partiklarna växt sig större i konvektionsstråket 
och når ett maxima vid 0,3 μm samtidigt som masskoncentrationen av de submikrona 
partiklarna är betydligt lägre. Detta indikerar att delar av de gasformiga föreningarna 
har fastnat på de större partiklarna samt som beläggningar i pannan.  
 
Kemisk sammansättning av partikelfraktioner 
Partikelfraktionerna som samlades upp i impaktorn har även analyserats kemiskt. Vid 
analys har ett antal närliggande partikelfraktioner slagits samman till ett prov. Därför 
kan kemiska storleksfördelningen skilja sig från den uppmätta masstorleksfördelningen. 
Nedan redovisas exempel på analyser och mätningar. Fullständiga analysresultat och 
kemiska sammansättningar för alla analyserade prover återfinns i Bilaga H. 
 
Partiklar med diametern 0,03-1,8 μm har analyserats från högtemperaturmätningarna i 
toppen av eldstaden. Den absolut största komponenten i de submikrona partiklarna är Cl 
som i vissa fraktioner är ca 50 mol-%, se Figur 40. De submikrona partiklarna består till 
30-40 mol-% av alkali, med mer Na än K. Detta betyder att alkaliklorider totalt 
dominerar de gasformiga föreningarna i mätpositionen. Resterande andel innehåller Cu, 
Pb, Zn och Si, vilket betyder att även dessa komponenter (utom möjligtvis Si) till största 
delen existerar som metallklorider. Fraktionen som är över 1 μm skiljer sig från de 
övriga proverna med högre halter av Ca och Al samt mindre andel Cl. Det tyder på att 
metallerna i högre utsträckning existerar som oxider eller i elementär form, eller bundet 
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som silikater. I de partikelfraktioner med höga klorandelar (ca hälften) existerar över 
90 % av metallerna som metallklorider. I exempelvis försöket IWa gäller detta 
fraktionerna med partikeldiametern 0,13, 0,22 och 0,35 μm. Andelen S är mycket låg i 
alla submikrona fraktioner under alla försök vilket tyder på att ingen sulfatering har 
skett av metallkloriderna i denna mätposition.  
 
Vid förbränningen av CF och MS är däremot andelen tungmetaller som Cu och Pb 
högre i de submikrona partiklarna jämfört med bränsleblandning IWa. I fallet med MS 
kan detta bero på att andelen alkaliklorider i detta försök är lägre vilket gör att andelen 
tungmetaller blir högre (mindre utspädning). Resultat från dessa mätningar återfinns 
redovisade i Bilaga H. 
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Figur 40. Översta bilden visar kemisk sammansättning (molandelar) för olika partikelfraktioner vid 
förbränning av IWa och vid provtagning med högtemperatursond i toppen av eldstaden 
(FL115). Nedersta bilden är data från den översta bilden men där andelen Cl, K, Na, Zn och 
Pb jämförs. 
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De submikrona partiklarna från lågtemperaturmätningen efter konvektionsstråket 
(LCT149) innehåller även dessa en stor andel Cl, se Figur 41. Det finns dock en större 
andel S i de submikrona partiklarna jämfört med högtemperaturmätningarna i toppen av 
eldstaden. Detta indikerar att en sulfatering har skett i processen från toppen av 
eldstaden till just innan första slutöverhettaren i konvektionsstråket. Den allra minsta 
partikelfraktionen (0,05 μm) innehåller en lägre halt Cl men också högre andel Fe. 
Denna fraktion har en låg masskoncentration i rökgasen vilket gör att denna fraktion är 
av mindre betydelse. Järnet kan även vara en kontaminering. Partiklarna >1 μm har 
höga andelar Ca, Si samt Al. Detta är ämnen som troligtvis ej varit i gasfas, utan har 
ryckts med av rökgasen från bränslebädden. Ett fenomen som är mycket tydligt för 
partiklarna >10 μm vilka tydligt domineras av Ca, Al och Fe. Vid förbränning av 
bränslebladningen MS innehåller även denna fraktion P vilket härstammar från 
rötslammet.  
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Figur 41. Kemisk sammansättning (molandelar) för olika partikelfraktioner vid förbränning av IWa och 
vid provtagning efter konvektionsstråket (LCT149). 

 
Massstorleksfördelning av kritiska ämnen  
Vid högtemperaturmätningarna i toppen på eldstaden är koncentrationerna av Cl 
ungefär lika hög vid förbränning av bränslebladningarna CF, IWa och IWb medan den 
är betydligt lägre vid förbränning av MS (faktor 2-3), se Figur 42. 
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Figur 42. Vänster figur visar masstorleksfördelningen för Cl i toppen av eldstaden (FL115). Höger figur 
visar massstorleksfördelningen för alkali i toppen av eldstaden (FL115). 

 
Masstorleksfördelningen av alkali i rökgasen i toppen av eldstaden vid förbränning av 
de fyra bränslebladningarna CF, MS, IWa och IWb presenteras i Figur 42b. Den högsta 
koncentrationen av alkali representeras av Na vid förbränning av IWb ca 200 mg/nm3. 
Försöken med IWa och CF ger upphov till ungefär lika höga halter av alkali i rökgasen 
medan däremot inblandning av rötslam (MS) leder till ungefär en halvering av 
koncentrationen alkali. De uppmätta masskoncentrationen av tungmetallerna Cu, Pb och 
Zn är ungefär 1/10 av de uppmätta alkalikoncentrationen. Vidare noteras en förhöjd 
koncentration av Cu vid förbränning av bränslebladningen CF jämfört med de andra 
blandningarna (ej visat i Figur). Kompletta data från dessa mätningar redovisas i Bilaga 
H. 
 
Det är tydligt att koncentrationen av de bildade submikrona partiklarna vid mätning 
med högtemperatursonden i toppen på eldstaden är mycket högre än vid 
lågtemperaturmätningen efter konvektionsstråket (Figur 43a). Orsaken till detta är att de 
gasformiga ämnena bildar submikrona partiklar vid spädning och kylning i 
högtemperatursonden. Vid lågtemperaturmätningen har en andel av de gasformiga 
föreningarna kondenserat heterogent på de större partiklarna, eller så bildar de 
submikrona partiklar större partiklar i konvektionsstråket genom att koagulera med 
varandra eller större partiklar. En tredje mycket trolig förklaringar är att en del av de 
gasformiga ämnena fastnar som beläggningar i pannan och kan därigenom ej mätas efter 
konvektionsstråket (LCT149). 
 
I Figur 43 har även alkalikoncentrationen (K+Na) i rökgasen beräknats för de 
submikrona partiklarna. Även dessa beräkningar visar att alkalikoncentrationen är 
mycket lägre efter konvektionsstråket än i toppen på eldstaden. Mätningen i toppen på 
eldstaden visar på en lägre alkalikoncentrationen vid förbränning av bränslebladningen 
MS jämfört med de andra tre. Omräknat till koncentration i rökgasen motsvara denna 
alkalihalten ca 40 ppm vilket kan jämföras med 70-110 ppm för de andra tre 
bränsleblandningarna (Figur 43b). Ett resultat som stämmer väl överens med 
beläggningsmätningarna där tillväxten av alkaliklorider var lägre signifikant lägre för 
bränsleblandningen MS. 
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Figur 43. Höger figur visar jämförelse mellan hög- respektive lågtemperaturmätning med avseende på 
Na och alkali i försök IWb. Vänster figur visar en jämförelse av alkalikoncentrationen i 
rökgasen mellan försöken map på de submikrona partiklarna för de olika mätpositionerna. 
Alkali i de submikrona partiklarna mätt i position FL115 har också räknats om till 
koncentrationen alkaliklorider (ppm). 

5.3.7 Termodynamiska jämviktsberäkningar 

Syftet med jämviktsberäkningarna är att jämföra olika driftfall och eftersom fallet 
bilfluff kan anses vara inom variationsspannet för IW utgick det och beräkningar 
gjordes på referensfallet IW, två fiktiva IW-fall med fördubblad respektive halverad 
klorhalt, samt på fallet MS. Trender för gasformiga korrosiva metallklorider 
undersöktes i första hand. Natriumklorid förekommer i högst koncentration och den 
nukleerar också och bildar små partiklar. Koncentrationerna av gasformiga 
metallföreningar av natrium, kalium, zink, bly och koppar som bildas om systemet av 
bränsle och luft får gå till termodynamisk jämvikt redovisas i Figur 44 till Figur 53. 
Koncentrationerna visas som funktion av temperatur i intervallet 500 ºC till 1000 ºC. I 
Bilaga J redovisas också resultat av jämviktsberäkningar med indata som inkluderar 
bäddsanden, förutom bränsle och förbränningsluft. Kortfattat innebär det en 
underskattning av metallklorider i rökgasen om man har med bäddsanden i indata pga 
dess höga innehåll av kisel. Också bränslet innehåller mycket kisel och det medför 
underskattning av de kvantitativa koncentrationerna av metallklorider. Figurerna 
används lämpligen för att studera trender vid jämförelse av olika driftfall. 
 
Jämförelse mellan IW och MS  
Termodynamiskt kan det bildas fler gasformiga metallklorider i pannans överhettarmiljö 
i referensfallet (IW) jämfört med slamfallet (MS). Gasformig alkaliklorid i form av både 
natriumklorid och kaliumklorid bildas. Vid 600 -700 ºC, vilket motsvarar mätposition 
för beläggningssond 2 (SR39, lucka innan slutöverhettaren), är koncentrationen 
gasformig alkaliklorid i referensfallet 1 ppm NaCl och i slamfallet (MS) försumbar 
(Figur 44 och Figur 45). Mätposition för beläggningssond 1 var vid ca 850 ºC (toppen 
på eldstaden). Vid denna temperatur indikerar beräkningarna istället 10 ppm NaCl och 2 
ppm KCl i referensfallet och 1 ppm NaCl och försumbar halt KCl i slamfallet. Enlig 
beräkningarna reagerar en del av alkali också och bildar fasta föreningar, t ex: 
Na2Ca3Si6O16, Na2SO4, NaAlSi3O8och KAlSi2O6.  
 



 
 Slutrapport Ökad bränsleflexibilitet - Bränslekraft STEM  
 

61 

Halten zinkklorid (ZnCl2) blir densamma oavsett rökgastemperatur i både referensfall 
och slamfall (Figur 46). Halten ZnCl2 blir dock 12 gånger högre i slamfallet än i 
referensfallet, vilket är samma förhållande mellan zinkinnehållet i respektive bränsle.  
 
Blyklorid (PbCl2) återfinns i lika låga halter både vid 600 -700 ºC och vid 850 ºC. I 
referensfallet blir koncentrationen 3 ppm och i slamfallet 2 ppm (Figur 47).  
 
Vid 600 -700 ºC är närvaron av koppartriklorid (CuCl3) i referensfallet 9 ppm medan 
den vid 850 ºC istället minskat till 8 ppm, till förmån för kopparmonoklorid (CuCl) som 
här har en koncentration på 3 ppm (Figur 48). Samma trend observeras för slamfallet, 
dock med lägre halter av CuCl3 och CuCl på grund av lägre innehåll av koppar i 
slamfallet. 
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Figur 44. Gasformiga natriumföreningar om bränsle + luft får gå till termodynamisk jämvikt i 
referensfallet IW, respektive slamfallet MS. 
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Figur 45. Gasformiga kaliumföreningar om bränsle + luft får gå till termodynamisk jämvikt i 
referensfallet IW, respektive slamfallet MS. 
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Figur 46. Gasformiga zinkföreningar om bränsle + luft får gå till termodynamisk jämvikt i 
referensfallet IW, respektive slamfallet MS. 
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Figur 47. Gasformiga blyföreningar om bränsle + luft får gå till termodynamisk jämvikt i 
referensfallet IW, respektive slamfallet MS. 
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Figur 48. Gasformiga kopparföreningar om bränsle + luft får gå till termodynamisk jämvikt i 
referensfallet IW, respektive slamfallet MS. 

 
Inverkan av olika klorhalt i bränslet 
Ju högre klorhalt i bränslet desto högre halter av metallklorider kan bildas i pannans 
överhettarmiljö (om övrigt innehåll i bränslet är konstant). Alkaliklorid finns framförallt 
i höga koncentrationer i toppen av eldstaden (Figur 49 och Figur 50) och ju högre 
klorhalt i bränslet desto högre alkalikloridhalt i gasen.  
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Zinkklorid (Figur 51) påverkades inte av variationer i klorhalt i det undersökkta 
koncentrationsintervallet. Koncentrationen av blyklorid är också okänslig för klorhalten 
i bränslet, vid 600-700 ºC och 850 ºC var halterna PbCl2 desamma (Figur 52). 
Koppartriklorid och kopparmonoklorid uppvisar samma halter i rökgasen, d v s också 
de var oberoende av variationerna i klorhalt i bränslet (Figur 53).  
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Figur 49. Gasformiga natriumföreningar om bränsle + luft får gå till termodynamisk jämvikt i 
referensfallet IW, respektive IW med dubbla klorhalten och IW med halva klorhalten. 
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Figur 50. Gasformiga kaliumföreningar om bränsle + luft får gå till termodynamisk jämvikt i 
referensfallet IW, respektive IW med dubbla klorhalten och IW med halva klorhalten. 
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Figur 51.  Gasformiga zinkföreningar om bränsle + luft får gå till termodynamisk jämvikt i 
referensfallet IW, respektive IW med dubbla klorhalten och IW med halva klorhalten. 
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Figur 52. Figur 1 Gasformiga blyföreningar om bränsle + luft får gå till termodynamisk jämvikt i 
referensfallet IW, respektive IW med dubbla klorhalten och IW med halva klorhalten. 
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Figur 53. Figur 2 Gasformiga kopparföreningar om bränsle + luft får gå till termodynamisk 
jämvikt i referensfallet IW, respektive IW med dubbla klorhalten och IW med halva 
klorhalten. 
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6 Diskussion 

Bränslen/drift 
Inga påtagliga driftstörningar relaterade till inblandning av de två 
specialbränsleblandningarna, CF och MS, kunde noteras i detta projekt.  
 
Det finns olika varianter av bilfluff tillgängliga på marknaden. Den fraktion som 
använts i dessa försök kan betecknas som ”ASR light” vilket är en lättare form av 
bilfluff med mindre andel metall, kabel och PVC. Det analyserade provet av bilfluff 
visade att provet hade ett relativt högt värmevärde (16 MJ/kg) samt en hög askhalt (ca 
30 %). Askhalten är ca 3-4 ggr högre än den normala bränsleblandningen i pannan och 
därmed ger upphov till större askflöden ut ur pannan. Detta kan i det långa loppet 
påverka det mekaniska slitaget på pannan negativt.  
 
Rötslammet från reningsverket i Borås blandades med RT-flis innan det blandades med 
den normala bränsleblandningen. Detta utfördes för att underlätta inmatningen av 
rötslam via det ordinarie bränsleinmatningssystemet samt för att rötslammet skulle 
torka. Om rötslam skall användas kontinuerligt kan med fördel en slampump användas 
där rötslammet matas in i panna med ett separat system bestående av en cementpump 
med rörsystem som transporterar rötslammet direkt in i förbränningsutrymmet. 
Anläggningen är idag förberedd för automatisk inmatning av rötslam. Därigenom kan 
rötslam-bränsleblandningen styras mycket exakt samtidigt som man har ett hygieniskt 
och slutet system. En sådan slampump har använts under flera år på Chalmers och det 
finns även på Norrköpings avfallsförbränningsanläggning. I Lidköping däremot blandas 
rötslammet med flis och efter ”mogning” blandas fraktionen med det ordinarie bränslet. 
 
Beläggningar på överhettare 
Med nuvarande normal bränsleblandning och förhållanden är det troligtvis mycket svårt 
att placera en överhettare i toppen av eldstaden (FL115) pga aggressiv rökgasmiljö. 
Rökgasmiljön kan dock förändras genom att tillsätta additiv eller använda sig av smarta 
optimerade bränsleblandningar. Ett annat alternativ kan vara att använda ”slaggande” 
överhettare utan sotning vilket görs på tex halmpannor i Danmark. Där tillåts 
beläggningarna växa tills de uppnår en kritisk storlek varvid beläggningen börjar rinna 
av tuberna vilket gör att beläggningstillväxten bromsas. 
 
Innan slutöverhettaren, i mätposition SR39, varierade rökgastemperaturen mellan 600 
och 700 ºC. Variationerna är svåra att förklara, men beror mest troligt på stråkbildning 
av heta rökgaser. Temperaturmätningen med beläggningssonden kan också kortvarigt 
ha registrerat fel temperatur då rökgastemperaturen under en kort stund i en enstaka 
mätning visade 1200 ºC (endast 1 av 10 mätningar). Det är dock av mycket stort 
intresse att veta om dessa stråk med höga rökgastemperaturer också drabbar den 
befintliga överhettaren eftersom dessa stråk kan ge upphov till beläggningar och 
korrosion. Rökgastemperaturen kring den befintliga överhettaren kan lämpligen 
karaktäriseras med en sugpyrometer.  
 
I vissa av proverna från toppen av eldstaden (FL115) kunde mycket höga Al-halter (10-
40 mol-%) konstateras i proverna och Al existerade som 5-15 μm stora partiklar i 
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beläggningen. Det pågår för tillfället ett Värmeforsk-projekt där man kartlägger hur Al 
förbränns i fluidiserade bäddar [26]. Där konstaterades det att tunna Al-filmer rycks 
med i rökgasen och ej oxideras då tunna oxidlager på filmen kraftigt sänker 
masstransporten av syre, vilket gör att dessa Al-partiklar ej följer de termodynamiska 
sambanden.  
 
I toppen av eldstaden impakterar troligtvis Al-partiklar på beläggningsringen och dessa 
partiklar består troligtvis av elementärt Al med ett tunt oxidskikt. Beläggningsproverna 
innehåller relativt stora andelar Ca både på vind- samt läsidan. SEM-EDX-analyserna 
visar att Ca och S ofta sammanfaller vilket tyder på att Ca i beläggningen ofta är bundet 
som CaSO4. Även den statistiska utvärderingen visar att Ca och S samverkar. 
Långtidsexponeringen ökar andelen Ca och S i beläggningen och troligtvis sker en 
långsam sulfatering av beläggningsproverna under en längre exponeringstid. 
 
De tungmetaller som dominerar beläggningen är Cu, Pb och Zn. Cu har högst halt. 
Generellt finns dessa tungmetaller i relativt små koncentrationer i beläggningsproverna. 
Mätningen efter överhettare två (SL59) visade dock en anrikning av tungmetallerna (20 
mol-%). Det är möjligt att dessa tungmetaller, med relativt låg 
kondensationstemperatur, i högre grad faller ut som beläggningar längre bak i 
konvektionsstråket pga en lägre rökgastemperatur.  
 
Det är svårt att entydigt bestämma smältpunkterna för beläggningsproverna då det finns 
höga koncentrationer av järn/järnoxid. Slutsatser måste därför dras på basen av 
kombination med kemiska analyser och termodynamiska uppskattningar. En distinkt 
smältpunkt vid ca 400oC är svår att förklara på annat sätt än att ZnCl2 förekommit i 
provet. Vid TGA-analysen smälter denna tillsammans med alkaliklorid samtidigt som 
förångning sker. Zink återfinns dock i låga koncentrationer i beläggningsproverna 0,5-1 
mol %. De låga detekterade smälttemperaturerna stämmer dock med den okulära 
besiktningen där många av beläggningsproverna från FL115 på vindsidan uppfattades 
ha varit smälta. 
 
Partikelmätningar 
Mätningarna med högtemperatursonden i toppen av eldstaden gav bra information om 
rökgasmiljön i mätpunkten FL115. Halterna av de submikrona partiklarna var mycket 
högre än efter konvektionsstråket (LCT149). Detta tyder på att de oorganiska gaserna 
antingen har fastnat på större partiklar eller att de har bildat beläggningar när de heta 
rökgaserna kyls ner i vändschakt samt i konvektionsstråk. 
 
Den kemiska sammansättningen av de submikrona partiklarna i toppen av eldstaden 
visade att de oorganiska gaserna i provpunkten till ca 90 % består av metallklorider. 
NaCl och KCl dominerar totalt de submikrona partiklarna, men det förekommer även 
låga koncentrationer av främst CuCl2. I de submikrona partiklarna finns även små 
mängder Si. I partiklarna runt 1 µm minskar andelen Cl och andra ämnen som Ca och S 
ökar. 
 
De submikrona partiklarna provtagna efter konvektionsstråket har en högre halt S än i 
toppen av eldstaden vilket visar på att en viss sulfatering kan ha skett i 
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konvektionsstråket. Partiklarna över 1 µm domineras av Ca, S, Al och Si i fallet med 
MS finns det även P. 
 
Koppling mellan partikelmätningar, termodynamiska jämviktsberäkningar och 
beläggningar 
Partikelmätningarna visar att Al återfinns i de större partikelfraktionerna över 5 µm. I 
beläggningarna provtagning i toppen på eldstaden hittas Al på vindsidan och Al 
återfinns också som enskilda partiklar (över 5 µm). Detta sammantaget bekräftar att Al 
transporteras som supermikrona partiklar med rökgasen och där impakterar Al-
partiklarna på beläggningsringens vindsida. När rökgastemperaturen är lägre, dvs vid i 
mätposition innan slutöverhettaren, tycks inte Al fastna som beläggning. 
 
Alkali och Cl dominerar de allra minsta submikrona partiklarna. Koncentrationen av 
alkali och Cl i de submikrona partiklarna är proportionell mot beläggningstillväxten och 
mängden deponerad alkali samt Cl på beläggningsringen. Alkali och Cl återfinns runt 
hela beläggningsringen vilket visar att de transporteras genom kondensation, diffusion 
och termofores till beläggningsringen. Koncentrationerna av submikrona 
alkalikloridpartiklar uppmätt i FL115 stämmer i stora drag överens med uppmätt 
beläggningstillväxt i aktuell mätposition. 
 
Beläggningarna innehåller även stora mängder Ca och S både på vind samt läsida. I 
impaktormätningarna återfinns Ca främst i partikelfraktionen runt 1 µm och över. Detta 
borde innebära att Ca i partikelfraktionen kring 1 µm transporteras genom diffusion 
och/eller termofores till beläggningens läsidan. På vindsidan kan även större Ca-
innehållande partiklar transporteras till beläggningen genom impaktion. 
 
Tungmetallerna återfinns ofta i låga koncentrationer i de submikrona partiklarna 
samtidigt som de finns i låga koncentrationer över hela beläggningsringen. 
Koncentrationen av tungmetaller är ofta högre på läsidan än på vindsidan vilket kan 
bero på att tungmetallerna späds ut av andra deponerade ämnen (Al och Ca) på 
vindsidan. Troligtvis transporteras tungmetallerna till beläggningsringen genom 
kondensation, diffusion och termofores. 
 
De termodynamiska beräkningarna visar en mycket lägre koncentration av gasformiga 
alkaliklorider (10-30 ppm) jämfört med partikelmätningarna i FL115 (80-110 ppm 
alkaliklorid). Detta kan förklaras av att i de termodynamiska beräkningarna reagerar 
alkalit med kisel som tillförs via bränslet. Denna bildning av alkalisilikater är troligtvis 
ej lika dominerande i verkligheten och då bör alkalikloridkoncentrationen bli högre. 
Även om de absoluta halterna av alkaliklorider ej stämmer så kan man studera 
trenderna.  Dessa trender visar på vikten av att rökgastemperaturen är under 600 ºC. Vid 
800 ºC är alkalikloridkoncentrationen ca 5 ggr högre än vid 600 ºC. Detta konfirmeras 
också av beläggningsmätningarna i försöken då en högre rökgastemperatur leder till en 
högre beläggningstillväxt. De termodynamiska beräkningarna visade också att 
alkalikloridkoncentrationen var mycket lägre vid förbränning av MS jämfört med 
bränsle IW. Detta stöds även av beläggningsmätningarna och partikelmätningarna (även 
om de exakta halterna i även i detta fall ej stämmer). 
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Förklaring till den lägre beläggningstillväxten vid förbränning av MS 
Den lägre beläggningstillväxten samt den lägre koncentrationen av gasformiga 
alkaliklorider vid förbränning av bränsleblandningen MS beror troligtvis på följande 
orsaker: 

(1) Lägre tillförsel av tillgängligt alkali i bränslet vilket gör att andelen gasformiga 
alkaliklorider minskar 

(2) zeoliterna (aluminiumsilikater) i rötslammet reagerar med alkali och binder 
alkaliklorider 

 
Andra studier har visat att rötslam kraftigt minskar andelen gasformiga alkaliklorider i 
rökgasen samt beläggningstillväxten [27,18] enligt förklaring (2) ovan. I dessa studier 
har det förslagits att den dominerande mekanismen är att zeoliter reagerar med 
gasformig alkali och binder in alkali i sin struktur enligt reaktionen nedan. I alla rötslam 
från kommunala reningsverk finns det zeoliter vilket är en aluminiumsilikat  som 
används i alla fosfatfria tvättmedel. 
 
Al2O3*2SiO (s)  + 2 MCl (g) + H2O (g) => M2OAl2O3*2SiO2 (s) + 2HCl (g) 
 
M: Metall 
  
I en av de ovan nämnda studierna har RT-flis med hög Cl-halt samförbränts med 
kommunalt rötslam [18] i Chalmers CFB-panna.  Vid en inblandning av 24 vikt-% 
rötslam (vått) uppnåddes mycket låg beläggningstillväxt och vid en inblandning 
motsvarande 15 vikt-% (vått) halverades beläggningstillväxten jämfört med utan 
slamtillsats. En jämförelse mellan resultaten från impaktormätningarna utan 
rötslaminblandning i Chalmers CFB-panna med mätningarna i BEM-panna IW visar att 
alkalikloridkoncentrationen är ca 4-5 ggr högre vid förbränning av normal 
bränsleblandning i BEM-pannan. Detta visar på att en ökad mängd rötslam, än den i 
detta projekt testade, måste tillsättas för att uppnå lika höga reduktioner i 
beläggningstillväxt i BEM-pannan som i Chalmers pannan. 
 
Den framräknade teoretiska bränsleblandningen MSartificiell indikerar att 
alkalikoncentrationen i denna bränsleblandning är ca 30 mol-% (på torrt bränsle) lägre 
än för IWartificiell. Detta beror på att RT-flisen och rötslammet innehåller mindre alkali 
(främst Na) än IW. Detta skulle enligt de termodynamiska beräkningarna då ge en 
kraftigt reducerad halt alkaliklorid i rökgasen.  I de termodynamiska beräkningarna 
reagerar zeoliter och alkali troligtvis ej. Det är svårt att dra några säkra slutsatser om 
rötslammets påverkan då de framräknade bränslesammansättningarna ej är helt 
tillförlitliga. Men det är troligtvis så att båda de tidigare nämnda förklaringarna (1) och 
(2) är giltiga men att den största påverkan är den minskade tillförseln av reaktivt alkali 
via Rt-flisen. Därefter bidrar troligtvis zeoliterna i rötslammet till att sänka 
alkalikloridkoncentrationen ytterligare. 
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7 Slutsatser 

Försöken kan sammanfattas med att de testade bränsleblandningarna kunde förbrännas 
utan några bränslerelaterade driftproblem.  
 
Inblandningen av bilfluff (6 vikt-%) gav ej upphov till några störningar eller problem 
under den tid som det provades (ca 2 dygns drift). Under försöket med inblandning av 
rötslam skedde några störningar i bränsleinmatningen men dessa problem kunde inte 
direkt härledas till den aktuella bränsleblandningen. 
 
Rötslam verkar vara högst lämplig för samförbränning, framförallt med 
industriavfallsfraktioner med högt värmevärde. De för- och nackdelar som finns är: 
+ Lågt värmevärde (0,5 MJ/kg) samt hög fukthalt (80 vikt-% vatten) => Sänker 

bäddtemperaturen och/eller mängden recirkulerad rökgas till bädden. Sänkt 
bäddtemperatur kan också leda till sänkta NOx-emissioner.  

+ Högre fukthalt i rökgasen ger upphov till en högre relativ fukthalt i rökgasen vid 
rökgasfiltret vilket ger upphov till effektivare reaktioner med kalk (lägre 
kalkförbrukning) 

+ Lägre beläggningstillväxt under försöket med bränsleblandning MS men i detta 
fall berodde det också på att bränsleblandninge hade en lägre halt alkali i och med 
att relativt mycket RT-flis också var tillsatt (30 mass-%). 

+ Zeoliterna (härstammar från de fosfatfria tvättmedlena) i rötslammet ger lägre 
sintringsbenägenhet av bäddmaterialet. 

+/
- 

Askhalten på torrsubstans är hög (38 vikt-% torrsubstans) men relativt lågt på vått 
prov (8 vikt-% vått). Det mesta av askan blir troligtvis flygaska. 

+/
- 

Rötslammet innehåller S och har i dessa försök gett upphov till 115 mg SO2/nm3 i 
rågasen vilket leder till förhöjd kalkförbrukning. Samtidigt vet man att S sänker 
beläggningstillväxten och korrosionshastigheten. 

- Rötslammet innehåller förhöjda kvävehalter (0,8 vikt-%, vått) vilket kan ge 
upphov till förhöjda NOx-emissioner om SNCR-systemet ej lyckas hålla nere 
emissionerna. 

- Ingen återvinning av fosfor. 
 
Rökgasmiljön i toppen av eldstaden var mycket aggressiv vilket resulterade i att 
proverna korroderade redan efter två timmar samt att beläggningstillväxten var hög (ca 
100 g/m2*h). Med nuvarande bränsleblandning är det troligtvis mycket svårt att placera 
en extra överhettare i denna position även om ädlare metall används i konstruktionen. 
Rökgasmiljön kan dock förändras genom att tillsätta additiv eller smarta optimerade 
bränsleblandningar. Det visade sig också att vid förbränning av bränsleblandningen MS 
nästintill halverades beläggningstillväxten. 
 
I mätposition innan befintlig överhettare varierade rökgastemperaturen mellan 600 och 
700 ºC. Rökgastemperaturen påverkar beläggningstillväxten i mycket hög utsträckning 
och vid en rökgastemperatur på 700 ºC var beläggningstillväxten nästan lika hög som i 
toppen på eldstaden. Detta bekräftas av de termodynamiska beräkningarna som visar att 
andelen gasformiga alkaliklorider (främst NaCl) är mycket låg vid 600 °C men betydligt 
högre vid 700 °C. Försöken har också visat att metalltemperaturen på överhettaren 
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spelar en stor roll för beläggningstillväxten innan den befintliga slutöverhettaren. En 
metalltemperatur på 500 ºC ger en relativt hög beläggningstillväxt som ökar kraftigt 
med ökande rökgastemperatur. Beläggningstillväxten var absolut lägst när 
bränsleblandningen MS förbrändes även i denna position. 
 
Den statistiska utvärderingen visar att det finns en korrelation mellan högre tillväxt och 
alkaliklorider i beläggningen samt att alkali och Cl samverkar. SEM-EDX bilderna på 
beläggningsproverna visar också att alkali och Cl ofta sitter på samma ställe vilket tyder 
på höga koncentrationer av alkaliklorider i beläggningen. 
 
Alkalikoncentrationen i beläggningsproverna är högre i toppen av eldstaden jämfört 
med innan slutöverhettaren vilket beror på den högre rökgastemperaturen som innebär 
att rökgasen innehåller högre halter gasformiga alkaliklorider. I de allra flesta 
beläggningsprover är alkalikoncentrationen högre på läsidan än på vindsidan. Vilket 
troligtvis orsakas av att på vindsidan impakterar supermikrona partiklar och därigenom 
späds alkali ut med andra komponenter i större utsträckning än på läsidan. Na 
dominerar över K i beläggningsproverna (molandel).  
 
I vissa av beläggningsproverna från toppen av eldstaden kunde mycket höga Al-halter 
(10-40 mol-%) konstateras i proverna. Proverna med hög Al-halt kom alla från ringens 
vindsida vid förbränning av de normala bränsleblandningarna (IWa och IWb). SEM-
EDX resultaten visar på höga Al-halter även Al-partiklar (storlek mellan 5-15 μm) 
insmält i beläggningen. Det är också i denna storleksfraktion som merparten av Al från 
impaktormätningarna noteras. Beläggningsproverna tagna innan slut överhettaren 
innehåller mycket lägre Al-halter (max 6 mol-%) än proverna från toppen av eldstaden. 
Al i beläggarna är troligtvis partiklar av elementärt Al som endast har oxiderats på ytan. 
 
De tre bränsleblandningarna IWa, IWb och CF gav i stort sett upphov till samma 
beläggningstillväxt samt beläggningssammansättning och variationerna mellan försöken 
anses inte vara signifikanta. Den bränsleblandning som gav absolut lägst 
beläggningstillväxt var bränsleblandningen MS. Beläggningarna som bildas när denna 
bränsleblandning förbränns innehåller också en lägre halt Cl.  
 
Mätningarna av partiklar med högtemperatursonden i toppen av eldstaden gav mycket 
information om de gasformiga oorganiska komponenterna. Resultatet från sonden bör 
dock jämföras med andra metoder som tex ett IACM instrument. Den uppmätta 
alkalikoncentrationen i de submikrona partiklarna räknades om till en andel 
alkalikloridkoncentration i rökgasen. De submikrona partiklarna visade sig då motsvara 
en alkalikloridkoncentration på ca 100 ppm för de tre bränsleblandningarna IWa, IWb 
och CF medan MS uppvisade en signifikant lägre alkalikloridkoncentration på 40 ppm. 
Ett resultat som stöder beläggningsmätningarna där försöket med bränslebladning MS 
gav en nästintill halverad beläggningstillväxt. De termodynamiska beräkningarna visar 
också att vid förbränning av bränsleblandningen MS är alkalikloridkoncentrationen 
betydligt lägre jämfört med vid förbränning av IW-blandningen. 
 
Den minskande beläggningstillväxten vid försöken med bränsleblandningen MS beror 
troligtvis mest på en minskad tillförsel av tillgängligt alkali med bränslet. Då främst 
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RT-flisen (30 mass-%) men även rötslammet borde innehålla mindre alkali (främst Na) 
än IW. Zeoliterna i rötslammet kan även bidra till att sänka andelen gasformiga 
alkaliklorider i rökgasen men denna process är troligtvis av mindre betydelse jämfört 
med den minskande alkalitillförseln med bränslet. 
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8 Rekommendationer och användning  

 
Korrekt inbladning av utvalda avfallsfraktioner med det normala avfallsbränslet kan ge 
upphov till tydliga processförbättringar. En korrekt inblandning kan i vissa fall ersätta 
tillsatser av kostsamma additiver.  
 
Innan en ny avfallsfraktion tillsätts till bränsleblandningen är det av stor vikt att den 
kemiska sammansättningen är känd av både den normala bränsleblandningen och det 
nya bränslet. Sammansättningen på den nya blandningen kan därefter teoretiskt 
beräknas och en optimal sammansättning inom ramen för rådande tillstånd, garantier etc 
kan skapas.  
 
Innan inblandning av nya avfallsfraktioner används regelbundet under lång tid bör 
påverkan på processen undersökas genom noggrann analys av normala driftdata såsom 
temperaturer, sotningsfrekvenser, prestanda på rökgasreningen, mängden fasta flöden 
etc. Därefter kan extra beläggnings- och eventuellt korrosionsmätningar utföras för att 
noggrannare undersöka inblandningens påverkan på processen. 
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9 Förslag till fortsatt forskningsarbete 

Fortsatta studier av samförbränning av olika bränslefraktioner behövs. Speciellt 
intressant vore det att samförbränna IW med rent rötslam för att studera vilken 
inblandning som krävs för att drastiskt minska beläggningstillväxten. Avfallsfraktioner 
innehållande svavel borde även vara intressant men även att studera samförbränning av 
erkänt svåra bränslefraktioner som tex PVC. Även additiv är såklart en vikig aspekt att 
studera. 
 
Det är viktigt att fortsätta att studera mekanismer för beläggningstillväxt vid 
avfallsförbränning. Speciellt intressant är det att följa upp beläggningars låga 
smältpunkter och orsaken till detta.  
 
Högtemperatursonden har visat sig vara ett värdefullt instrument för att studera 
förångade komponenter från eldstaden. Utvecklingen av högtemperatursonden bör 
därför fortsätta och den bör kalibreras mot tex ett IACM instrument. 
 
Rökgastemperaturen i SR39 bör karaktäriseras för att visa om det finns stråkbildning 
och rökgastemperaturen vid den befintliga överhettaren.  
 
Högtemperaturkorrosion har inte studerats i detta projekt men är så klart en viktig 
aspekt att beakta i framtiden. 
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