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I samarbete med Härjeåns Energi AB
An investigation of slagging tendencies of wood pellet ash during combustion in
heating boilers – In association with Härjeåns Energi AB
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Sammanfattning
Medlemsländerna i FN enades om ett klimatavtal i Paris 2015. För att möta utmaningarna som
klimatavtalet kräver behöver samhället en omställning från ett beroende av fossil energi. Förbränning
av biobränslen har god potential att konkurrera ut fossila bränslen. Pellets av stamved har ett högt
energivärde och har goda framtidsutsikter till att bli en stark konkurrent till fossilbaserad energi,
främst för små- och mellanskalig värme- och kraftproduktion. För att göra pellets mer attraktivt på
marknaden gäller det att den levereras med hög kvalitet, med fokus på energivärde, hållbarhet och
avsaknaden av driftproblem vid förbränning. Härjeåns Energi i Sveg vill veta mer om driftproblemet
slaggbildning och hur det kan undvikas genom åtgärder i hela kedjan från råvaruhantering till
pelletsproduktion och förbränning. Det övergripande syftet med projektet var att kartlägga
askrelaterade problem vid förbränning av träpellets i rosterpannor med fokus på sintring och slaggning
samt att ge rekommendationer på åtgärder hur producenten och privatpersoner kan undvika sådana
problem.
Arbetet med detta examensarbete delades upp i två delar, dels en genomgång av forskningen på
området, och dels en utredning av hanteringen hos Härjeåns Energi samt dess underleverantörer.
Forskningsgenomgången genomfördes genom att läsa och sammanfatta den forskning som har
bedrivits på området under de senaste 25 åren. Utredningen av hanteringen hos företaget och dess
underleverantörer genomfördes med hjälp av tidigare gjorda analyser av pellets, råmaterial och
slaggningsprov, samt intervjuer med personal på företagen.
Resultatet av studien visade att den viktigaste faktorn som påverkar slaggbildning är halten av vissa
askbildande element i bränslet, så som kisel, kalium, kalcium, natrium, magnesium, aluminium och
järn i aska. Även askhalt, förbränningsteknik och förbränningstemperatur är betydande faktorer.
Slaggningsbenägna ämnen härstammar ofta från olika typer av kontamineringar av råmaterial, i form
av sand, jord och lera, vilket troligtvis är fallet för Härjeåns Energi. Resultatet visade även att
asksmältstemperaturer hos råmaterial var konstant höga under sommarveckorna 2016, för att variera
med flera lägre temperaturer under det resterande året. Den tillverkade pelletsen höll höga
asksmältstemperaturer hela 2016, utom i oktober. Vad de lägre asksmältstemperaturerna hos Härjeåns
Energi exakt beror på är svåra att svara på. Fler utredningar är i behov för att säkert fastställa orsaken.
Det är upp till pelletsproducenten, underleverantörer av råmaterial och utrustningstillverkaren att
minimera riskerna för slaggbildning och dess effekt på driften. Privatpersoner har små möjligheter att
själva påverka förbränningsresultatet gällande slagg och sintring i sin förbränningsutrustning.
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Abstract
The member states of the UN have united behind a convention on climate change 2015, the “Paris
agreement”. To face the challenges of a required conversion to renewable energy, the dependence of
fossil fuels need to be drastically reduced. Combustion of biomass has a god potential to replace fossil
fuels in many applications. Pellets made from stemwood has a high energy value and is a good
candidate to replace fossil fuels in small and medium scale heat and power production. To make
pellets more attractive on the market, the delivered pellets need to have high quality and enable low
maintenance and operational problems during combustion. Härjeåns Energi in Sveg would like to
know more about the ash related issues like slagging and sintering, and how it can be avoided be
measures related to handling, pellet production and end use (combustion). The overall objectives of
the present work was to identify ash related problems during combustion of wood pellets in heating
boilers, focusing on sintering and slagging, and to provide recommendations on measures how to
avoid such problems for producers and individuals.
This work with the report was divided into two parts. The first part included a research review on the
subject. The second part included an investigation of the handling by Härjeåns Energi and their
subcontractors. The research review was carried out by reading the research, mainly in scientific peerreview papers from the last 25 years. The investigation of the handling was carried out by evaluating
analysis data of pellets, raw material and slagg samples.
The results showed that the most important factor that influence slag formation is the concentrations of
certain ash forming elements in fuel, such as silicon, potassium, calcium, sodium, magnesium
aluminum and iron. Also ash content, combustion technology and combustion temperature are of
importance. Substances in the fuels that are associated with slagging tendencies originate mainly from
different kinds of contaminations, e.g. sand, soil and clay. This is most likely the case for Härjeåns
Energi. The results also showed that the ash fusion temperatures of the raw material ash where
constantly high during the weeks of the summer 2016. The remaining weeks of the year showed more
varying ash melting temperatures. The produced pellets from Härjeåns Energi 2016 had a high ash
molting temperature during the year of 2016, except in October. The exact reason behind the relative
low ash melting temperatures is difficult to point out specifically in this work, and need more careful
investigations. Overall, it is the pellets producer, the subcontractors and the manufacturer of the
heating devices that have the possibilities to develop product and measures which avoid or reduces
slagging related problems. The end users (customers) have very small opportunities to influence the
outcome of the combustion of pellets.
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hjälpsamhet vid mina många frågor. Även Anders Wiklund som var den första kontakten på företaget.
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Jag vill rikta ett tack till min universitetshandledare, Christoffer Boman. Vi har haft givande
diskussioner om slaggbildning, askkemi och förbränningsteknik. Även rapportskrivandet var du
mycket hjälpsam i.
Jag vill tacka mina studiekamrater, utan er hade jag inte haft en lika lärorik tid vid Umeå Universitet.
Ett speciellt stort tack vill jag rikta mot min sambo Frida Olsson Engblad som har stöttat mig genom
min hela utbildning. Vid sökandet efter examensarbete och under examensarbetet har du kommit ånyo
med logiska resonomang som har fått mig i rätt riktning. Tack!
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Vid FN:s klimatmöte i Paris i december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal. I avtalet
stod det att ökningen av medeltemperatur i jordens atmosfär ska begränsas till att stiga med högst två
°C från den nivå som gällde innan industrialiseringen började [1]. För att möta utmaningarna som
klimatavtalet kräver behöver samhället en omställning från sitt beroende av fossil energi. En väg att gå
är att använda biobränslen för energiändamål i förbränningsprocesser istället för fossila bränslen.
Biobränslen är koldioxidneutralt, vilket innebär att all den koldioxid som biobränslet släpper ut vid
förbränning kommer att absorberas när ett likvärdigt biobränsle växer upp igen. Biobränslen ingår i
kolets kretslopp och ökar således inte kolhalten i kretsloppet, därmed inte koldioxidhalten i atmosfären
[2].
I detta examensarbete är fokus på biobränslet pellets. Enligt energimyndigheten uppgick, år 2009,
energianvändningen av förädlade trädbränslen (pellets) i bostäder och service till 3,5 TWh. För att
sedan på senare år dalat till 2,76 TWh år 2015. Det är 2,4 respektive 1,9 procent av den totala
energianvändningen för bostäder och service. El- och oljeanvändningen för uppvärmning av bostäder
och service uppgick till 18,8 TWh respektive 1,4 TWh år 2015 [3]. För att nå de utsatta klimatmålen
av FN och nationellt, är det viktigt att ersätta fossila bränslen, men även elvärmen, med en
klimatneutral energibärare. Där har pellets en god potential. För att göra pellets mer attraktivt på
marknaden gäller det att den levereras med hög kvalitet, med fokus på energivärde, hållbarhet och
avsaknaden av driftproblem. Pelletsen ska vara bekvämt att använda, så att den med lätthet kan ersätta
fossila bränslen och el för uppvärmning av byggnader.
Härjeåns Energi i Sveg tillverkar och levererar pellets till privatpersoner och industrier. Till en början
var företaget inriktat på att bryta, torka och tillverka torvbriketter, för att senare även kombinera
torvproduktionen med att tillverka pellets av stamved. Råvaran är i form av sågspån och kommer från
sågverk i den närliggande regionen [4], [5]. När pellets förbränns kan de ge upphov till drifttekniska
problem. Askan som blir kvar efter förbränning kan börja sintra och bilda slagg, d.v.s. att askan
smälter samman och bildar ett glasliknande material. Problem med slagg resulterar ofta i en ökad
tillsyn av pelletspannan, oplanerade stopp, lägre förbränningseffektivitet, försämrad värmeöverföring
från eldhärden med lägre verkningsgrad och en totalt sett ökad kostnad för ägaren av systemet [10].
Härjeåns Energi vill veta mer om slaggbildning och hur det kan undvikas genom åtgärder både i
hantering, produktion och förbränning.

1.2 Syfte
Det övergripande syftet med projektet var att kartlägga askrelaterade problem vid förbränning av
träpellets i rosterpannor med fokus på sintring och slaggning samt att ge rekommendationer på
åtgärder hur producenten och privatpersoner kan undvika sådana problem. Specifika frågeställningar
att besvara kopplat till Härjeåns Energis verksamhet var att:
•
•
•
•
•

Kartlägga vilka faktorer det är som påverkar slaggbildning generellt sett.
Undersöka om sågspånet på något sätt blir kontaminerat av t.ex. sand, torv eller beläggningar i
torkprocesser och hur det i så fall påverkar slaggbildning.
Undersöka om förbränning av söndersmulad pellets påverkar förbränningstemperatur.
Undersöka om sågspånet består av andra trämaterial än gran och tall och hur det påverkar
slaggbildning.
Utreda om inblandning av stärkelse i sågspånet kan påverka slaggningstendensen.
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1.3 Målsättning
Rapporten skall innehålla en sammanställning av den forskning som bedrivs på området ”sintring och
slaggning” i mindre rosterpannor. Målsättningen är också att arbetet skall leda fram till förslag på hur
Härjeåns Energi kan agera för att minimera risken problem med slaggning uppstår i mindre
rosterpannor hos kund. Det skall även ingå förslag på vad privatpersoner själva kan göra för att minska
risken för sintring och slaggning i deras villabrännare.

1.4 Avgränsning
Endast askrelaterade problem inom sintring och slaggning kommer att undersökas, samt endast
fosforfattiga bränslen, i form av träpellets, kommer att ingå i studien. En översiktlig utredning av
hanteringen av råmaterial och pellets kommer att utföras, eftersom arbetets tidsram samt att endast ett
begränsat antal resor till företaget och dess anläggningar har kunnat ingå i arbetet.
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2 Begrepp
Aggregationstillstånd – Beskriver vilken form ett ämne befinner sig i, fast, flytande eller gasform.
Alkaliska jordmetaller – Metaller som befinner sig i grupp 2 i det periodiska systemet.
Amorf – Amorf struktur, ett ämne vars atomer har en oordnad position.
Deformationstemperatur – Initial asksmältstemperatur.
Dispersion – Spridning.
Kristallina – Kristallin struktur, ett ämne vars atomer har en ordnad position.
Mol – Mol är en Si-enhet för substansmängd. Mol representerar antalet 6,022∙1023.
Silikat – En förening med kisel och syre tillsammans med någon metall (t ex kaliumsilikater).
Sintring – En process där fasta partiklar sammanfogas till större objekt under partiklarnas smältpunkt.
Stökiometri – Läran om de mängdförhållanden där olika kemiska ämnen reagerar med varandra.
Torrsubstans – Substansen hos ett bränsle då fukten är borträknad.
Viskositet – Ett mått på hur trögflytande en vätska är.
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3 Teori
3.1 Förbränning
Förbränning är en snabbt förlöpande exoterm oxidationsprocess som sker under utveckling av värme
[6]. För att förbränningen skall ske behövs det bränsle, syre (oxidationsmedel) och värme. Om ett
bränsle antas bestå av elementen kol (C), väte (H), kväve (N) och svavel (S), samt en samling
obrännbara ämnen här kallad aska (A). Bränslet reagerar med luft som antas bestå av syre (O) och
kväve (N). De brännbara beståndsdelarna C, H och S reagerar då med luftens syre och bildar
koldioxid, vattenånga och svaveldioxid. Kvävet som finns både i bränslet och i luften, samt askan
deltar inte i förbränningen. Under vissa omständigheter, vid höga temperaturer kan en del av kvävet i
bränslet och även kväve från luften, reagera med syret och bilda oönskade kväveoxider.
Oxidationsreaktionerna för C, H och S kan beskrivas enligt följande:
𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2

(1)

𝐻2 + 1/2𝑂2 → 𝐻2 𝑂

(2)

𝑆 + 𝑂2 → 𝑆𝑂2

(3)

För att teoretiskt uppnå fullständig förbränning, måste alltså det finnas tillräckligt med O2 för att
oxidera allt C och H till CO2 respektive H2O. Exempelvis, enligt reaktion (1) krävs det en mol kol (C)
och en mol syrgas (O2) för att bilda en mol koldioxid (CO2) [6].

3.1.1 Kriterier för god förbränning
För att nå god förbränning är det många faktorer som spelar in, men det är generellt tre dominerande
faktorer som påverkar resultatet, nämligen tid, temperatur och turbulens, vilka också kan ses som
kriterier för god förbränning. Det första kriteriet tid, innebär att de brännbara gaserna som bildas från
bränslet ska ha tillräckligt lång tid vid en viss temperatur för att hinna oxideras (förbrännas).
Det andra kriteriet temperatur, innebär att det skall vara tillräckligt hög temperatur i eldstaden för att
det skall bli fullständig förbränning. Nivån för den ”nedre gränsen” för vad som är tillräckligt hög
temperatur varierar, men ett riktvärde kan vara ca 850°C [6]. Det tredje och sista kriteriet är turbulens,
vilket innebär att förbränningsluft och brännbara gaser blandas tillräckligt för att fullständig
förbränning ska bli möjlig, d.v.s. stökiometrin för förbränningen uppnås [6].

3.2 Aska
Det oorganiska innehållet i biomassa består av ett stort antal ämnen. De flesta är metaller, men även
några icke metaller. Denna heterogena blandning kallas för askbildande element. Exempelvis kan
sådant material i biobränslen bestå av följande element; Si, Ca, Mg, K, Na, P, S, Cl, Al, Fe, Mn, N,
Cu, Zn, Co, Mo, As, Ni, Cr, Pb, Cd, V, och Hg. Vilka av elementen som är mest dominerande i askan
som bildas vid förbränning varierar. De flesta av dessa ämnen finns som näringsämnen hos den
levande växten och är betydande för dess överlevnad. De mest förekommande askbildande elementen i
biobränslen är Si, Ca, Mg, K, Na, P, S, Cl, Al, Fe och Mn. Vid en förenkling kan Fe och Mn
exkluderas, eftersom de inte ingår i de viktigaste asktransformeringsreaktionerna med avseende på
askrelaterade driftproblem vid förbränning. Fe och Mn uppkommer oftast som individuella oxider,
med begränsad benägenhet att reagera med de resterande elementen i askan. Det som återstår är då Si,
Ca, Mg, K, Na, P, S, Cl och Al [7].
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3.2.1 Asktransformationsreaktioner
Asktransformationsreaktioner kan delas in i två delar, primära och sekundära. I de primära
reaktionerna frigörs de askbildande elementen från bränslet. Enligt Boström m.fl. [7] kommer S och
Cl bilda SO2 (g) och SO3 (g) respektive HCl (g) i rökgaserna. Si, Mg och Ca kommer att oxideras och
till största delen stanna kvar i bottenaskan. K och Na kommer inte initialt oxideras, eftersom att de
oxider som bildas är inte lika stabila som andra askbildande föreningar. Dessa alkaliska metaller
kommer dock att reagera med H2O och bilda KOH och NaOH (g).
I de sekundära askreaktionerna, vilka är de som bestämmer slutprodukterna, reagerar de nybildade
och/eller de gamla ämnena med varandra. De reaktiva föreningarna kan delas upp i två kategorier,
basiska respektive sura föreningar, där en viss hierarkisk ordning vad gäller reaktionsbenägenhet
råder. I
Tabell 1 nedan, visas denna hierarki, där det översta paret är mest benägna att reagera med varandra.
Exempelvis i första hand reagerar det översta paret, KOH (kaliumhydroxid) och fosforoxiden, med
varandra. Men om det är en alltför låg halt av fosfor i askblandningen kommer KOH att reagera med
svaveloxiden, därefter med kiseldioxiden och så vidare tills det bara är vattenånga kvar att reagera
med. Det kommer alltså bildas K-fosfater, K-sulfater, K-silikater, K-klorider och K-karbonater.
Reaktionsbenägenheten i tabellen avtar desto längre ned i tabellen man kommer. Ordningen i tabellen
är dock inte huggen i sten, utan vilka positioner de olika ämnena har är bland annat beroende av
temperaturen. Emellertid är tabellen ett bra verktyg för att beskriva de komplexa reaktioner som sker
under förbränning av biomassa. Ordningen i tabellen är baserad på termodynamiken hos
askkomponenterna, d.v.s. askkomponenternas beteende vid jämviktsförhållanden. Detta innebär att
man måste tillämpa och tolka denna information med viss försiktighet, eftersom kinetiska faktorer så
som aggregationstillstånd, masstransport och dispersion (spridning) av fasta ämnen tas inte till hänsyn
i tabellen [7].
Tabell 1. Uppdelningen av askbildande föreningar, i basiska respektive sura föreningar. Positionen i
respektive kolumn visar reaktionsbenägenheten till föreningarna i den andra kolumnen, d.v.s. de högst
upp har störst benägenhet att reagera med varandra [7].
Basiska föreningar

Sura föreningar

KOH (l, g) (K2O)

P2O5 (g)

NaOH (l, g) (Na2O)

SO2(g)/SO3(g)

CaO (s)

SiO2 (s)

MgO (s)

HCL (g) (Cl2)

H2O (g)

CO2 (g)
H2O (g)

Enligt Boström m.fl. [7] kan asktransformationsförloppet under de sekundära reaktionerna beskrivas
enligt följande. Initialt börjar nybildade K-fosfater, som är både smälta och flyktiga, reagera med
alkaliska jordmetalloxider vilka bildar fasta fosfater som stannar kvar i bottenaskan. Svavel kan både
avgå till rökgasen och bilda SO2/SO3 eller bilda fasta sulfater i bottenaskan, det beror på
temperaturen. Är temperaturen hög kommer en större del av svavlet följa med rökgaserna ut i
atmosfären. Kloriderna kommer till allra största delen följa med rökgaserna i gasform. Silikaten har en
stor risk att bilda slagg, dess asktransformationsförlopp beskriv närmare nedan i 2.3. Karbonater kan
också bildas, men i vilken utsträckning beror på stökiometrin hos askelementen och
processtemperaturen. Om det finns fler basiska föreningar än vad det finns sura föreningar kommer de
basiska föreningar att reagera med de sura koldioxiden i förbränningsatmosfären. Då bildas karbonater
så som K2CO3(s), CaCO3 och K2Ca(CO3). De två senare karbonaterna är vanligare än den första. I
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tabell 2 visas några typiska föreningar som har identifierats (som kristallina) i bottenaska från
biobränsle.
Tabell 2. Typiska askföreningar identifierade i bottenaska från förbränning av biobränsle [7].
Kemisk beteckning

Namn

SiO2

Kvarts

SiO2 (amorf)

Silikatslagg

(K,Na)AlSi3O8

Fältspat

CaO

Bränd kalk

Ca3(PO4)2

Whitlockit

K3Na(SO4)

Aphthitialite

CaSiO3

Wollastonit

Ca2MgSi2O7

Åkermanit

3.2.2 Ternärt fasdiagram
För att beskriva asktransformationer ytterligare, kan man använda sig av så kallade ternära fasdiagram.
Emellertid behövs det göras ytterligare förenklingar av asksammansättningen innan det ternära
systemet kan appliceras (innehåller tre element). Innehållet av Na är generellt lågt i biomassa samt att
dess kemiska egenskaper liknar egenskaperna hos K, vilket leder till att Na kan approximeras som K.
Detta gäller även för Mg, vars kemiska egenskaper liknar egenskaperna hos Ca. Mg kan på samma sätt
som för K och Na, approximeras som Ca [8]. Det som blir kvar är då (Si), (K + Na) och (Ca + Mg).
Dessa kan nu beskrivas i ett ternärt system, eftersom det är tre variabler. I det ternära fasdiagrammet
som har en form av en triangel, se figur 1, finns varje element (i oxidform) i respektive hörn. SiO2 i det
högra hörnet, K2O (+Na2O) i det vänstra hörnet och CaO (+MgO) i det översta hörnet. När ett
biobränsle består av en viss komposition av dessa tre variabler kan det placeras in i det ternära
fasdiagrammet. T.ex. om ett bränsle innehar lika stora delar kommer dess position vara i mitten av
triangeln, se figur 1.
Eftersom askan i skogsbaserad biomassa och gräsbränslen domineras av just dessa tre element, kan
fasdiagrammet användas som en indikation på vilka eventuella askrelaterade problem, så som
bildandet av slagg och fina askpartiklar, som kan förekomma vid förbränning av biomassa [9].
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Figur 1. Ternärt fasdiagram, vars komponenter är den sura oxiden SiO 2, de basiska alkalioxiderna K2O och
Na2O samt de basiska, alkaliska jordartsoxiderna CaO och MgO. Den röda markeringen visar att den aktuella
askkompositionen består av lika stora andelar av de tre variablerna SiO 2, K2O (+Na2O) och CaO (+MgO).

Positionen i det ternära fasdiagrammet bestäms med hjälp de tre variablerna, SiO2, K2O (+Na2O) och
CaO (+MgO), genom att beräkna deras andel i askkompositionen. Andelarna beräknas med
𝑎

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 = 𝑎+𝑏+𝑐

(4)

där andel är andelen askelement i procent (%) och a, b och c är askelementet i gram per kilogram
bränsle och torrsubstans (g/kgts). När tre andelar har beräknats kan positionen i fasdiagrammet
bestämmas.

3.3 Slagg
En generell beskrivning är att slagg består av smält aska. För en närmare beskrivning, består slagg till
största delen av silikatsmältor i fast form, som i sin tur kan ha inkapslat partiklar av andra
askkomponenter [10]. Slagg kan även bestå av fosfatsmältor, men eftersom detta projekt fokuserar på
träpellets, vilket är ett fosforfattigt bränsle, kommer resonemanget fokusera på fosforfattiga bränslen
[7]. Under de primära asktransformationsreaktionerna frigörs alkaliska metaller från bränslet. De
reagerar sedan, under de sekundära asktransformationsreaktionerna, med det organiskt bundna kislet
och/eller med kiselmineraler (t.ex. sand och grus), vilka tillsammans bildar klibbiga silikater. I fallet
då de alkaliska metallerna reagerar med kiselmineraler bildas silikaten på mineralernas ytor. Dessa
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partiklar har antingen blivit bildade under förbränningsprocessen, eller så härstammar de från olika
slag av kontamineringar. Kontamineringskällorna, med avseende på pellets, kan t.ex. vara dålig
hantering vid lagring av råmaterial, torkning eller pelletering [10]. Detta innebär att när
bränslepartiklarna krymper vid förbränning kommer de spridda askföreningarna att hopas till större
fraktioner som kan initiera slaggbildning [7], [10]. Ett exempel på en reaktion som bildar silikat som
är benägen att forma slagg är när kiseldioxid (kvarts) reagerar med kaliumhydroxid, vilka bildar Ksilikat (Kaliumsilikat) i flytande form och vattenånga, enligt reaktion 5.
𝑆𝑖𝑂2 (𝑠) + 2𝐾𝑂𝐻(𝑔) → 𝐾2 𝑆𝑖𝑂3 (𝑙) + 𝐻2 𝑂(𝑔)

(5)

Enligt tabell 1 är denna reaktion möjlig då det finns mycket KOH, samt att sura fosfater och sulfiter
har konsumerats av KOH. I detta K-silikatsystem finns det smälttemperaturer så lågt som 600°C [7].
Efter de klibbiga silikatsmältorna bildats, inkapslas närliggande askelement av silikatsmältorna. Detta
innebär att de närliggande partiklarna inte följer med rökgasen ut i atmosfären, utan stannar kvar i
eldstaden. Ett glasliknande material framträder med de inkapslade partiklarna som bryggor mellan
silikatsmältorna [10]. Om det finns mycket Ca och Mg i askan kan dessa element lösas in i smältan
och ”driva ut” K, vilken kommer då att evaporera och följa med ut i rökgaserna. På samma sätt om det
finns lite Ca och Mg, binder silikatet kaliumet och det stannar kvar i botten askan [7].
I en studie av Gilbe m.fl. [11] visades att pellets som innehöll mycket kisel, antingen genom
kontamination av sand eller om de var naturligt kiselrika, samt att de innehöll få alkaliska
jordartsmetaller, bildade klibbiga alkaliska silikatpartiklar som initierade slaggningsprocessen.
För att slagg skall uppstå behöver asktransformationsreaktionerna närma sig eller uppnå jämvikt,
vilket innebär att asktransformationsreaktionerna har uppnått sin slutpunkt. Omständigheterna på och
omkring ett roster i pelletsbrännare, med relativt lång uppehållstid och höga temperaturer, innebär att
förutsättningarna för att närma sig jämvikt är relativt goda [7].
Viskositet har en betydande roll för hur klibbig en smälta är och hur stor risken är för slaggbildning.
Smältor som har en viskositet i spannet mellan 103-109 (Pa∙s) förväntas att vara klibbiga och mycket
slaggningsbenägna. Smältor som har högre eller lägre viskositet än det intervallet är klibbigheten lägre
och därmed risken för slaggbildning lägre [12].
Problem med slagg resulterar ofta i en ökad tillsyn av pelletspannan, oplanerade stopp, lägre
förbränningseffektivitet, försämrad värmeöverföring från härden, därmed lägre verkningsgrad och en
total sett ökad kostnad för ägaren av systemet [10].

3.3.1 Prediktion av slaggproblem
Det finns olika metoder för att kunna förutse potentiella slaggproblem. Näzelius m.fl. [8] utredde de
olika sätt som kan användas för predikteringen. Hon kom fram till att ingen av de tidigare sätten som
har används gav tillräckligt bra prediktioner av potentiella sintringsproblem vid förbränning av
fosforfattiga biobränslen. Förutsägelserna ansågs varken vara kvalitativa eller kvantitativa. T.ex. olika
metoder som bestämmer s.k. Ash Fusion Temperatures (AFTs), tar inte hänsyn till
förbränningsutrustningens utformning eller driftutvecklingen. Näzelius m.fl. [8] föreslog vidare två
nya förbättrade sätt att förutse problem med slagg och sintring av aska vid förbränning, på och
omkring rostern i brännar- och rosterutrustning. Författarna presenterade där två bearbetade ternära
fasdiagram som ger kvalitativa prediktioner av slaggningstendens och sintringsgrad, men de påpekade
samtidigt att det behövs mer forskning för att förbättra dessa modeller ytterligare. De två bearbetade
fasdiagrammen kan beskrivas som ”sammansättningsdiagram” och ses i figur 2 och 3. Det som är i
störst behov av mer forskning är de prickade sträcken i fasdiagrammen som markerar gränser mellan
olika riskzoner samt områden där risken för slaggbildning är försumbar.
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Flera forskningsstudier [7], [10], [11] har visat att smält aska från biobränsle generellt består av olika
K-silikater, Ca-silikater och Ca-Mg-silikater. Då är det lämpligt att beskriva askans smältbettende och
risken för slaggbildning med ett ternärt fasdiagram med komponenterna SiO2, K2O (+Na2O) och CaO
(+MgO).
I figur 2 kan Näzelius med fleras [8] modell med ett sammansättningsdiagram över slaggningstendens
ses. De färgade zonerna visar tre olika grader av slaggningstendens. De definieras genom andelen aska
som bildar slagg, räknat i viktsprocent. I det gröna området är slaggbildningen < 7 wt %, i det röda
området är slaggbildningen 7-50 wt % och i det svarta området är slaggbildningen > 50 wt %. Det
innebär att slaggningstendensen i de olika zonerna går från att vara låg eller obefintlig i det gröna
området, till att vara moderat det röda samt hög i det svarta. Siffrorna i triangeln representerar olika
biobränslen som författarna använde för att definiera områden för slaggningstendens, vilka inte har
någon betydelse i denna rapport. Det kan tilläggas att vanligt sågspån torde placeras vid samlingen av
gröna siffror långt upp till vänster i figur 2. D.v.s. en hög halt av kalcium och magnesium samt låga
halter av kisel, kalium och natrium bland de askbildande ämnena.
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Figur 2. Sammansättningsdiagram över slaggningstendens som funktion av sammansättning i systemet
komponenterna SiO2, K2O (+Na2O) och CaO (+MgO) vid förbränning av fast bränsle. Slaggningstendensen
baseras på andelen av ingående askan som bildar slagg, räknat i viktsprocent (wt %). Det gröna området betyder
att slaggningstendensen är obefintlig/låg, det röda området innebär att slaggningstendensen är moderat och det
svarta området innebär att slaggningstendensen är hög. De grå linjerna markerar likviduslinjerna med angivna
temperaturer (i °C). Det ternära sammansättningsdiagrammet är hämtat från Näzelius doktorsavhandling med
dennes tillstånd [21].
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Flera tidigare forskningsstudier har använts sig av visuella kriterier för att kategorisera och klassificera
sintringsgraden hos en slaggförening [8], [10], [12], [13]. Kategorierna och dess kriterier beskrevs
första gången av Öhman [10] och följer enligt:
•
•
•
•

Kategori 1, aska som inte har sintrat, d.v.s. askan har inte smält samman.
Kategori 2, aska som delvis är sintrad, d.v.s. delar av askan har smält samman.
Kategori 3, aska som är sintrad, d.v.s. askan har smält ihop till minde bitar.
Kategori 4, aska som är totalt sintrad, d.v.s. askan har smält ihop till större bitar.

Hedman m.fl. [14] kompletterade kategori 1-4 med fysiska kriterier, d.v.s. hur askan beter sig vid
beröring. I kategori 1 faller askan sönder vid beröring. I kategori 2 håller askan ihop vid beröring, men
bryts enkelt isär med handkraft. I kategori 3 har askan sintrat, men den går fortfarande att bryta isär
med handkraft. I kategori 4 är askan totalt sintrad och den går inte att bryta isär för hand.
Näzelius m.fl. [12] beskrev kategorierna ytterligare, de förklarade vilka ämnen som dominerar
biobränslekompositioner och dess beteende. I kategori 1 har bränslekompositionen låga
koncentrationer av Si och K, emellertid är innehållet av Ca högre. Dessa komponenter kommer inte att
skapa smält aska, istället kan en karbonatsmälta bildas med låg viskositet som inte är benägen att bilda
slagg. Bottenaskan består av låga Si- och K-koncentrationer, med en relativt hög Ca-koncentration.
I kategori 2 har bränslekompositionen högre innehåll av Si, jämfört med kategori 1. Det kommer att
bildas en mindre klibbig silikatsmälta. Innehållet av Ca har minskat i bottenaskan, medan innehållet av
Si har ökat. K-innehållet är på ungefär samma nivå jämfört med kategori 1. Det bildade slaggets
innehåll består till största del av Ca- och Mg-silikat.
I kategori 3 har innehållet av Si i bränslekompositionen ökat ytterligare jämfört med de tidigare
kategorierna. Silikatsmältorna kommer att bli mer omfattande med högre viskositet, vilket gör dem
klibbigare. Bottenaskan har högre samt lägre koncentrationer av Si respektive Ca. Slaggen består av
Ca/Mg-silikat och K/Al-silikat.
I kategori 4 har bränslekompositionen höga koncentrationer av Si och K. Det resulterar i att en stor
bildning av K-silikat, vilka är mycket benägna att bilda slagg. Bottenaskan har en hög koncentration
av Si. Slaggen innehåller höga koncentrationer av Si och K, samt ett lågt innehåll av Ca.
Näzelius m.fl. [8] applicerade de fyra kategorierna i ett ternärt sammansättningsdiagram med
information från ursprungligt fasdiagram. Genom sammansättningsdiagrammet kan risken för
sintringsgraden (kategori 1-4) förutses hos ett fosforfattigt biobränsle. Detta genom, som tidigare
beskrivet, normalisera biobränslets askkomponenter till de tre variablerna med SiO2, K2O (+Na2O) och
CaO (+MgO). Det ternära fasdiagrammet med kategori 1-4 kan ses i figur 3. Fasdiagrammets zoner
följer enligt: Det gröna området är kategori 1, kategori 2 och 3 är det röda området och kategori 4 är
det svarta området. Siffrorna i triangeln representerar olika biobränslen som författarna använde för att
definiera områden för olika sintringsgrader.
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Figur 3. Sammansättningsdiagram över slaggningstendens som funktion av sammansättning i systemet
komponenterna SiO2, K2O (+Na2O) och CaO (+MgO) vid förbränning av fast bränsle. Slaggningstendensen
baseras på sintringskategori. Kategori 1 är det gröna området, kategori 2 och 3 är det röda området samt kategori
4 är det svarta området. De grå linjerna markerar likviduslinjerna med angivna temperaturer (i °C). Diagrammet
är hämtat från Näzelius doktorsavhandling [21].

Som nämnts ovan spelar viskositeten in vid bildandet av slagg. Viskositeten ökar i riktning mot SiO2hörnet och minskar i den motsatta riktningen mot CaO(+MgO)-hörnet. Vid närmande av SiO2-hörnet
ökar viskositeten så mycket att smältorna inte blir lika klibbiga, vilket resulterar i att
slaggningstendensen minskar [12].
Genom att analysera ett biobränsles askkomponenter, t.ex. stamvedspellets, kan alltså kvalitativa
förutsägelser göras gällande både slaggningstendens och sintringsgraden. Detta uppnås med hjälp av
de ternära fasdiagrammen presenterade i figur 2 och 3 [8].

3.4 Pellets
Pellets är ett kort cylindriskt biobränsle vilket är avsett för förbränning. Det är framställt genom
pressning av finfördelat torrt råmaterial, av skogsbränslen som torkas, mals och pressas ihop till små
runda pellets. Majoriteten av pellets är tillverkade av sågspån, flis och andra biprodukter från stamved.
Råmaterialet kommer från skogsbruksindustrin, främst sågverk [15]. När pelletsen pressas ihop
uppstår det friktionsvärme som leder till att en av trädets beståndsdelar, lignin, smälter samman och
binder ihop den färdiga pelletsen. Då behövs det inte ytterligare tillsatser för att binda ihop pelletsen
[16]. För en närmare beskrivning av pelletstillverkningen i Sveg, läs under 2.6. Tabell 3 visar den
normala sammansättningen hos trädbränslen, och i tabell 4 visas ett exempel på sammansättning av
den pellets som tillverkades av Härjeåns Energi i januari 2016.
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Tabell 3. Sammansättning av trädbränslen, hämtade från Nordin [17].
Sammansättning

Enhet

Kol

(C)

51.9 ± 1.2

%, ts

Väte

(H)

6.0 ± 0.3

%, ts

Kväve

(N)

0.12 ± 0.08

%, ts

Syre

(O)

41.8 ± 1.4

%, ts

Klor

(Cl)

0.015 ± 0.008

%, ts

Svavel

(S)

0.009 ± 0.003

%, ts

Tabell 4. Sammansättning vid torrsubstans av pellets tillverkade av Härjeåns Energi, under januari
2016.

Askhalt

Sammansättning

Enhet

0.35

%, ts

Kol

(C)

51.3

%, ts

Väte

(H)

6.3

%, ts

Kväve

(N)

0.10

%, ts

Syre

(O)

41.9

%, ts

Klor

(Cl)

<0.02

%, ts

Svavel

(S)

<0.012

%, ts

3.5 Torv
Torv består av ofullständigt förmultnade växtdelar som har bildats i en syrefattig miljö under lång tid.
Torven började bildas i gamla sjöar och kärr när inlandsisen drog sig tillbaka för ungefär 10 000 år
sedan. En torvmosse har alltså en gång i tiden varit en sjö, men under tidens lopp har sjön blivit
igenväxt av torv [6]. Torv har en liknade, dock ändå annorlunda sammansättning än skogsbränslen. En
signifikant skillnad är innehållet av svavel, som är högre i torv än i skogsbränslen [17]. Ett exempel på
sammansättning på torv (torrsubstans) kan ses i tabell 5. Askelement från samma prov kan ses i tabell
6. Det ska dock tilläggas att olika torvar uppvisar stor variation vad gäller sammansättning av
askbildande element, beroende på biologiskt ursprung (växtsorter) och mark-geo-hydrologiska
förhållanden. Detta har beskrivits mer i t.ex. Pommer m.fl. [18].
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Tabell 5. Sammansättning av torvbriketter (torrsubstans), producerade av Härjeåns Energi vecka åtta
och nio 2015.
Sammansättning Enhet
Askhalt

7,0 %, ts

Kol

(C)

53,6 %, ts

Väte

(H)

5,8 %, ts

Kväve

(N)

2,52 %, ts

Syre

(O)

30,8 %, ts

Klor

(Cl)

0,02 %, ts

Svavel

(S)

0,346 %, ts

Tabell 6. Askelement från torvbriketter, producerade av Härjeåns Energi (i början av 2015).
Ämne
Sammansättning Enhet
Kisel

(Si)

11400 mg/kgts

Aluminium

(Al)

2650 mg/kgts

Kalcium

(Ca)

7760 mg/kgts

Järn

(Fe)

7160 mg/kgts

Kalium

(K)

508 mg/kgts

Magnesium (Mg)

696 mg/kgts

Mangan

(Mn)

113 mg/kgts

Natrium

(Na)

263 mg/kgts

Fosfor

(P)

488 mg/kgts

Titan

(Ti)

95,3 mg/kgts

Arsenik

(As)

2,54 mg/kgts

Barium

(Ba)

81,6 mg/kgts

Bly

(Pb)

2,07 mg/kgts

Bor

(B)

15,1 mg/kgts

Kadmium

(Cd)

0,0827 mg/kgts

Kobolt

(Co)

0,785 mg/kgts

Koppar

(Cu)

2,65 mg/kgts

Krom

(Cr)

3,97 mg/kgts

Kvicksilver

(Hg)

0,0376 mg/kgts

Molybden

(Mo)

2,25 mg/kgts

Nickel

(Ni)

2,33 mg/kgts

Vanadin

(V)

5,02 mg/kgts

Zink

(Zn)

5,44 mg/kgts
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3.6 Pelletstillverkning
Pelletsfabriken i Sveg som drivs av Härjeåns Energi är från början en fabrik avsedd för att torka och
brikettera torv. Fabriken har efterhand anpassats för att producera torka och pelletera trämaterial [5].
Nedan följen en beskrivning av produktionen och hanteringen av pellets på fabriken i Sveg.
Råmaterial i form av restprodukter (sågspån) från sågverk stackas i stora högar på fabriksområdet i
Sveg. En traktor hämtar upp råmaterialet från stackarna och dumpar sedan sågspånet genom en lucka
till ett transportband. Transportbandet för sågspånet till en kross som demolerar stora sågspånsklumpar
och sorterar bort större kärlklumpar samt annat främmande material. Därefter finfördelas det
kvarvarade råmaterialet.
Med hjälp av fläktar transporteras råmaterialet in i och igenom torken. Råmaterialet torkas av ånga
under högt tryck. Trycket på ångan höjs och bibehålls av två stycken eldrivna kompressorer. Effekten
på kompressorerna är 4 MW vardera. När fukthalten hos råmaterialet är på en önskad nivå avskils
råmaterialet från ångan i en cyklon, varefter det mals i kvarnar, hammarkvarnar. Det malda och torra
träpulvret pressas sedan genom matriser under högt tryck. Matriserna kan beskrivas som en metallring
med hål. Pelletsmaterialet pressas genom hålen som antingen är sex eller åtta mm i diameter och skärs
av med en kniv vid önskad längd. Den nytillverkade pelletsen innehar en hög temperatur efter
pelletspressarna och kyls sedan ner innan leverans.
Efter pressarna finns det två alternativa vägar för pelletsen att ta. Antingen lastas pelletsen i containrar
för vidare leverans med tåg. Eller så förs pelletsen vidare till ett bulklager (stort tält) för att sedan
säckas eller lastas i en lastbil. När pelletsen lastas i en lastbil, även kallad för bulkbil, används en
traktor som skopar upp pelletsen och lastar det i bulkbilen. Vid inlastning finns det risk för
dammbildning. För tillfället bygger Härjeåns Energi lastningssilo som ska lasta bulkbilarna och den
lösningen antas komma till rätta med dammproblematiken. En översiktlig bild av pelletsproduktionen
kan ses i figur 4.

Figur 4. En schematisk översiktsbild över de processdelar som ingår vid pelletstillverkningen av Härjeåns
Energi i Sveg.

3.7 Värmeanläggningar
Det finns olika tekniker för småskalig pelletsförbränning, där de typiska lösningarna är;
pelletsbrännare (dockas i panna), integrerade pelletspannor, pelletskaminer och särskilda pelletskorgar
(används i öppna spisar, braskaminer eller vedpannor). Förbränningstekniken över dessa skiljer sig
och är lämpliga för olika effektskalor. En kortare beskrivning av dessa system följer nedan [15].

3.7.1 Pelletsbrännare
En pelletsbrännare är en egen förbränningsmodul som integreras i en värmepanna, t.ex. en gammal
oljepanna. Det finns tre principiellt olika typer av pelletsbrännare som definieras hur bränslet matas
fram till brännaren, nämligen övermatad, undermatad och horisontalmatad. Pelletsen skruvas i
samtliga fall in till förbränningszonen från ett bränslelager av en bränsleskruv. I en undermatad
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pelletsbrännare skruvas pelletsen in underifrån. Förbränningen sker i de översta lagren av pelletsen
som kommer i kontakt med förbränningsluften. Flamman är uppåtbrinnande. I en övermatad
pelletsbrännare faller pelletsen från ett matningsrör ned i en förbränningskopp där förbränningen sker.
Flamman är uppåtbrinnande. Luft till övermatade och undermatade pelletsbrännare tillförs via fläkt i
två steg, kallade för primär- och sekundärluft. Primärluften blåses in i förbränningszonen underifrån.
Sekundärluften blåses in från sidan eller ovanifrån flamman, detta för skapa tillräckligt med turbulens,
samt tillföra tillräckligt med syre för god förbränning. En horisontalmatad pelletsbrännare liknar de
tidigare modellerna, men där skruvas pelletsen in i och genom ett horisontellt rör där förbränningen
sker i änden av samma rör. Detta leder till att flamman blir horisontell. Luften tillförs även här i två
steg [15]. Vanliga temperaturer som råder under normal förbränning i pelletsbrännare är mellan 10001200°C [17].

3.7.2 Pelletspannor
En pelletspanna har en förbränningsteknik där en pelletsbrännare är inbyggd i en värmepanna, vilka är
avsedda för varandra. Detta innebär ofta att en pelletspanna får högre prestanda jämfört med en
pelletsbrännare, som är inkopplad i en extern värmepanna. Förbränningstekniken i en pelletspanna
fungerar på samma sätt som för en pelletsbrännare.

3.7.3 Pelletskaminer
En pelletskamin kan beskrivas som en pelletseldstad och/eller en varmluftspanna. Kaminen har ett
inbyggt pelletsförråd, en brännarkopp/litet roster samt att eldstaden är luftkyld. Pelletskaminen
placeras i ett rum med företrädelsevis öppna ytor för optimal spridning av uppvärmd luft i byggnaden.
Eldstaden luftkyls med en fläkt som skapar forcerad konvektion på kaminens konvektionsdelar, vilket
ökar värmeöverföringen mellan varma rökgaser och rumsluft, därmed pelletskaminens verkningsgrad
[15], [19]. Pelletskaminen är oftast övermatad, då det är enklare att strypa bränsletillförseln vid
eventuella problem.

3.7.4 Pelletskorgar, pelletseldning på fast rost
En pelletskorg är en liten korg gjord av metall som är avsedd att fyllas med pellets för att sedan
placeras i en öppen spis, kakelugn eller vedkamin. Det går även att förbränna pellets direkt i en
vedpanna som innehar ett fast roster, men pannan måste då kompletteras med viss ytterligare teknik
för att uppnå säker förbränning. Risken finns att om pellets förbränns direkt i en panna som inte är
avsedd för pellets får mycket heta rökgaser som kan ge upphov till problem. Temperaturen på rökgaser
vid pelletsförbränning är högre än vid vedförbränning, vilket beror på att pellets har högre
energidensitet än ved [15].
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4 Metod
Examensarbetet delades upp i två delar, dels en genomgång av tidigare forskning på området och dels
en utredning av företagets och dess leverantörers hantering av råmaterial. Analyser av sågspån, pellets,
sintrade askor och torv genomfördes även för att försöka skönja var potentiella svagheter i kedjan
finns.

4.1 Forskningsgenomgång
Forskningsgenomgången genomfördes med hjälp av att söka i digitala sökmotorer, främst Google och
databaser, men även Umeå Universitetsbibliotekets hemsida användes för ändamålet. Den prioriterade
informationen var i form av forskningsartiklar, fast vissa kompletteringar behövdes, t.ex. i form av
mer detaljerad information, vilket hämtades från böcker, faktablad och hemsidor. Sex
forskningsartiklar och en teknisk rapport tilldelades av Christoffer Boman, universitetshandledare för
examensarbetet.

4.2 Utredningen av hantering
Analysdata av sågspån, pellets, sintrade askor och torv tillhandahölls av Härjeåns Energi. Analyserna
bestod dels av asksammansättning och dels deformationstemperatur. Deformationstemperaturer
bestämdes av Belab AB utifrån standardmetod SIS-CEN TS 15370/TR 15404. I dessa analyser anges
fyra temperaturer, men endast deformationstemperatur (initial smälttemperatur) användes i projektet.
Ternära sammansättningsdiagram för system Si K (+Na) Ca (+Mg) beräknades med hjälp av ekvation
4 och med asksammansättningar hos sågspån, pellets och sintrade askor. Asksammansättningarna
normaliserades till askelementen Si, K, Na, Ca och Mg. Diagrammen visualiserades därefter med hjälp
av Excell och asksammansättning i systemet kunde sedan jämföras med figur 2 och 3. Utifrån det
kunde slagg, sågspån och pellets godtyckligt kategoriseras efter sintringsklass samt förväntad andel
slagg i bottenaska uppskattas. Diagram över asksammansättningar hos pellets och sågspån
framställdes med hjälp av Excell. Kiselhalten i aska från sågspån och torv bestämdes och jämfördes
med ett referensvärde.

4.2.1 Hanteringen – Härjeåns Energi
Samtal med Simon Lundevall vid Härjeåns Energi genomfördes i syftet att ta reda på hur Härjeåns
Energi hanterar råmaterial och pellets, samt hur pelletstillverkningen går till mer i detalj med fokus på
frågor relevanta för examensarbetet. Viss kommunikation skedde även via e-mail. En rundtur i
pelletsfabriken på plats i Sveg genomfördes också.

4.2.2 Intervju per telefon och e-mail
En rundringning till de sågverk som levererar sågspån till Härjeåns Energi genomfördes, med frågor
gällande hantering av sågspån, vilka träslag som behandlas samt transportrutiner. Frågorna som
ställdes under telefonsamtalen var:
•
•
•
•

Sågar ni några andra träslag än tall och gran i ert sågverk?
Hur går hanteringen av sågspån till, mellan det att sågspånet lämnar sågen till att det skickas
till Härjeåns Energi?
Kommer sågspånet i kontakt med marken och/eller atmosfären?
Levereras sågspånet skyddat via lastbil, och hur går det till?

Svaren från telefonsamtalen dokumenterades sammanställdes sedan. I tabell 7 visas vilka företag som
levererar råmaterial till Härjeåns Energi, samt sågverkens ortsplacering. Till de företag som inte hade
möjlighet att svara på frågorna via telefon, fick istället frågorna skickad till sig via e-mail efter
överenskommelse. Svaren som ankom med e-mail sammanställdes tillsammans med svaren från
telefonintervjuerna.
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Tabell 7. Lista över företag som levererar råmaterial till Härjeåns Energi, samt sågverkens
ortsplacering.
Företag

Sågverkens lokalisering

Callans trä AB

Ljungaverk

Hedlunds timber AB

Furudal

Holmen timber Iggesunds sågverk

Iggesund

Nordanå trä AB

Alfta

Norrskog

Hissmofors

Norrskog

Sikås

Norrskog

Östavall

Rödins trä AB

Svenstavik

Rödins trä AB

Ålsta

Setra trävaror AB

Färila

Siljan timber AB

Blyberg

Siljan timber AB

Mora
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5 Resultat
Resultatet delas upp i två delar, dels en forskningsgenomgång och dels en utredning av hantering vid
Härjeåns Eneri och dess underleverantörer av råmaterial.

5.1 Forskningsgenomgång
Under denna rubrik kommer frågeställningar att besvaras med hjälp av den forskning som har
bedrivits på området pellets och slagg. Under 4.1.1 kommer den första frågeställningen, ”Vilka
faktorer påverkar slaggbildning?”, att besvaras. Dock har redan vissa faktorer tagits upp under
teorikapitlet.

5.1.1 Faktorer som påverkar slaggbildning
Den enskilt viktigaste faktorn till att stamvedspellets blir slaggningsbenägna beror på olika typer av
kontamineringar [20]. Vanliga kontamineringar kommer från sand, jord och lera. Sand består av kvarts
(SiO2) och lera innehåller ofta både kisel och aluminium [7]. Pellets som inte har blivit kontaminerat
kommer inte, under normala förbränningsförhållanden (ca 1000°C), sintra ihop och bilda slagg [17],
[10], [11]. Öhman m.fl. [20] genomförde en studie där de undersökte varför vissa pellets bildar slagg.
Resultatet visade att de problematiska stamvedspellets innehöll höga halter av kisel, aluminium och
järn i pelletsaskan. Även en högre askhalt var betydande. En jämförelse av signifikanta skillnader i
aska mellan problematiska och problemfria pellets visas i tabell 8. Den kritiska kiselnivån i aska
bestämdes till 20-25 wt%, d.v.s. att pellets som hade en högre kiselnivå än 20-25 wt% fick
slaggningsproblem i diverse pelletsbrännare.
Tabell 8. Signifikanta skillnader i aska mellan problematiska och problemfria pellets [20].
Askkomponent
Problematiska pellets Signifikant skilllnad
Problemfria pellets
SiO2
>>>
Al2O3
>>
CaO
=
Fe2O3
>
K2O
=
MgO
=
MnO2
=
Na2O
=
P2O5
=
S
=
Cl
=
Askhalt
>
Temperaturen på och omkring rostret är av betydelse för när askan börjar smälta och sintring kan
uppstå. Öhman m.fl. [10] visade att de två typerna av stamvedspellets som testades under försöken,
började sintra i tre olika villabrännare vid ca 1000°C, till skillnad från försökets referenspellet (också
en stamvedspellet), vilken inte sintrade även upp till 1100°C (högsta möjliga testade temperatur i
studien). Studien genomförde även förbränning av mer askrika bränslen så som bark som visade att ett
barkbränsle sintrade vid 850°C, medan ett annat vid 1000°C. Studien visade generellt att
pelletsbrännarna var relativt känsliga för de variationer i askhalt och askelement som bränslena erhöll.
Författarna konstaterade att askrika bränslen inte bör användas i vanliga pelletsbrännare som fanns på
marknaden vid den tiden (2004).
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Kontamineringar, så som sand- och lermineraler, är externa askelement i den samlade askan. Dessa
externa askelement är mindre reaktionsbenägna än vad interna askelement är. Kontamineringar
kommer lång uppehållstid och hög temperatur för att till fullo reagera med askelement i bränslet.
Sådana förhållanden är dock mycket sannolika på och omkring ett roster i en pelletsbrännare [7].
Näzelius [21] visade i en studie att innehållet av kalium, kalcium, kisel och total aska i ett biobränsle
har stor inverkan på slaggbildning. Innehållet av kalium, kisel och aska generellt ökar
slaggningstendensen, d.v.s. sänker asksmälttemperaturen. Innehållet av kalcium motverkar dock detta,
vilket leder till att slaggningstendensen minskar och asksmälttemperaturen ökar. Dessa resultat styrker
tidigare forskning som har kommit fram till liknande resultat [10]- [13], [20].
Förbränningstekniken påverkar huruvida slaggbildning kommer att uppstå eller ej, samt om det leder
till drifttekniska problem. Beroende på hur förbränningstekniken är uppbyggd kommer temperatur,
turbulens och tid vara olika och därmed påverka slaggbildningen. Även hur uraskningssystemet är
utformat är viktigt. Askans uppehållstid på och omkring rostret är en viktig faktor till om slagg
kommer att bildas. Ett förbränningssystem med snabb uraskning från en brännarkopp eller ett
brännarör, leder till kortare uppehållstid, vilket reducerar slaggbildningen [21]. Små
förbränningssystem för pellets har goda förhållanden för att skapa jämvikt, vilket är ett måste för att
asktransformationsreaktionerna (som bildar slagg) skall uppstå, vilket tidigare har beskrivits i
teoridelen [7].
Bränslen som innehåller kontamination (föroreningar) av kiselrika mineraler, främst kvartsand (SiO2),
men även fältspater som albit (NaAlSi3O8) och mikroklin (KAlSi3O8), är mer benägna att bilda slagg.
Koncentrationen av Ca/Mg-silikat och olika K/Al-silikat tyder också på ökade slaggningstendenser.
T.ex. ses leucit (KAlSi2O6) och åkermanit (Ca2MgSi2O7) ofta i aska som har bildat slagg [12].
Dessutom har Näzelius m.fl. [12] visat genom förbränningsexperiment att slagg generellt innehåller
större koncentrationer av Ca/Mg- och K/Al-silikat, i jämförelse med osintrad bottenaska. Dessa
observationer gjordes med röntgenstrålningsdifferaktion (XRD) vilket är en teknik som endast
detekterar kristallina ämnen och inte komponenter som är amorfa. Utifrån dessa analyser kombinerat
med analys i svepelektronmikroskop (SEM) för struktur och elementfördelning, drar forskarna
slutsatsen att slagg (den smälta delen) består till största delen av amorfa kaliumsilikater.
Även om examensarbetet fokuserar på stamvedspellets specifikt trädbränslen generellt, kan här
nämnas att jordbruksbaserade bränslen har generellt större askrelaterade problem, bland annat
slaggbildning, än vad skogsbaserade bränslen har, vilket kan förklaras av förhöjda askhalter med höga
halter kalium, kisel och fosfor [7].

5.1.2 Inblandning av torv i stamvedspellets
Inblandning av torv i ren stamvedspellets har visat att slaggningsrisken ökar [13], [14]. Detta beror på
torvens askinnehåll, både mängd och vilka komponenter som är dominerande. I en studie av Hedman
m.fl. [14] undersöktes effekter av torvinblandning i trädpellets som förbrändes i en undermatad
pelletsbrännare. De använde sig av två olika torvar, en typisk bränntorv med hög ask- och kiselhalt
samt en torv med relativt hög kalciumhalt och låg ask-, kväve- och svavelhalt. Resultaten från studien
visade att inblandning av torv i sågspånspellets gav en ökad slaggningstendens vid förbränning i en
pelletsbrännare. Vid inblandning av torv med låg askhalt och relativt hög kalciumhalt ökade
slaggningstendensen moderat, emellertid vid inbladning av typisk bränntorv med hög ask- och
kiselhalt ökade slaggningstendensen kraftigt. Vid medium och hög inblandning av bränntorv innehöll
den bildade slaggen högre halter av Si, Al och Fe samt lägre halt av Ca än vad den gjorde vid låga
inblandningsgrader. Redan vid låg inblandning av bränntorv fördubblades askhalten. Vid inblandning
av torv med relativt hög kalciumhalt och låg ask-, kväve- och svavelhalt, blev det ingen större skillnad
i askhalt. Resultaten visade även att på grund av den höga askhalten vid hög inblandning bränntorv i
sågspånspellets torde det innebära att den pelletsen som framställs inte skulle benämnas som ”klass 1
pellets” enligt SS 18 71 20.
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Fagerström m.fl. [13] visade att inblandning av torv i biobränsle kan minska utsläppen av fina
partiklar. Minskningen av fina partiklar beror på att kalium reagerar med sura (kiselrika)
askkomponenter och binds i bottenaskan. Det innebär att kaliumhalten i bottenaskan ökar, vilket i sin
tur ökar risken för slaggbildning. I vilken utsträckning som slaggbildningen ökade och
partikelutsläppen minskade berodde på vilken mängd askbildande komponenter, Si, Ca, Al, och S,
som fanns i torven. Även hur stor andel av respektive komponent som fanns i torvens aska.

5.1.3 Inblandning av mjöl i stamvedspellets
Härjeåns Energi blandar in en andel (1-3 ‰) mjöl i pelletsen som tillverkas. Detta för att öka
hållfastheten hos pelletsen. De senaste tre halvåren har vetemjöl tillsats, innan dess användes
potatismjöl. Mjölinblandning i pellets och dess förbränningsegenskaper har undersökts av SP Sveriges
tekniska forskningsinstitut (numer RISE, Research institutes of Sweden). Rönnbäck m.fl. [9]
genomförde ett försök där de blandade in 1,5 vikt-% potatis- och majsmjöl i stamvedspellets, vilka de
förbrände i tre vanliga villabrännare; en över- och en undermatad samt en framåtbrinnande. Resultatet
visade på att alla tre brännarna i kombination med den mjölinblandade pelletsen gav upphov till
sintring. Slutsatsen författarna drog var att om stamvedspellets med mjölinblandning (1,5 %) ska
förbrännas i en pelletsbrännare måste denna vara försedd med någon typ av rengöring av
förbränningskoppen eller brännarröret. De över- och undermatade pelletsbrännarna var försedda med
pneumatisk respektive mekanisk rengöring, och de visade en potential till att kunna hantera denna
pellets, men slutsatsen blev ändå att tekniken behöver utvecklas. Den framåtbrinnande
pelletsbrännaren med renblåsning, klarade av att blåsa bort ”lös” aska, dock inte slagg. Författarna
menade att om askan blåses bort med jämnare mellanrum skulle risken för slaggbildning minskas.

5.1.4 Förbränning av pellets tillverkade av lövträd – med fokus på slagg
Nordin [17] konstaterade att det inte fanns några signifikanta skillnader i stamved mellan träslagen
tall, gran, björk, poppel och ek, när dess sammansättningar analyserades. Boman m.fl. [22] undersökte
förbränningsegenskaper och miljöprestanda vid småskalig förbränning av lövvedspellets. De förbrände
pellets som var tillverkad av asp, inklusive bark, i två pelletsbrännare, en övermatad och en
undermatad. Resultatet visade att under de 24 timmar som försöken genomfördes under uppkom inga
driftstopp eller andra driftproblem. Ingen eller mycket låg slaggningstendens kunde identifieras under
förbränningsförsöken, trots att barken ökade innehållet av askbildandekomponenter. Författarna
resonerade kring att avsaknaden av slagg troligtvis berodde på låga andelar av slaggningsbenägna
askkomponenter så som kisel och höga halter av kalcium i asppelletsen.

5.1.5 Sänkt eldstadstemperatur
Öhman m.fl. [10] visade att den initiala smälttemperaturen hos aska från problematiska pellets kan
ligga ca 100-200°C under rådande förbränningstemperatur i flertalet pelletsbrännare. Det har forskats
på olika sätt att sänka temperaturen i eldstaden, och en sådan metod är att återföra rökgaser till
eldstaden. Obernberger m.fl. [23] gav rekommendationer i en rapport på hur lägre utsläpp vid
förbränning av biomassa i värmeanläggningar kan uppnås. Där skriver de att rökgasåterförening bör
användas vid förbränning av bränslen med låga asksmälttemperaturer för att undvika slaggbildning,
genom att rökgasåterföring kyler eldstaden och därmed sänker temperaturen.
Ett annat sätt att sänka temperaturen är att omfördela primär- och sekundärluften i en pelletsbrännare.
En studie av Hedman och Öhman [24] genomfördes i syfte att undersöka detta. De försökte optimera
förhållandet mellan primär- och sekundärluft för att uppnå ett mer utdraget förbränningsförlopp med
lägre eldsatdstemperatur. Försöket utfördes i en typisk övermatad pelletsbrännare. Resultatet visade på
att slaggningstendensen minskade något. Dock påverkade det förändrade luftflödet askansamlingen i
förbränningskoppen, vilket då gjorde att askan inte transporterades bort med förbränningsluften i
samma utsträckning som tidigare, vilket i sin tur ledde till störningar i förbränningen.
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5.1.6 Orsaker för problem med slaggbildning hos pelletstillverkare
Öhman m.fl. [20] undersökte råvaran och produkten hos två pelletstillverkare för att utreda vad som
orsakade slaggningsbenägna pellets baserade på stamvedsråvara. De medverkande pelletstillverkarna
var Bioenergi i Luleå AB samt Såbi Pellets AB (i Forsnäs). De båda producenterna tillverkade
slaggningsbenägna pellets. Vid torkningsprocessen använde båda producenterna rökgaser för direkt
torkning av sågspånet innan pelletering. Såbi Pellets AB tog rökgaser från en barkpanna som var
integrerad i fabriken, medan Bioenergi i Luleå AB använde rökgaser från en närliggande industri som
förbrände gas. Det torkade materialet och de varma rökgaserna separerades med en cyklon direkt efter
torken hos båda tillverkarna. Resultatet visade att problemet för Såbi Pellets AB var i
torkningsprocessen. Rökgaserna från barken kontaminerade sågspånet i torken innan pelletering, vilket
ledde till höga halter av framför allt kisel, men även aluminium och järn. De visade sig dessutom att
barkbränslet som förbrändes i sin tur var kontaminerat av sand. För Bioenergi i Luleå AB var det inte
torkningsprocessen som var problemet. Det analyserades flera sågspånsprov över tid, och sågspånet
som lastades in i pelletsfabriken visade varierande halter av kisel, flera gånger var de höga. Analyser
av den tillverkade pelletsen visade sedan på samma innehåll av kisel som sågspånet hade innan
tillverkning. Slutsatsen blev att problemet med slaggningsbenägna pellets uppkom p.g.a.
kontamineringar av sågspån innan inlastning i fabriken. Författarna föreslog att en ytterligare cyklon
efter den befintliga cyklonen skulle potentiellt kunna separera partikelkontamineringar från sågspånet,
som härstammar antingen från rökgaser eller sand och lera. Den viktigaste slutsatsen var att
tillverkarna skulle vara varsam i alla led under hantering och tillverkning för att minimera riskerna för
kontamineringar av sågspånet, för att undvika slaggningsproblem vid förbränning.

5.1.7 Inblandning av additiv i problematiska pellets
Ett ytterligare sätt att försöka undvika slaggbildning är att blanda in addetiv i bränslet, vars egenskaper
förändrar asksammansättningen hos pelleten, vilket kan motverka slaggbildningen. I ett försök av
Öhman m.fl. [25] tillsattes kalk (kalciumkarbonat) och kaolin (lermineral) i problematiska pellets.
Resultatet visade att vid inblandning av 0,5 % kalk i pelletsen under tillverkning, kunde slaggbildning
motverkas i förbränningsutrustningen. Vid förbränning av den problematiska pelletsen utan additiv
skapade dessa svår slaggning efter 18 timmars drift. Vid inblandning av kaolin i problematisk pellets,
motverkades även slaggbildning något. Emellertid, vid inblandning i problemfri pellets ökade
sintrings- och slaggningstendensen. Resultatet visade även att vid indysning av additiv direkt i
förbränningskammaren blev effekten lägre än vid inblandning i pelletsen för att motverka
slaggbildning. Författarna resonerade att orsaken till varför inblandning av kalk motverkade
slaggbildning var att de lågtemperatursmältande silkaterna, främst K-silikat, som bildades vid
förbränning av problempellets, troligtvis övergått till mer högtemperatursmältande Ca/Mg-silikater.

5.2 Utredning av hantering
I slutet av 2016 reklamerades pellets till Härjeåns energi, och prover som erhölls analyserades. Dess
asksammansättning har normaliserats till Si, K(+Na) och Ca(+Mg) och visas i figur 5. Den röda
markeringen är reklamerad pellets från den 29:e november 2016, och den blå markeringen är ett annat
sintringsprov från samma period. Vid en jämförelse med Näzelius m.fl. (figur 2 och 3), kan den blå
markeringen godtyckligt placeras in i det gröna området, både gällande andel bildat slagg och
sintringsgrad. Det innebär att den blå markeringen tillhör kategori 1, d.v.s. att askan vid förbränning
inte ger, eller ger mycket litet sintrat material, men att en karbonatsmälta kan bildas. Analysrapporten
visade på att provet hade två procent av torrsubstans kol i bottenaskan. Om fotografierna i bilaga A,
(figur 1A och 2A) tas i beaktande, ser det ut som att färgen är svart/mörkgrå vilket tyder på att det
finns oförbränt kol i bottenaskan, eller att glasliknande mörk slagg har bildats. I bilderna syns även
vissa klumpar. Vid beröring av provet föll den största delen av klumparna sönder relativt enkelt vid
lätt beröring. Det fanns dock en del större klumpar som höll ihop bättre, men som med handkraft
relativt enkelt bröts sönder. Dessa klumpar torde tillhöra kategori 2, enligt kriterier tidigare beskrivna.
Den röda markeringen, reklamerad pellets från den 29:e november 2016, placerades i det gröna
området (kategori 1) gällande ”andel bildat slagg”, men vid jämförelse med ”sintringsgrad” i figur 3,
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placeras den på gränsen mellan det gröna och det röda området. Detta betyder att askan från detta prov
kan tillhöra kategori såväl 1, 2, som 3. Pelletsen kan alltså från att bilda ingen eller lite slagg, även
bilda större slaggklumpar. I figur 1A (bilaga A) kan även ses vissa klumpar med tydlig mörk smälta,
typisk för trögflytande glasartade silikatsmältor, som typiskt hittas i kategori 3 och 4. I AFT testerna
uppvisade dock den analyserade pelletsen en deformationstemperatur, även kallad initial
smälttemperatur, på 1260°C samt en askhalt på 0,4 %ts (torrsubstans). Figurer med sammanställningar
över alla ämnen som hittades i den reklamerade pelletsen och sintringsprovet kan ses i bilaga B, (figur
1B och 2B).

Figur 5. Asksammansättning (för Si, K och Ca) hos reklamerad pellets och ett sintringsprov från slutet av 2016.
Den röda markeringen är reklamerad pellets, och den blå markeringen är ett sintringsprov.

Askan i pellets som tillverkades under 2016 vid Härjeåns Energi visade på generellt höga
deformationstemperaturer, d.v.s. den temperatur som askan börjar sintra samman. Prover från alla
månader utom en hade temperaturer på eller över 1450°C. Under juni och juli månad tillverkades inga
pellets. Oktober skilde sig från de andra månaderna, det var den enda månaden som uppvisade en
smälttemperatur under 1450°C. Temperaturen för oktober var 1330°C, vilket är ca 120°C lägre än de
resterande månaderna under 2016. Dessutom hade de pellets som tillverkades under oktober en högre
askhalt än pelletsen som tillverkades de andra månaderna. Alla tillverkade pellets under 2016, utom
oktober, hade en askhalt på 0,3 %ts eller lägre, tillskillnad från oktober vars askhalt var 0,5 %ts. I figur
6 visas deformationstemperaturer hos aska från pellets som tillverkades 2016.
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Deformationstemperatur hos aska från pellets
2016
Temperatur [°C]

1500
1450
1400
1350
1300
1250

Månad
Figur 6. Deformationstemperatur hos aska från pellets tillverkade av Härjeåns energi 2016, bestämd med
standard AFT metod. X-axeln visar respektive månad under 2016. Y-axeln visar deformationstemperaturen i
[°C].

Sågspån som levererades till Härjeåns Energi under perioden vecka 50 2015 till vecka 8 2017
uppvisade variationer på deformationstemperaturer. I figur 7 nedan visar de sågverk som levererade
råmaterial i form av sågspån till Härjeåns Energi under denna period. Varje färg på respektive stapel
representerar vilket företag som levererade sågspån. Under de veckor där staplar saknas, betyder det
att företaget som representeras av stapeln inte levererade något sågspån. Under sommarveckorna (2535) var deformationstemperaturerna på en konstant hög nivå, 1450°C eller högre. Under hösten,
vintern och våren uppvisades en större variation i deformationstemperatur. Flera relativt låga
temperaturer uppkom med jämna mellanrum. Deformationstemperaturer så lågt som 1200°C
uppmättes två gånger, den ena från Callans trä AB i Ljungaverk under vecka 4 till 7, den andra från
Hedlunds timber AB i Furudal under vecka 1 till 8 2017. Det är svårt att skönja ett mönster vad gäller
vilka sågverk som producerar sågspån där askan uppvisar lägre initiala smälttemperaturer. Det var
flera sågverk som någon gång under perioden levererade sågspån med lägre asksmälttemperaturer.
Setra trävaror AB i Färilia hade inga deformationstemperaturer under 1400°C. Siljan timber AB i
Mora uppvisade också högre temperaturer då den lägsta var 1390°C. Ett sågverk som uppvisade lägre
temperaturer ett flertal gånger var Norrskog AB i Östavall. Tre gånger under perioden var
temperaturerna under 1300°C, de två lägsta var 1210°C respektive 1220°C. Det fanns en analys från
Norrskog AB:s sågverk i Sikås som inte visas i figur 7, vilket beror på att Sikås levererade sågspån vid
endast ett tillfälle, vecka 50-2 2015-16. Dess deformationstemperatur var 1410°C.
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Deformationstemperatur 2016-17 Sågspån
1500

Temperatur [°C]
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Figur 7. Deformationstemperaturer hos aska av sågspån från sågverk som levererade råmaterial till Härjeåns
Energi under perioden vecka 50 2015 till vecka 8 2017. X-axeln visar veckor under den analyserade tidsperioden
och Y-axeln visar deformationstemperatur i [°C]. De färgade staplarna i diagrammet representerar vilket sågverk
som levererade råmaterial till Härjeåns energi under den analyserade tidsperioden.

En av de lägsta deformationstemperaturer hos askan från sågspån som uppmättes var 1200 °C.
Sågspånet levererades av Callans Trä AB i Ljungaverk. I figur 8 visas dess asksammansättning som
har normaliserat till Si, K(+Na) och Ca(+Mg). Callans trä AB representeras av den röda markeringen.
Vid jämförelse med fälten i figur 2 och 3 placeras sågspånet från Ljungaverk godtyckligt på gränsen
mellan det svarta och det röda området. Det innebär att mellan 7-50 viktsprocent eller över 50
viktsprocent av bottenaskan kommer att bilda slagg. Sågspånet kommer att tillhöra sintringkategori 2,
3 eller 4, och mest troligt kategori 3 eller 4, då den ligger på gränsen mellan det svarta och det röda
området. Den blå markeringen i figur 8 representeras av sågspån från och Siljan timber AB i Blyberg
levererat under veckorna 4-7 2016. Deformationstemperaturen på sågspånet var 1230°C, vilket var en
av de lägsta temperaturerna som uppmättes. Vid samma jämförelse med fälten i figur 2 och 3 placeras
sågspånet från Blyberg i de gröna områdena, dock nära de röda. Vilket betyder att sågspånet torde
bilda lite slagg, under 7 viktsprocent av bottenaskan. Sågspånet torde även tillhöra sintringskategori 1.
De båda sågspånen från Ljungaverk och Blyberg visar på en onormalt hög kiselhalt i bottenaskan, 33,8
% respektive 20,3 % av den totala askan bestod av kisel. Alla askbildande ämnen i sågspånen visas i
bilaga B, figur 3B och 4B.
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Figur 8. Asksammansättning hos sågspån levererat av Callans trä AB i Ljungaverk och Siljan timber AB i
Blyberg under veckorna 4-7 2016. Asksammansättningen är normaliserad till Si, K(+Na) och Ca(+Mg). Den
röda markeringen är Callans trä AB i Ljungaverk och den blå markeringen är Siljan timber AB i Blyberg.

5.2.1 Hantering – Härjeåns Energi
Härjeåns Energi tillverkar både pellets, av råmaterial (sågspån) från skogsindustrin, och torvbriketter.
Både sågspån och pellets torkas och tillverkas i samma tork och fabrik. Sågspån och torv använder
samma linje i produktionen, från att materialen lastas in i fabriken till att de skiljs åt efter cyklonen i
anslutning till torken. Det betyder att sågspån och torv delar följande steg i beskrivningen (se figur 4);
kross, finfördelning och torkning. När produktionen går från att tillverka torvbriketter till att pelletera
sågspån rengörs inte anläggningens delar först. T.ex. rengörs inte skruvar som transporterar råmaterial
i fabriken. Enligt Härjeåns Energi kan en mindre mängd pellets bli kontaminerad av torv i början av
pelletsproduktionen. Tidigare löstes detta problem genom att tillverka trädbriketter innan pellets,
eftersom trädbriketter har lägre krav på hög standard än vad pellets har. Idag är den lösningen inte
aktuell, utan de tillverkar pellets direkt. Emellertid intygade Härjeåns Energi att den
torvkontaminerade pelletsen inte levereras till privatkunder med små uppvärmningssystem, vilka är
känsliga för pellets med sämre askegenskaper, utan levereras istället till industrikunder vars
värmeanläggningar är mindre känsliga [26].
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Innan råmaterialen lastas in i fabriken lagras de i stackar på området. Stacken med torv respektive
sågspån ligger öppna mot atmosfären samt på ett asfaltunderlag. Stackarna ligger relativt långt ifrån
varandra på området. När sågspånen skall inlastas i fabriken, börjar en traktor att skopa upp sågspån
från botten av sågspånstacken. När lutningen på stackens sida blir för brant, trycks sågspån från de
övre lagren ned. Rutinen hos Härjeåns Energi är att olika traktorskopor skall användas till sågspån
respektive torv. Enligt Lundevall [26] kan det finnas vissa brister just i den rutinen.
Rutiner vid provtagning av sågspån.
Från varje inkommande lastbilslass tas det prover, men det är endast en liten mängd (“en nypa”) som
analyseras från varje lastbil. Prover samlas in under två månader och skickas sedan för analys. Fyra till
fem liter sågspån skickas till analys varje gång.
Rutiner vid provtagning av pellets.
Rutinen skall vara att en liten mängd pellets samlas in varje dag under en månadsperiod. Dock finns
det brister i utförandet av rutinen. Ibland kan det vara samlingsprov över 5 till 20 dagar, istället för
samlingsprov över en månad [26].

5.2.2 Intervju per telefon och e-mail – Sågverk
Alla tillfrågade sågverk, som levererar råmaterial till Härjeåns Energi, svarade på de frågor som
ställdes under telefon- och e-mailintervjuerna. Resultatet visade att inga av de tillfrågade sågverken
sågar annat träslag än tall och gran. Tall var det mest dominerade träslaget, en del av sågverken sågade
enbart tall. Hanteringen av sågspån var liknande mellan de olika sågverken. Sågspån föll generellt ned
på en yta som antingen bestod av asfalt eller gjuten betong. Några sågverk använde sig av en
spånficka, medan andra förvarade sågspånet i stackar. Norrskogs sågverk i Sikås, Jämtland, utmärkte
sig genom att underlaget som sågspånet föll ned på var ”hårdgjord grus”. Nästan alla sågverk
förvarade sågspånet öppet mot atmosfären. Callans trä AB i Ljungaverk, Medelpad, var det ända
sågverket som avskärmade sågspånet mot atmosfären med ett tak. Alla sågverk var överens om att
förvaringen av sågspån skulle vara kortvarig. De strävade efter att tömma sina sågspånsdepåer
dagligen för att få en kort lagringstid. Produktions- och förbrukningsmängden synkroniserar inte alltid,
vilket innebar att vissa sågverk fick överfulla spånfickor, därmed en något längre lagringstid. T.ex.
uppgav Siljans timber AB i dalarna (Mora och Blyberg) att sågspånet aldrig förvaras mer än en till tre
dagar i väntan på transport.
Alla sågverk hade täckta lastbilar under transport av sågspån till Härjeåns Energi i Sveg. Nästan alla
använde sig av en presenning som rullades ut över sågspånet innan avfärd. Hedlunds timber AB i
Furudal, Dalarna, svarade att leveransen sker stängt under tak. En sammanställning av alla svar från
intervjuerna per telefon och e-mail kan ses i Bilaga C.
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6 Diskussion
6.1 Forskningsgenomgång
Som nämnt tidigare är de viktigaste parametrarna vid slaggbildningar vilka askelement som ingår i
biobränsleaskan och processtemperaturer på och omkring rostret i anläggningen. En förutsättning är
att askelementen kan reagera med varandra, med tanke på slaggbildning, samt att jämvikt måste nästan
uppnås eller till fullo uppnås. En pelletsbrännare och rosterpanna har relativt goda möjligheter att
uppfylla kriterierna för att dessa reaktioner ska kunna ske, med lång uppehållstid och höga
temperaturer. Forskningen har visat att ren stamvedspellets inte kommer att sintra vid normala
förbränningstemperaturer. Det innebär att träpellets som ändå uppvisar sintringsproblem på ett eller
annat sätt blivit kontaminerad. Den vanligaste orsaken till att pellets blir kontaminerat är p.g.a.
förorening av sand, jord och lera. Då tillförs element, framför allt kisel men även järn och aluminium
in i pelletsen. Finns det sedan innan en stor koncentration av framför allt kalium i bränslet ökar
sannolikheten för slaggbildning. Det är därför mycket viktigt att veta när pelletsen har blivit
kontaminerat under processen och att hitta åtgärder för att undvika detta. Eftersom ”interna” ämnen i
pellets har större reaktionsbenägenhet än vad ”externa” ämnen har, är det viktigt att hantera råmaterial
med försiktighet innan pelletering för att undvika att kontamineringar hamnar inuti pellets.
Det sintringsprov som erhölls i slutet av 2016 tyder på att det fanns viss andel silikatsmälta som kan ha
orsakat vissa problem med slag. Det kan även finnas en viss del oförbränt material blandat med sintrad
aska, vilket kan ses i bilaga A (figur 1A och 2A). Det kan även vara så att en del av det svarta
materialet är delvis karbonatsmältor som är lättare sintrat och därmed inte lika problematiska som
slagg från silikatsmältor.
Inblandning av torv i stamvedspellets.
Forskning har visat att inblandning av torv i ren stamvedspellets ökar risken för slaggbildning. Studien
som Hedman m.fl. [14] genomförde visade att torvens sammansättning är av stor betydelse för hur
slaggningstendensen förändras vid inblandning i stamvedspellets. Som har beskrivits i teoridelen ovan
kommer torv från olika myrar och torvmossar. Varje myr eller torvmosse är unik i sin
sammansättning, vilket betyder att torvens askelement kommer att skilja sig mellan olika
lokaliseringar. I studien av Hedman m.fl. genomfördes förbränningstester med en torv som gjorde
pelletsen mycket mer slaggningsbenägen, medan en annan torv också den ökade risken, men inte i
samma utsträckning. Den ena torven fördubblade dessutom askhalten redan vid en låg
inblandningsgrad. Torvbriketter som producerades av Härjeåns Energi vecka åtta och nio 2015 hade
en hög kiselhalt på 36,5 % (se tabell 6), tillsammans med höga nivåer av järn och aluminium. Om
denna torv skulle blandas in i ren stamvedspellets skulle slaggningstendensen öka. Det är alltså viktigt
att hålla sågspån och torv isär vid hantering innan pelletering, eftersom torvinblandning ökar
slaggningsrisken för stamvedsråvara.
Inblandning av mjöl i stamvedspellets.
Eftersom vete har en betydligt högre kiselhalt (1,8 %ts) än vad trä har (0,0028 %ts) så är frågan om
den låga inblandningsgraden (1-3 ‰) av mjöl kommer att öka kiselhalten i aska hos stamvedspellets
från Härjeåns Energi till kritiska nivåer för slaggbildning (ca 20-25 %). Jag ser dock inte att det skulle
vara fallet på grund av den låga inblandningsgraden och det går därför att avfärda att
mjölinblandningen skulle orsaka en högre slaggningstendens hos träpellets i detta fall. Dessutom,
enligt Nordin [17] innehåller både vete och trä likvärdiga koncentrationer av aluminium och järn, vilka
är två andra faktorer som påverkar slaggbildning. Dock, vid högre inblandningsgrader av mjöl (1,5 %)
visade Rönnbäck m.fl. [9] att pelletsen började sintra i pelletsbrännare, men det är vid 500-1500
gånger högre inblandning av mjöl än vad Härjeåns Energi har i sin tillverkning. Emellertid är det alltså
troligt att mjölinblandning på 1-3 ‰ inte kommer att påverka slaggbildningen i stort, vilket också
bekräftas av att deformationstemperaturen hos utgående pellets 2016, vilka var konstant hög över
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nästan hela året. Hade mjölinblandningen varit orsaken till lägre asksmältstemperaturer hade de
siffrorna varit konstant lägre, då mjölinblandningen inte varierade (vad jag vet) från månad till månad.
Lövträdsinblandning.
Effekterna av lövträdsinblandning i barrträdsråvara har även undersökts för att se om det skulle öka
risken för slaggbildning. Enligt Nordin [17] är det inga större skillnader i stamved hos en handfull
lövträd och barrträd, vilket kan antas betyda att inblandning av lövträd i barrträdspellets, inte kommer
att öka risken för slaggbildning. Detta är i linje med slutsatserna i studien av Boman m.fl. [22] som
visade att det inte resulterade i slaggbildning vid förbränning av asp, som dessutom innehöll bark som
hade högre askhalt än stamved. Rundringningen hos råmaterialsleverantörerna visade också att inga av
dem sågade lövträd, vilket innebär att Härjeåns Energi inte behöver fundera på att spån från lövträd
blandas med vanligt spån. Även om det skulle göra det, antas alltså det inte öka sannolikheten för
slaggbildning, inte så länge det handlar om ren stamvedsbaserad lövträdsråvara.
Sänkt eldstadstemperatur.
Aspekterna av en sänkning av eldstadstemperaturen kunde inte undersökas direkt inom projektet.
Tidigare forskning har dock visat att det är svårt att genom omfördelning av primär- och sekundärluft
åstadkomma en sådan kontrollerad ändring av bäddtemperatur i små anläggningar, med lätta medel.
Det betyder även att det är mycket svårt för en privatperson att själv påverka slaggbildningen genom
att förändra förbränningsluften på sin egna pelletsbrännare. Oftast saknas denna möjlighet rent
tekniskt och det är dessutom inte att rekommendera att kunder själva justerar sin utrustning. För att
sänka temperaturen, genom att förändra luftflödet och turbulensen, måste även storleken på
förbränningsutrymmet förändras. Detta för att ge förbränningen tillräckligt med tid att uppnå
fullständig förbränning av oförbrända gaser och partiklar, innan de träffar kalla ytor eller kyls av på
annat vis. Det bör därför ligga hos pelletstillverkaren att utveckla förbränningssystem som kan uppnå
fullständig förbränning även vid lägre eldstadstemperaturer, för att både undvika slaggningsproblem
och uppnå god effektivitet.
Övriga frågeställningar
Alla frågeställningar kunde inte besvaras, men det går fortfarande att reflektera över dem. Bakgrunden
till frågeställningen gällande, huruvida söndersmulad pellets skulle kunna påverka temperaturen vid
förbränning, var att när pellets lastas från bulklager till lastbilar smulas en del pellets sönder, p.g.a. att
den blir överkörd. Den bakomliggande tanken var då att den söndersmulade pelletsen kan förändra/öka
förbränningstemperaturen, vilket potentiellt skulle kunna öka risken för slaggbildning. Några direkta
studier av detta har inte ingått i detta arbete. Emellertid om det förutsätts att fraktionerna inte
försvinner under transporten till och/eller in i brännaren, kan man anta att temperaturen eventuellt ökar
i pelletsbrännaren, eftersom pelletsfraktionerna har mer kontaktyta än vad vanlig pellets har, vilket
leder till att de förbränns fortare som i sin tur innebär högre effekt. En högre effekt höjer temperaturen,
vilket då skulle kunna öka risken för slaggbildning. Det kan dock ifrågasättas om finfraktionerna
kommer ändra fram till förbränningszonen i pelletsbrännaren, och det beror på vilket system som
används för att transportera pelletsen. Om pelletsen och fraktionerna blåses fram skulle det vara mer
sannolikt än om de skruvas fram. Jag tror att det inte kommer fram stora mängder av fraktioner till
förbränningszonen. Dessutom kommer den nya pelletssilon som planeras av Härjeåns Energi (kort
beskrivet i 2.6) vid lastning av lastbilar för transport, troligtvis hjälpa till att komma till rätta med
problemet med söndersmulad pellets.
En annan sak som skulle kunna vara orsaken till att sämre pellets tillverkas är att beläggningar som
finns i torken kanske lossnar, som sedan kontaminerar sågspån under torkningsprocessen. Detta
examensarbete har dock inte undersökt den möjliga effekten. Det har däremot framkommit att dessa
beläggningar i torken har en hög askhalt, vilket indikerar på mycket oorganiskt material. Vilka
askkomponenter det handlar om är oklart, detta är således något som borde utredas vidare.
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6.2 Utredning av hantering
Den tillverkade pelletsen under år 2016 visade på generellt höga deformationstemperaturer, vilket
indikerar på att Härjeåns Energi inte har haft stora problem med slaggbildning av dess pellets. Vid
endast ett tillfälle har de fått reklamationer på pellets som haft problem med sintring. Det var i slutet
av november. Alla månader utom oktober uppvisade deformationstemperaturer på över 1450°C,
oktobers temperatur var 1330°C. Jag misstänker att den pellets som reklamerades i slutet av november
tillverkades under oktober månad. En indikation på att pelletsen från oktober skulle vara mer
slaggningsbenägen än pellets från resterande månader är den högre askhalten. Askhalten på pellets
under 2016 var ungefär 0,3 %ts, vilket är en normal nivå för ren stamved. Däremot hade pellets under
oktober månad en askhalt på 0,5 %ts, vilket är relativt högt. Gränsen för klass 1 pellets är vid 0,7 %ts,
vilket innebär att pelletsen från oktober fortfarande (i asksammanhang) är klass 1, men utifrån
forskningen är det helt uppenbart (se t.ex. Öhman m.fl. [20]) att askhalten i ett biobränsle en
betydande faktor vid slaggbildning. Emellertid tyder både deformationstemperaturen och askhalten att
pelletsen tillverkad under oktober inte höll lika hög standard som vid normal produktion. Det hade
varit intressant att få en analys över askelementen i pelletsen från oktober, men tyvärr fanns det inte att
tillgå. Det hade då givit en tydligare bild över vad som kan vara orsaken till de lägre temperaturerna.
En rekommendation är därför att när onormalt låga deformationstemperaturer uppstår, bör Härjeåns
Energi även begära ut en analys av pelletsens askelement, med fokus på vissa kritiska askelement
såsom kisel, kalium, kalcium, natrium och magnesium, men även total askhalt samt järn och
aluminium. Man kan då även placera in det aktuella bränslet i de sammansättningsfigurer för
bedömning av slaggningstendenser (figur 2 och 3) som tagits fram inom forskningen, för att kunna
säga hur slaggningsbenägna de är och i värsta fall undvika att leverera sämre pellets till kunder med
slaggningskänsliga villabrännare.
Sågspån som levererades till Härjeåns energi under 2016 visade på varierande
deformationstemperaturer. Det tydligaste mönstret är att under sommarveckorna levereras sågspån
med höga deformationstemperaturer, till skillnad från hösten, vintern och våren då det levererades
sågspån med lägre temperaturer under samtliga veckor. Vid en jämförelse mellan utgående pellets och
inkommande sågspån ser det ut som att deformationstemperaturen hos pelletsen, med undantag för
oktober, inte påverkas av sågspån av lägre kvalitét. Det verkar som att även om vissa sågspånslass har
lägre smälttemperaturer, så har det ändå tillverkats pellets med höga smälttemperaturer. En tanke kring
detta är att det kan vara så att när ett ”dåligt” lastbilslass inkommer, blandas dess sågspån med bättre
sågspån vid stackning, vilket leder till att koncentrationen av sämre sågspån blir låg vid inlastning i
pelletsfabriken. Även om ett sågspånslass innehåller höga halter av kritiska askelement t.ex. kisel,
behöver inte det betyda att det sågspån som lastas in i fabriken innehåller kritiska kiselhalter. Däremot
om t.ex. sågspån från Callans trä AB levererat under veckorna 4-7 2016, endast skulle pelleteras,
skulle det enligt figur 8 med stor sannolikhet bilda slaggningsbenägna pellets. Något som styrker det
antagandet är den höga kiselhalten i sågspånets aska som var 33,8 %, vilket är över den kritiska
gränsen på 20-25 %. Den höga kiselhalten i sågspånets aska tyder på att sågspånet är kontaminerat,
troligtvis av kvartssand.
Sågspån som innehar lägre deformationstemperaturer vid leverans är troligtvis kontaminerat på något
sätt, och kontamineringen har då sannolikt inträffat innan sågspånet levereras till Härjeåns Energi,
antingen hos sågverken eller under transporten till fabriken i Sveg. Vid telefon- och mailintervjuerna
framkom det att de flesta sågverk hanterade sågspån på samma sätt. Det var ett sågverk som utmärkte
sig vid frågan om sågspånet kommer i kontakt med marken och i så fall vilket underlag det ligger på.
Norrskogs sågverk i Sikås förvarade sågspån på en yta av ”hårdgjord” grus. Det är anmärkningsvärt
eftersom att det då är stor sannolikhet att sand, grus och andra jordlika material kan kontaminera
sågspånet, framför allt det sågspån som kommer i kontakt med ytan. Endast en leverans kom från
Sikås under 2016, dess deformationstemperatur var 1410°C, vilket inte är särskilt lågt. Hade fler
leveranser inkommit hade kanske vissa lass haft lägre smälttemperaturer, detta är något som Härjeåns
Energi kan hålla koll på i framtiden. Resterande sågverk använde underlag av asfalt eller betong. Att
kontamineringar skulle komma från de underlagen är inte lika naturligt att anta som från en yta av
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”hårdgjord” grus. Det finns inga andra tydliga tecken på varför vissa lastbilslass levererar sågspån med
lägre smälttemperaturer. Nästan alla sågverk förvarade sågspån under bar himmel. Det kan då blåsa in
kontamineringar med vinden in i råmaterialet, men hur mycket det påverkar är svårt att utifrån denna
studie spekulera kring. Det enda sågverk som förvarade sågspån under tak var Callans trä AB i
Ljungaverk, men även de, som flera andra, levererade sågspån med låga asksmälttemperaturer. Taket
tyder inte på att göra så stor skillnad vid jämförelse med andra sågverk som förvarar sågspån öppet
mot atmosfären. Vid leverans till Sveg används lastbilar som täcks antingen med presenning eller tak.
Att sågspånet skulle kontamineras under leveransen är mindre sannolikt jämfört med att det sker i
anslutning till sågverken. Dock är det svårt att säga varför vissa sågspånslass uppvisar lägre
deformationstemperaturer för askan. En annan möjlig förklaring är att sågspånet blir ”barksmittat”,
d.v.s. om avbarkningen av träden innan sågning inte lyckas till 100 %, vilket leder till att bark med
högre askhalt blandas med sågspån från stamved.
Ett förslag skulle vara att ta prover på sågspån innan inlastning i fabriken, d.v.s. från stacken, för att se
om sågspånet in i fabriken visar tecken på slaggningsbenägenhet. Detta skulle också kunna ge en
klarare bild om kontamineringar kommer under hantering av råmaterial, eller om sker under
tillverkningen.
Hantering – Härjeåns Energi.
Idag stackas potentiell slaggningsbenägen torv och sågspån på området intill pelletsfabriken i Sveg på
ett underlag av asfalt och öppet mot atmosfären. En möjlig källa för kontamination av sågspånet skulle
därför kunna vara att torv kontaminerar sågspån vid stackning, med hjälp av vinden. Det är dock
osannolikt att det inträffar eftersom att torven är blöt och blåser inte iväg lika lätt som t.ex. fint
sågspån. Däremot kan kanske fin sand, antingen från naturen eller vägar, kontaminera sågspånstacken
med hjälp av vinden. Om sågspånet lagras under längre tid kanske det blir mer kontaminerat, än om
det lagras under en kortare tid. Det säger dock emot sig själv, i alla fall under 2016, då pellets som är
tillverkade just efter sommaruppehållet, under augusti och september, visade på normala
deformationstemperaturer, till skillnad från oktober som var lägre
Enligt Härjeåns Energi ska råmaterial lastas in i fabriken med separata traktorskopor, en för torv och
en för sågspån. Det har dock varit brister i den rutinen. Det är, urifrån tidigare resonemang, mycket
viktigt att inte samma skopa används för både torv och sågspån, då torv (framförallt vissa torvar) ökar
risken för slaggbildning. Stor varsamhet bör tillämpas vid hanteringen av råmaterial för att undvika
kontamineringar.
Vidare har det framkommit att när fabriken byter från att tillverka torvbriketter till stamvedspellets
rengörs inte fabriken. Detta är såklart förståeligt då det troligtvis skulle vara krångligt att genomföra
och kosta allt förmycket pengar. Emellertid kommer den första pelletsen att vara kontaminerad av
torv, vilket gör den mer slaggningsbenägen. Då kan det vara viktigt att den potentiellt kontaminerade
pelletsen inte levereras till kunder med små uppvärmningssystem, vilka har visats vara känsliga för
problematiska pellets. Den kontaminerade pelletsen bör levereras till kunder med större pannor som
inte är lika känsliga. Ett annat förslag är den pelletsen sparas och förbränns vid spetsbehov i
kraftvärmeverket som är under uppbyggnad intill pelletsanläggningen i Sveg.
En aspekt som vidare skulle kunna utredas ytterligare är att installera en ytterligare cyklon efter att
sågspånet har skilts av från ångan efter torkningsprocessen. Sådana åtgärder föreslog även Öhman
m.fl. [20] för att hjälpa två andra pelletstillverkare tidigare. Emellertid kan det vara problematiskt att
skilja av kontamineringar från sågspån då en cyklon skiljer av partiklar i olika storlekar och massa.
Det förutsätter att sågspånet och t.ex. sand är olika stora och har olika massa. Är dessa lika kan inte en
cyklon separera dem och cyklonen kommer inte att göra någon nytta. Detta examensarbete har inte
tittat på möjligheterna med ett sådant system.
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Provtagning
Enligt Härjeåns Energi finns det rutiner för provtagning av pellets och sågspån. Det är då viktigt att
dessa följs. T.ex. har provtagning av pellets inte alltid varit kontinuerlig. Enligt rutinen skall pellets
samlas in varje dag för att få ett samlingsprov över en månad. Härjeåns Energi menar att vissa
månader har det endast varit fem dagar som har representerat hela månaden. Sådana prov ger inte en
tydlig bild över hur kvalitén på pelletstillverkningen är. För att få en bra bild över ett helt år bör
samlingsprover för en hel månad representeras av i princip alla dagar. Annars kan provresultat bli
mycket osäkra. De prover som har används vid analyser i detta examensarbete kan därför vara
missvisande. Det samma gäller det faktum att det endast är stickprov som tas på sågspån och pellets,
vilket också kan ge missvisande (icke-representativa) resultat. I praktiken är det är ”en nypa” som
samlas in från varje lastbilslass, och på två månader blir det ca fyra till fem liter sågspån. Det är alltså
en mycket liten del av den totala mängden sågspån som passerar fabriken under två månader. Ett sätt
för att få en mer lättanalyserad bild vid jämförelse av sågspån och pellets var om båda samlingsproven
skulle vara på månadsbasis. Det medför då en högre kostnad till priset av ett mer strukturerat sätt att
jämföra ingående råmaterial och utgående pellets.
Deformationstemperaturer
Den metod som har används vid analys av smältförloppet hos aska har fått en hel del kritik i tidigare
forskning, b.la. av Näzelius m.fl. [8] som anser att metoden inte tar hänsyn till
förbränningsförhållanden och därför inte speglar en verklig bild av när aska börjar sintra. Även Öhman
m.fl. [10] har kritiserat metoden och dess relevans för verkliga förhållanden, då deras studie visade att
askan började sintra vid ca 1000°C samtidigt som deformationstemperaturerna visade värden från
1140°C till 1380°C. Men för att öka användbarneten kan analysen av deformationstemperatur
kompletteras med utvärdering enligt de ternära sammansättningsdiagram som visats i detta arbete, och
som bygger på den forskning som är gjord, för att ge en verkligare bild över risken för slaggbildning.
Som beskrivet tidigare rekommenderar jag att när låga deformationstemperaturer uppkommer bör även
Härjeåns Energi begära en analys av provens askelement och studera innehållet, för att sedan placera
in dem i de ternära sammansättningsdiagrammen i figur 2 och 3. Det är dock viktigt att komma ihåg
att dessa diagram inte tar hänsyn till vissa parametrar gällande slaggningstendenser hos pellets, t ex
halten aluminium, järn och inte minst total askhalt. Den totala askhalten är såklart viktig för att avgöra
hur mycket aska som överhuvudtaget kommer bildas och sedan hur stor del av den som bedöms kunna
orsaka slagg och därmed driftekniska problem. Det är därför viktigt att även titta på dessa parametrar
vid analys av pellets för att bestämma hur stor risken för slaggbildning och potentiella askrelaterade
problem är för olika pelletssortiment.
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7 Slutsatser
Utifrån arbetet med detta examensarbete kan följande slutsatser dras:
•

Den slaggningsproblematik som noterats vid användning av pellets från Härjeåns Energi beror
mest sannolikt på kontamineringar (sand, jord, grus). Stor varsamhet bör därför tillämpas
under hela kedjan från hantering av råmaterial, tillverkning av pellets samt lagring och
transport av råmaterial och pellets, för att minimera risken för sådan kontaminering.

•

De största askkemiska faktorerna som påverkar slaggbildning är främst halten av kisel,
kalium, kalcium, natrium, magnesium och aluminium i aska. Askhalt är även viktig för den
övergripande askhanteringen. Processrelaterade aspekter som förbränningsteknik och
förbränningstemperatur är också betydande för slaggbildning och potentiella drifttekniska
problem.

•

De i forskningslitteraturen presenterade metoder för att prediktera problem med slaggbildning
genom applicering av bränsleindex baserade på askkemiska fasdiagram är användbara i syfte
att förutse potentiella ask- och sintringsproblem i verkliga anläggningar. De är ett bra
komplement till de enkla och mer traditionella metoder (AFT Ash Fusion Temperatures) som
idag används av Härjeåns Energi.

•

När låga asksmältstemperaturer påträffas bör en analys av pellets askelement analyseras med
fokus på de viktigaste askelementen som kisel, kalium, kalcium, natrium och magnesium, men
även järn, aluminium och total askhalt. Vidare bör en utvärdering sedan göras utifrån ovan
nämnda metoder för prediktion av slaggbildning och sintringskategori, för att förutse hur
pelletsen kommer att bete sig i kunders pelletsbrännare.

•

Pellets som eventuellt tillverkas med lägre kvalité bör levereras till kunder med stora pannor,
där risken för att det ska uppkomma drifttekniska problem p.g.a. slaggbildning är lägre än i
mindre villabrännare och kaminer.

•

Det är svårt att utifrån denna studie avgöra varför vissa pelletbatcher och vissa
sågspånsleveranser uppvisar lägre deformationstemperaturer i AFT testerna. Ytterligare
utredningar behövs för att få svar på det.

•

Inblandning av torv i ren stamvedspellets ökar risken för slaggbildning, vilket inte är att
rekommendera.

•

För att undvika problem med sintring och slaggning är det viktigt att alla parter i kedjan från
underleverantörer av råmaterial, pelletsproducenter och utrustningstillverkare samverkar.
Privatpersoner har som slutkunder små möjligheter att påverka förbränningsresultatet gällande
slaggbildning och problem med sintring i sin förbränningsutrustning.
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Bilagor
Bilaga A

Figur 1A. Sintringsprov från slutet av 2016, Härjeåns Energi.
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Figur 2A. Sintringsprov från slutet av 2016, Härjeåns Energi.
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Bilaga B
Askelement i "Reklamation 8 mm pellets sintring 2016-11-29"
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Figur 1B. Askelement i pellets som blev reklamerade i november 2016. X-axeln visar askelement som
förekom i pelletsen. Y-axeln visar mängden askelement i mg/kgts.
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Figur 2B. Askelement i ett sintringsprov från slutet av 2016. X-axeln visar askelement som förekom i
sintringsprovet. Y-axeln visar mängden askelement i mg/kgts.
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Askelement i sågspån, Ljungaverk, vecka 4-7 2016
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Figur 3B. Askelement i sågspån levererat av Callans trä AB i Ljungaverk under veckorna 4-7 2016.
X-axeln visar askelement som förekom i askan från sågspån. Y-axeln visar mängden askelement i
mg/kgts.
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Figur 4B. Askelement i sågspån levererat av Siljan timber AB i Blyberg under veckorna 4-7 2016. Xaxeln visar askelement som förekom i askan från sågspån. Y-axeln visar mängden askelement i
mg/kgts.
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Bilaga C

Företagens svar vid telefonintervju
Detta dokument sammanställer de svar som företagen, vilka levererar råmaterial till Härjeåns Energi,
gav. Svaren gav via telefon- och mailintervju. Frågorna som ställdes var:
• Sågar ni några andra träslag än tall och gran i ert sågverk?
• Hur går hanteringen av sågspån till, mellan det att sågspånet lämnar sågen till att det skickas
till Härjeåns Energi?
• Kommer sågspånet i kontakt med marken och/eller atmosfären?
• Levereras sågspånet skyddat via lastbil, och hur går det till?

Callans trä AB, Ljungaverk
Namn: Mats Höglin, Skiftansvarig såg
• Sågar ni några andra träslag än tall och gran i ert sågverk?
Svar: Vi sågar endast tall och gran.
• Hur går hanteringen av sågspån till, mellan det att sågspånet lämnar sågen till att det skickas
till Härjeåns Energi?
• Kommer sågspånet i kontakt med marken och/eller atmosfären?
Svar: Sågspånet hamnar på marken där underlaget är gjutet samt under tak. Vi lagrar inte sågspån,
utan det töms dagligen.
• Levereras sågspånet skyddat via lastbil, och hur går det till?
Svar: Lastbilarna är täckta under transport vilket styrs inifrån lastbilarna. En typ av presenning
skulle man kunna säga.

Hedlunds timber AB, Furudal
Namn: Erik Hedlund, VD
• Sågar ni några andra träslag än tall och gran i ert sågverk?
Svar: Nej, I princip bara tall, lite gran då det är brist på tallvirke.
•
•

Hur går hanteringen av sågspån till, mellan det att sågspånet lämnar sågen till att det skickas
till Härjeåns Energi?
Kommer sågspånet i kontakt med marken och/eller atmosfären?

Svar: Sågspånet lagras i en spånficka, där underlaget är en asfalterad yta, ungefär två till tre och
fyra lastbilslass. Vi använder ett sprinklersystem som motverkar brand.
•

Levereras sågspånet skyddat via lastbil, och hur går det till?

Svar: Stängt via tak.

Holmen timber Iggesunds sågverk, Iggesund
Namn: Ola Engelbrekts, Controller
• Sågar ni några andra träslag än tall och gran i ert sågverk?
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Svar: Nej, bara tall.
•
•

Hur går hanteringen av sågspån till, mellan det att sågspånet lämnar sågen till att det skickas
till Härjeåns Energi?
Kommer sågspånet i kontakt med marken och/eller atmosfären?

Svar: Sågspånet lagras i en spånficka, men den kan bli överfull. Då stackas spånet intill fickan, på
asfalt. Öppet mot atmosfären.
•

Levereras sågspånet skyddat via lastbil, och hur går det till?

Svar: Ja, lastbilarna täcks med en presenning som rullas ut.

Nordanå trä AB, Alfta
Namn: Göran Linngård, Ägare
• Sågar ni några andra träslag än tall och gran i ert sågverk?
Svar: Nej, tall och gran.
•
•

Hur går hanteringen av sågspån till, mellan det att sågspånet lämnar sågen till att det skickas
till Härjeåns Energi?
Kommer sågspånet i kontakt med marken och/eller atmosfären?

Svar: Sågspånet faller ner på en asfalterad yta, mot en betongvägg. Inga andra väggar, öppen
stack. 250 kubikmeter per dygn.
•

Levereras sågspånet skyddat via lastbil, och hur går det till?

Svar: Ja, lastbilarna täcks med en presenning som rullas ut.
Linngård påpekade att det är viktigt med försiktig hantering av sågspånet för att undvika
kontamineringar.

Norrskog, Hissmofors
Namn: Christoffer Larsson, Platschef
• Sågar ni några andra träslag än tall och gran i ert sågverk?
Svar: Nej, aldrig!
•
•

Hur går hanteringen av sågspån till, mellan det att sågspånet lämnar sågen till att det skickas
till Härjeåns Energi?
Kommer sågspånet i kontakt med marken och/eller atmosfären?

Svar: Sågspånet faller ner på en asfaltsplatta. Blir det för mycket stackas det vid sidan på asfalt.
•

Levereras sågspånet skyddat via lastbil, och hur går det till?

Svar: Stängd. Annars skulle ju halva lasset blåsa bort (Antydan till dumförklarande).

Norrskog, Sikås
Namn: Lars Grundqvist, Platschef
• Sågar ni några andra träslag än tall och gran i ert sågverk?
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Svar: Sågar enbart tall, tidigare även gran.
•
•

Hur går hanteringen av sågspån till, mellan det att sågspånet lämnar sågen till att det skickas
till Härjeåns Energi?
Kommer sågspånet i kontakt med marken och/eller atmosfären?

Svar: Sågspånet faller ner mot marken och underlaget är hårdgjord grus, ej asfalt. Spånet lagras i
stackar öppet mot atmosfären. Strävar efter kort lagring, d.v.s. täta regelbundna transporter
avpassade efter produktionsplan. Dock synkar inte alltid produktions- och förbrukningsmängd,
varför längre lagring sker.
•

Levereras sågspånet skyddat via lastbil, och hur går det till?

Svar: Spån transporteras i täckta för ändamålet anpassade lastbilar.

Norrskog, Östavall
Namn: Tommy Oscarsson, Platschef
• Sågar ni några andra träslag än tall och gran i ert sågverk?
Svar: Nej.
•
•

Hur går hanteringen av sågspån till, mellan det att sågspånet lämnar sågen till att det skickas
till Härjeåns Energi?
Kommer sågspånet i kontakt med marken och/eller atmosfären?

Svar: Sågspånet fördelas från flisen, det som blir för stort skickas tillbaka och sågas igen.
Sågspånet förs vidare via en transportör till en spånficka i gjuten betong. Blir det förmycket spån
stackas det vid sidan av spånfickan. Sågspånet förvaras öppet mot atmosfären och på både betong
och asfalt.
•

Levereras sågspånet skyddat via lastbil, och hur går det till?

Svar: Ja, lastbilarna täcks med en presenning som rullas ut. Tänk dig hur en Schenkerlastbil ser ut.
Oscarsson påpekade även han att det är viktigt med försiktig hantering för att undvika
kontamineringar.

Rödins trä AB, Svenstavik (Skanderåsen)
Namn: Lars Svensson, Råvaruchef
• Sågar ni några andra träslag än tall och gran i ert sågverk?
Svar: Nej, bara tall och gran
•
•

Hur går hanteringen av sågspån till, mellan det att sågspånet lämnar sågen till att det skickas
till Härjeåns Energi?
Kommer sågspånet i kontakt med marken och/eller atmosfären?

Svar: Sågspånet faller ur transportörer ned på en asfalterad yta. Där stackas det i 1-2 dagar innan
leverans med lastbil.
•

Levereras sågspånet skyddat via lastbil, och hur går det till?

Svar: Transporten sker med “vanliga” flisbilar. Stängd
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Svensson berättade även att de inte använder sågverket i Ålsta för tillfället. Där av fick jag inget svar
på hur hanteringen går till där.

Siljan timber AB, Mora och Blyberg
Namn: Jan-Ola Sundin, Logistikledare
• Sågar ni några andra träslag än tall och gran i ert sågverk?
Svar: Vi sågar endast gran och tall.
•
•

Hur går hanteringen av sågspån till, mellan det att sågspånet lämnar sågen till att det skickas
till Härjeåns Energi?
Kommer sågspånet i kontakt med marken och/eller atmosfären?

Svar: Sågspånet hämtas ur fickan, eller i ett litet mellanlager som ligger på asfalt. Mellanlagret är
placerat i direkt anslutning till fickan. Mellanlagret ligger normalt aldrig mer än en till tre dagar.
Den lilla tid det lagras ligger det på asfalt och ligger öppet mot atmosfären.
•

Levereras sågspånet skyddat via lastbil, och hur går det till?

Svar: Sågspånet lastas direkt från asfalt till lastningsutrymme på lastbil. Sågspånet täcks med
presenning när det transporteras.

Robin Andersson
Vt 2017
Examensarbete, 15 hp
Högskoleingenjör med inriktning Energiteknik 180 hp

IV

