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SAMMANFATTNING 
I Sverige idag är förbränning av avfall med energiåtervinning den primära lösningen för avfall som 

inte återanvänds eller återvinns. Avfall innehåller en stor variation av material, och med det följer 

en del drifttekniska problem som kan uppstå i en panna, vilket begränsar pannans effektivitet. Olika 

grundämnen återfinns i olika avfallsfraktioner och somliga kan orsaka svåra problem med korrosion 

och beläggningsbildning i värmeöverförande delar nedströms förbränningszonen i en panna. 

Kraftvärmeindustrin har länge varit medvetna om riskerna till följd av klorrikt bränsle, då klor är ett 

ämne man vet bidrar till korrosion. Nya material gör dock att höga halter av, för kraftvärmeindustrin, 

tidigare okända grundämnen kommer in i anläggningarna. Ett av dessa grundämnen är fluor som 

förekommer bland annat i fluorpolymerer som är kemiskt inerta och hållbara plaster. Fluorpolymerer 

återfinns i exempelvis sport- och friluftskläder samt köksredskap och produktionen av dessa material 

bedöms öka kraftigt de närmaste åren.  

 

Syftet med det här arbetet var att genom termodynamiska beräkningar och med förbränningsförsök 

i bänkskala undersöka fraktionering och sulfatering av fluor under ett antal olika förutsättningar. 

Fyra bränsleblandningar undersöktes vid förbränning i en 20 kW undermatad pelletsbrännare med 

rena träpellets dopade med natriumsalt. En blandning innehöll enbart natriumfluorid (NaF), en 

blandning innehöll enbart natriumklorid (NaCl), en blandning innehöll både NaF och NaCl samt en 

blandning innehöll NaF, NaCl och svavel. Under förbränningsförsöken noterades halterna av HCl, 

HF och SO2 i rökgaserna. Efterföljande analys av bottenaska, beläggningar och partiklar i rökgasen 

genomfördes med SEM/EDS samt XRD-analys. Resultatet visade att fluor verkar ha större 

benägenhet än klor att stanna i bottenaska, detta bekräftades både genom termodynamiska 

beräkningar och genom förbränningsförsök. Vidare visade termodynamiska beräkningar att en stor 

del av det fluor som tillsätts bör hamna i rökgasen som HF. Förbränningsförsöken visade att tillsats 

av svavel är ett effektivt sätt att minska andelen fluor i beläggningar samt partiklar i rökgasen och 

att sulfatering av fluorsalter sker vid lägre halter av svavel jämfört med klorsalter. I praktiken 

innebär detta att om halterna av fluorrikt bränsle ökar i en avfallsförbränningsanläggning bör 

andelen HF i rökgaserna öka samt att en del av det svavel som återfinns i bränsleblandningen 

och/eller tillsätts genom additiv kommer i första hand gå åt till sulfatering av fluorsalter om sådana 

bildas. Om distributionen är likartad om organiskt bundet fluor tillsätts, till exempel genom 

fluorplast, är inte undersökt i det här arbetet och är något som bör utredas framöver. 
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ABSTRACT 
Combustion of waste in combined heat- and power plants are the primary solution for waste that is 

not recycled or reused in Sweden today. Municipal solid waste contains a wide range of ash-forming 

elements, which could lead to operational problems in the boiler that limits the plant’s efficiency. 

Different elements are found in different waste fractions, and some can cause severe corrosion 

problems in heat transferring parts of the boiler. The heat and power industry has been aware of the 

problems associated with chlorine for a long time, as this is an element that is known to contribute 

to corrosion. New materials mean that high levels of previously unknown elements for the heat and 

power industry enters the plants. One of these elements is fluorine which is found in fluoropolymers 

which are chemically inert plastics. Fluoropolymers are found in sports and outdoor clothing, as 

well as cookware and a number of other products, and the production of these type of materials is 

expected to increase significantly over the next few years. 

 

The purpose of this work was to investigate the distribution of fluorine by addition of sodium 

fluoride (NaF) to pure wood pellets. This was done through thermodynamic calculations and bench 

scale combustion tests. Four fuel mixtures were tested, one containing NaF alone, one containing 

sodium chloride (NaCl), one containing both NaF and NaCl and one containing NaF, NaCl and 

sulfur. During combustion tests, the concentrations of HCl, HF and SO2 in the flue gases were 

logged. Analysis of bottom ash, deposits and particles in the flue gas was performed with SEM/EDS 

and XRD-analysis after each combustion test. The results showed that fluorine appears to be more 

likely than chlorine to stay in the bottom ash. This was confirmed by thermodynamic equilibrium 

calculations and by combustion tests. Furthermore, the thermodynamic equilibrium calculations 

showed that a large share of fluorine should end up in the flue gas as HF. Furthermore, the 

combustion tests showed that sulfation of fluorine salts occurs at lower levels of sulfur than sulfation 

of chlorine salts. In practice, this means that if the levels of fluorine-rich fuel increases in a waste 

incineration plant, the proportion of HF in the flue gases should increase and that some of the sulfur 

in the fuel mixture will be used for sulfation of fluorine salts if they are formed. The distribution of 

fluorine if fluorinated plastics are added to the fuel is not investigated in this work and something 

that should be investigated in the future. 
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1. INTRODUKTION 
Hantering av avfall är en stor framtida utmaning då mängden avfall ökar med ökad befolkning. 

Förbränning av hushållsavfall är ett sätt att minska mängden som måste deponeras [1]. Fördelarna 

är bland annat att volymen på avfallet kan reduceras med 80–90%, vilket minskar markytan som 

krävs för deponi. Utsläpp av farliga växthusgaser till följd av okontrollerad anaerob nedbrytning i 

deponierna minskar också. Detta i kombination med att energiinnehållet i avfallet kan utnyttjas 

genom produktion av exempelvis fjärrvärme och elektricitet gör förbränning till ett bra alternativ 

för hushållsavfall [2]. Mängden hushållsavfall i Sverige som förbrändes för energiåtervinning år 

2017 uppgick till 2 262 610 ton eller 226 kg/person, vilket representerade runt 48,5% av den totala 

mängden hushållsavfall [3]. År 2016 utvanns 15,9 TWh värme och 2,2 TWh el som följd av 

avfallsförbränning i Sverige. Enligt EU:s ramdirektiv för avfall samt svensk avfallsförordning är 

förbränning med energiåtervinning att betrakta som återvinning. Att förebygga ackumulering av 

avfall är dock det mest miljömässigt fördelaktiga och prioriterat i europeisk och svensk 

avfallslagstiftning. Prioriteringen för avfallshantering visas i Figur 1. Efter att förebygga 

uppkomsten av avfall kommer återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och till sist 

deponering. Utsläpp och föroreningar från avfallsförbränning har minskat kraftigt de senaste åren 

genom effektivare reningsprocesser. Trots att det i Sverige idag förbränns tre gånger så mycket 

avfall som år 1985 så har utsläppen av tungmetaller minskat med ca 99% och utsläppen av dioxiner 

minskat från runt 100 gram till något enstaka gram per år [4].  

 
Figur 1 Basen för avfallshantering är reduktion, därefter kommer återanvändning, återvinning och till sist 

deponering. 

I Sverige fanns det år 2016 34 stycken avfallsförbränningsanläggningar varav en ägs av Umeå 

Energi och är belägen på Dåva industriområde strax utanför Umeå [5, 6]. Avfallspannan på Dåva 

industriområde, Dåva 1 (P8), byggdes år 1998–2000 och är en rosterpanna men en panneffekt på 65 

MW. Av dessa 65 MW är ca 12 MW el och resterande andel fjärrvärme. År 2016 förbrändes knappt 

160 000 ton avfall [6]. En schematisk bild över anläggningen Dåva 1 visas i Figur 2. Primärluft 

tillförs under bränslebädden och sekundärluft strax ovanför. De heta rökgaserna passerar ett antal 

överhettare, dessa överför värmeenergi från de heta rökgaserna till ångan. Ångan används till 

produktion av elektricitet och för att värma fjärrvärmevattnet. På Dåva 1 är ångtemperaturen i 

överhettarna 400°C och trycket är 40 bar. Efter att ha passerat överhettarna når rökgaserna ett antal 

ekonomisers där matarvattnet förvärms. I anläggningen finns en rökgasrening bestående av flera 

olika steg. För att reducera mängden kväveoxider är pannan utrustad med SNCR (Selective Non-

Catalytic Reduction) -utrustning vilken reducerar NOx till N2 och vatten. Detta sker på Dåva 1 

genom insprutning av ammoniak strax ovanför eldstaden [6, 7]. Aktivt kol doseras till rökgasen för 

att binda tungmetaller och organiska ämnen. Rökgasen passerar ett textilt spärrfilter för 

stoftavskiljning. Innan rökgasen når skorstenen passerar den även två våta reningssteg där HCl, SOx 

och NH3 tvättas ut genom reaktion med vatten [6]. 
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Figur 2 Schematisk bild över avfallspannan Dåva 1 [8].  

Hushållsavfall innehåller en stor variation av material. En generell sammansättning av osorterat 

hushållsavfall i Sverige under år 2015 visar att störst andel är matrester (24%), därefter kommer 

plastförpackningar (15%) och pappersförpackningar (11%). Hushållsavfall omfattar även glas, 

metallförpackningar, trädgårdsavfall, övrigt icke brännbart material och farligt avfall. Fukthalten 

varierar mellan 35–60% [1, 9]. I avfallsförbränningsanläggningar kan förutom hushållsavfall även 

bygg- och rivningsavfall, farligt avfall, industriavfall samt animaliska och vegetabiliska 

restprodukter förbrännas. Heterogeniteten för det inkommande bränslet innebär stora utmaningar 

vid driften av en avfallsförbränningsanläggning, främst på grund av de askbildande grundämnena 

som kommer med bränslet. Aska är den icke brännbara fraktionen av ett bränsle och i hushållsavfall 

varierar askhalten mellan 5–18% [9]. Det heterogena bränslet gör det svårt att förutse vilka 

grundämnen och vilka halter av dessa som återfinns i en avfallspanna [10, 11]. De främsta 

askbildande grundämnena är kisel (Si), kalcium (Ca), magnesium (Mg), kalium (K), natrium (Na), 

aluminium (Al), fosfor (P), svavel (S) och klor (Cl). Förenklat kan aska delas in i botten- och 

flygaska. Bottenaska är den del av askan som stannar på rostret vid förbränning i rosterpanna, 

flygaska är den del som följer med rökgasen som partiklar eller i gasfas. I bottenaskan återfinns ofta 

hög andel kalcium och kisel. Även aluminium och magnesium är ämnen med stor benägenhet att 

stanna i bottenaska. Klor och svavel är ämnen som i större utsträckning återfinns i flygaskan. Kalium 

och natrium kan återfinnas både i botten- och flygaska [12, 13].  

 

Avfallsförbränningsanläggningar har länge haft problem med högtemperaturkorrosion och 

beläggningar i de värmeöverförande delarna av pannan vilka återfinns nedströms 

förbränningszonen, till exempel vatten- och ångtuber [9]. En studie av Adams et al. [14] uppskattar 

att högtemperaturkorrosion står för 70% av alla pannstopp hos avfallsförbränningsanläggningar. 

Historiskt sett har det lett till att dessa anläggningar har arbetat med lägre temperatur och ångtryck 

jämfört med pannor med ett annat bränsle, vilket sänker effektiviteten hos anläggningen [9]. Hög 

temperatur och högt ångtryck ökar effektiviteten hos en anläggning men bidrar också till ökad risk 

för högtemperaturkorrosion [15]. Det är främst klor, men till viss del brom, som är den starkast 

bidragande orsaken till högtemperaturkorrosion, eftersom salter innehållande dessa grundämnen 

orsakar svåra problem med beläggningar och korrosion i värmeöverförande delar i en panna [10, 

16]. En amerikansk rapport av Albina et al. [17]  presenterar data från år 2003, vilket säger att 

innehållet av klor i amerikanskt blandat fast hushållsavfall är ca 7,3 g/kg bränsle, motsvarande siffra 

för brom är ca 100–200 mg/kg bränsle [16, 17]. Det klor som återfinns i avfallsförbränning 

härstammar till stor del från plasten polyvinylklorid (PVC) som återfinns i till exempel möbel- och 

bilklädsel, förpackningar, leksaker och elektronikskrot. Klor kan också tillföras 

avfallsförbränningsanläggningar genom klorblekt papper samt via natriumklorid (NaCl), då främst 

genom matrester [15, 9]. Brom kommer till stor det från produkter behandlade med 
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flamskyddsmedel, till exempel elektronik, textilier och vissa byggnadsmaterial [16]. Även jod 

återfinns bland halogenerna i periodiska systemet, det är den minst reaktiva av nämnda halogener. 

Jod återfinns trots det inte i ren form i naturen, utan ses oftast som jodider eller jodater. Havsvatten 

innehåller ca 0,01–0,06 g/ton och jod återfinns i mycket höga koncentrationer i många marina 

organismer såsom alger och fisk. Brunalger kan innehålla så mycket som 0,45 vikt-% jod [18]. Även 

kol innehåller en viss mängd jod. En studie av Wu et al. [19] redovisar att kinesiskt kol innehåller 

mellan 0,04–29,51 mg/kg beroende på kolkälla. Vidare visar studien att vid roster-förbränning av 

kol innehållande jod stannar ca 2,1% jod i bottenaska och slagg. 5,4% fastnade i partikelrening med 

cyklon, 13,5% renades ut i våta reningssteg och resterande andel (79,2%) nådde atmosfären, främst 

i form av oorganiskt bundet jod [19]. Det finns misstanke om att det kommer återfinnas mer jod vid 

avfallsförbränning i framtiden, då odling av alger för värme- och elproduktion kan tänkas öka. 

 

Nyligen har halogenen fluor uppmärksammats som ett problemelement vid avfallsförbränning. 

Fluor är det lättaste av halogenerna och det mest elektronegativa ämnet av alla. Det återfinns aldrig 

som fluorgas, F2, i naturen utan reduceras lätt till F- för att sedan reagera vidare. Anledningen till 

detta är hög redoxpotential, liten atomradie och svaga bindningar i F2-molekylen. De oorganiska 

föreningarna som kan bildas är fluorider, till exempel NaF och CaF2 [20]. NaF är lösligt i vatten och 

används i många länder för fluorering av dricksvatten med syftet att förebygga karies [21]. Den 

kommersiellt viktigaste fluoriden är HF vilken främst används inom aluminiumindustrin [20]. 

 

Källan till det fluor som återfinns i avfallsförbränningsanläggningar härstammar till stor del från 

fluorpolymerer som är kemiskt inerta plaster [22]. Föreningar innehållande fluor kan också 

återfinnas i flamskyddsmedel på grund av dess starka reducerande förmåga. Detta är dock mindre 

vanligt på grund av att organiska fluorföreningar är stabilare än motsvarande klor- och 

bromföreningar [23, 16]. Plaster uppbyggda av fluorpolymerer är värmetåliga, hala, fuktresistenta, 

vädertåliga och sedda som ogiftiga. Användningsområdena är många, till exempel köksutrustning, 

sport- och friluftskläder, medicinska redskap och i elektronik. Polytetrafluorethylene (PTFE) är den 

fluorpolymer det produceras mest av, och en känd produkt är Teflon® som till exempel används 

som beläggning i stekpannor. Tillverkningen av PTFE startade 1938 och sedan dess har ett antal 

andra varianter utvecklats, främst under de senaste 30 åren. Andra vanligt förekommande 

fluorpolymerer är polyvinylfluorid (PVF), tetrafluorethylene (PVDF) och hexafluorpropylene (FEP) 

[22].  Enligt en rapport av Grand view research [24] uppgick den globala konsumtionen av samtliga 

fluorpolymerer år 2014 till nästan 721 000 ton och prognosen för år 2022 är att produktionen 

kommer att uppgå till 1 600 000 ton. Enligt en rapport av Huber et al. [22] har mängden 

fluorpolymerer ständigt ökat i norska avfallsförbränningsanläggningar senaste åren. En ökad mängd 

fluorpolymerer bör återfinnas även i svenska avfallsanläggningar om användningen fortsätter att 

öka, som prognosen från Grand view research hävdar. Fluor kan också tillföras hushållsavfall på 

annat vis, till exempel genom NaF som återfinns i tandvårdsprodukter.  

 

Egenskaper hos fluorpolymerer har studerats relativt ingående vid lägre temperaturer, 400–600℃, 

vilket motsvarar det temperaturintervall där nedbrytning av PTFE och många andra fluorpolymerer 

startar. Förbränning av avfallsbränsle sker vid högre temperaturer och litteraturen är knapphändig 

när det kommer till resultat av förbränning av fluorrika plaster tillsammans med övrigt 

hushållsavfall. Garcia et. al [25] har dock visat att freon, CF4, och hexafluoretan, C2F6, kan bildas 

vid förbränning av fluorpolymerer vilka är starka växthusgaser som regleras av Kyotoprotokollet 

[22].  

 

Vid förbränning av avfallsbränsle innehållande halogener, till exempel Cl och F, kan hydridgaser 

bildas (HCl, HF) vilka i sin tur kan reagera med alkali (Na, K) i bränslet och därmed bilda 

alkalihalider. Dessa salter är flyktiga vilket innebär att de inte stannar i bottenaskan utan följer med 

rökgaserna. Nedströms förbränningszonen kan de kondensera på kallare ytor och därmed orsaka 

potentiellt korrosiva beläggningar [10]. Bildning av beläggningar kan ske på flera olika sätt, hur det 

sker beror på om det är gas eller partiklar som bildar beläggningen samt storleken på partiklarna. 

Supermikrona partiklar (>1 μm) består till stor del av bottenask-partiklar, innehållande till exempel 

Ca, Si, Mg och Al, som har följt med rökgasen. Dessa bildar beläggningar genom tröghetsimpaktion 

vilket innebär att partiklarna lämnar gasströmmens riktning för att krocka med en yta och därmed 

bidra till en beläggning. Submikrona partiklar (<1 μm) består till stor del av alkalisalter. Dessa bildar 
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beläggningar genom termofores, vilket innebär att partiklarna deponeras på kallare ytor i anslutning 

till den gasström där partiklarna återfinns. Även gaser kan kondensera på ytor som är kallare än 

gasen själv.  Diffusion är en mekanism som kan ske för både partiklar och gaser och innebär ett 

utjämnande av koncentrationer, vilket sker från hög till låg koncentration. När en beläggning väl har 

bildats kan denna förändras genom att kemiska reaktioner mellan rökgasen, beläggningen och 

metallytan sker [26, 27, 28].  

 

I beläggningar kan det bildas en saltblandning vilken ofta har en lägre smältpunkt än enskilda salter. 

Lägst temperatur för fullständig smälta återfinns vid minimum hos liquidusytan, och kallas för 

eutektisk punkt. Detta innebär att om sammansättningen av salter i rökgasen är ogynnsam kan en 

smält, klibbig fas bildas på värmeöverförande ytor vid relativt låga temperaturer [9], vilket kan leda 

till kraftigt accelererad tillväxt av beläggningar. I Figur 3 visas ett fasdiagram för en kombination 

av salterna NaCl, KCl, NaF och KF. Till höger ses en temperaturskala där lila färg representerar låg 

smälttemperatur och röd färg representerar hög smälttemperatur. Lägst smältpunkt har KCl (771℃) 

därefter kommer NaCl (801℃), KF (857℃) och NaF (996℃). Kombinationen av de fyra salterna 

ger en lägsta smältpunkt (eutektisk punkt) på 580℃, knappt 200℃ under smältpunkten för KCl.  

Enligt Nielsen et al. [28] finns det ett flertal studier som tyder på att beläggningar innehållande 

alkali-klorider leder till mycket hög risk för korrosion även för temperaturer långt under 

smältpunkten för rena alkali-klorider. Vid avfallsförbränning är NaCl vanligt förekommande i 

beläggningar, vid förbränning av biobränslen är KCl mer vanligt förekommande. Det är inte bara 

beläggningar som kan orsaka korrosion, tidigare nämnda studie av Nielsen et al. beskriver att HCl 

och Cl2 båda kan orsaka korrosion av metall genom oxidation av järn (Fe) och krom (Cr). 

Korrosionsrisken beror på materialet i den värmeöverförande ytan och sammansättningen av 

askbildande ämnen i bränslet. [28] 

 
Figur 3 Fasdiagram för salterna NaCl, KCl, NaF och KF. Lägsta smältpunkt är 580℃. Beräkningar baserat 

på data från [29]. 

Wu et al. [10, 30] har undersökt och jämfört risken för högtemperaturkorrosion av kaliumsalterna 

KCl och KF. Korrosionsbenägenheten hos några stållegeringar som är vanligt förekommande i 

värmeöverförande högtemperaturområden undersöktes i både torr och fuktig atmosfär. Resultatet 

från studien i torr atmosfär [10] visade på att korrosion skedde långt under smältpunkten för de olika 

salterna, men generellt var risken för korrosion större för högre temperaturer. Vid temperaturer 

under 550℃ visade KF samma korrosionsbenägenhet som KCl. Vid högre temperatur, 600℃, 

visade KF mycket högre risk för korrosion än KCl, oavsett stållegering. Resultatet från studien i 

fuktig atmosfär [30] visade att vid 550℃ hade två av tre testade ståltyper mycket stor 

korrosionsbenägenhet efter exponering av KF, jämfört med KCl. 
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Ett sätt att minska risken för korrosion är sulfatering. Flertalet studier [31, 32, 33, 34] har tidigare 

visat att tillsats av svavel kan användas för sulfatering av KCl och NaCl. Det svavel som, antingen 

genom samförbränning av svavelrika bränslen eller genom additiv, tillförs i förbränningszonen 

kommer till stor del att frigöras som SO2(g). SO2(g) kan sedan reagera med vattenånga, syrgas, K 

och/eller Na enligt  

 

4[𝑁𝑎, 𝐾]𝐶𝑙(𝑔) + 2𝑆𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂 (𝑔) + 𝑂2(𝑔) ↔ 2[𝑁𝑎, 𝐾]2𝑆𝑂4(𝑔) + 4𝐻𝐶𝑙 (𝑔) (1) 

och därmed bilda mindre korrosiva alkalisulfater med högre smältpunkt [34, 35]. Vilka föreningar 

fluor har benägenhet att bilda vid avfallsförbränning är mycket begränsat undersökt. Om andelen 

fluorpolymerer fortsätter öka vid avfallsförbränning kommer det troligtvis gå att finna både 

alkalifluorider och alkaliklorider i rökgasen. Prioritetsordningen för hur sulfatering med dessa 

komponenter, och vilka faser som bildas, är vid tillfället för det här arbetet inte väl undersökt. Fluor 

och dess påverkan på beläggningsbildning är knapphändigt beskrivet i litteraturen. Kunskapsläget 

om hur fluor distribueras i en panna och hur det påverkar askkemin vid förbränning är därmed 

mycket begränsat.  

 

1.1 SYFTE 

Syftet med det här examensarbetet var att utvärdera hur ökande halter av fluor i bränslet påverkar 

askkemin vid förbränning. Detta låg till grund för ett utlåtande om vad Umeå Energi kan förvänta 

sig om andelen fluorhaltigt bränsle i avfallspannan Dåva 1 ökar. Följande frågor besvarades av 

arbetet 

o I vilka fraktioner återfanns fluor vid förbränning (rökgas, beläggningar, partiklar, 

bottenaska)? 

o Hur påverkades den totala kemiska fassammansättningen i askkemin vid närvaro av 

både klor och fluor? 

o Hur påverkade närvaro av svavel den totala kemiska fassammansättningen i askkemin 

vid närvaro av både klor och fluor? 
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2. METOD 
Projektet genomfördes i två delar. Termodynamiska beräkningar genomfördes både som ett 

hjälpmedel för att planera det praktiska experimentet och som stöd vid tolkning av det 

experimentella resultatet. Förbränningsförsök genomfördes i en 20 kW pelletsbrännare med 

efterföljande analys av olika askfraktioner och rökgassammansättningen.  För att på ett enkelt sätt 

tillsätta fluor och klor till bränsleblandningen samt för att mer likna den natrium/kalium kvot som 

återfinns i avfallsbränsle sprayades bränslet med NaF och/eller NaCl löst i vatten. I en blandning 

tillsattes svavel genom elementärt svavel i pulverform. 

2.1 TERMODYNAMISKA BERÄKNINGAR 

Inom termodynamiken kan Gibbs energi (mer känt som Gibbs fria energi) användas för att ta reda 

på om en reaktion sker spontant eller inte. Att bestämma den absoluta energin i ett system är så gott 

som omöjligt, därför används alltid skillnader, Δ, mellan ett aktuellt fall och ett referensfall. Gibbs 

energi definieras som   

 

  ΔG =  ΔH − TΔS [𝑘𝐽] (2) 

 

där ΔH [kJ] beskriver skillnaden i entalpi för systemet mellan ett aktuellt fall och ett referensfall. 

T [℃] beskriver den temperatur under vilken reaktionen sker och ΔS [kJ/℃] beskriver 

entropiförändringen i systemet mellan de olika fallen. Om ΔG är negativt innebär det att reaktionen 

sker spontant, är den däremot positiv så sker inte reaktionen spontant [36]. Denna typ av beräkningar 

för komplexa processer med ett stort antal reaktanter kan med fördel göras med ett datorprogram. 

Principen är att ett antal ämnen matas in varefter temperatur och tryck för reaktionen definieras. 

Resultatet från beräkningarna visar vilka kemiska föreningar som är mest stabila (ger lägst Gibbs 

energi) [37]. En nackdel med metoden är att den inte tar hänsyn till kinetik, alltså tiden det tar att 

bilda varje förening. Vidare tar inte dessa beräkningar hänsyn till hur tillgängliga olika ämnen är för 

varandra. FactSage 7.0 och dess jämviktsberäkningsmodul användes i detta projekt för 

termodynamiska jämviktsberäkningar. Simuleringarna genomfördes med ca 6% O2(g) i rökgaserna 

och simuleringsmodellen SALT-F användes för att simulera salterna NaCl, KCl, NaOH, KOH, 

Na2SO4, K2SO4, K2CO3, NaNO3 och KNO3. Slaggmodellen SLAG-B användes vid simuleringar av 

bottenaska, vilken kan beräkna smälta faser med MgO, Na2O3, SiO2, CaO, Al2O3, K2O, FeO2, Fe2O2, 

Fe2(SO4)3, Na2SO4, CaSO4, MgSO4.  

 

FactSage 7.0 och dess reaktionsmodul användes för att erhålla information om salters ångtryck vid 

olika temperaturer. De undersökta salterna var NaCl, KCl, NaF, KF, Na2SO4 och K2SO4. Ångtrycket 

hos ett fast eller flytande ämne beskriver hur stort tryck som ämnet i gasfas utövar på det fasta eller 

flytande ämnet vid en viss temperatur. Förenklat sagt kan man säga att ett ämne med högt ångtryck 

har lättare att förångas jämfört med ett ämne med lågt ångtryck, vid en viss given temperatur. [36]   

2.2 FÖRBRÄNNINGSFÖRSÖK 

Förbränningsförsök har genomförts i bänkskala på TEC-Lab (Thermochemical Energy Conversion 

Laboratory) på Umeå universitet. Rena träpellets (SCA Bionorrpellets 6 mm från gran och tall) 

användes som grundbränsle i förbränningsförsöken. Energivärdet är ca 4,9 kWh/kg, fukthalten är ca 

7% och askhalten är mindre än 0,5% [38]. En fullständig analys av bränslet återfinns i Bilaga 1. Fyra 

bränsleblandningar preparerades med natriumfluorid (NaF) och/eller natriumklorid (NaCl) samt 

svavel enligt bränsleblandningarna som visas i Tabell 1.  

 
Tabell 1 De undersökta bränsleblandningarna och respektive additiv som bränsleblandningarna är preparerade 

med. 

Namn på blandning NaCl NaF Låg S Hög S 

Additiv NaCl NaF NaCl + NaF NaCl + NaF + S 

 

Blandning NaCl simulerade ett hushållsavfall vilket ofta har höga halter av både natrium och klor, 

blandning NaF användes för att undersöka i vilka fraktioner fluor återfinns. Blandning Låg S 
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användes för att undersöka hur distributionen av fluor förändras vid närvaro av klor samt lågt 

svavelinnehåll. Lågt svavelinnehåll representerar det som naturligt finns i bränslet. Blandning Hög 

S användes för att undersöka distributionen av fluor och klor vid högt svavelinnehåll samt för att 

utvärdera sulfatering av klor kontra fluor. NaCl och/eller NaF tillsattes för att erhålla en Na/K-

kvot=2, detta för att mer efterlikna Na/K-kvoten i avfallsbränsle. Detta skedde enligt följande 

beräkning 

 

 2 ∙ 𝐾𝑡𝑟ä𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 − 𝑁𝑎𝑡𝑟ä𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 = 𝑁𝑎𝑋𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 [𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔𝑇𝑆]  (3) 

 

där 𝐾𝑡𝑟ä𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 är kaliuminnehållet i träpelletsen, 𝑁𝑎𝑡𝑟ä𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 är natriuminnehållet i träpelletsen och 

𝑁𝑎𝑋𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 är mängden tillsatt natriumsalt, där 𝑋 representerar F och/eller Cl. I blandning Hög S 

tillsattes elementärt svavel enligt  

 

 𝑁𝑎𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒+𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 + 𝐾𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒

2
− 𝑆𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 = 𝑆𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 [𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔𝑇𝑆] 

(4) 

 

där 𝑁𝑎𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒+𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 är natriuminnehållet i träpelletsen efter tillsats av natriumsalt, 𝐾𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 är 

kaliuminnehållet i träpelletsen, 𝑆𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 är svavelinnehållet som naturligt finns i träpelletsen. Detta 

ger nog med svavel för att teoretiskt sett möjliggöra sulfatering av allt alkali. Sammansättningen av 

de vanligaste askbildande grundämnena samt fluor för de fyra bränsleblandningarna visas i Figur 4. 

Notera att samtliga blandningar har en Na/K-kvot=2. 

 

 
Figur 4 Asksammansättning för de fyra testade bränsleblandningarna. Y-axeln visar antalet mol av respektive 

askbildande grundämne per kilo torrt bränsle. Stapeln till vänster visar sammansättningen för rena träpellets. 

Varje bränsleblandning preparerades enligt samma procedur. Ett kg torra träpellets preparerades åt 

gången med given mängd natriumsalt löst i 50 ml H2O. Detta sprayades på träpelletsen varefter den 

torkades i 18 timmar i fläktat torkskåp vid en temperatur av 25℃, vilket resulterade i en fukthalt på 

ca 3,5%. För att beräkna mängden salt i g/kgTS användes 

 

 𝑚 = 𝑀 ∙ 𝑛 [𝑔/𝑘𝑔𝑇𝑆] (5) 

 

där 𝑀 [𝑔/𝑚𝑜𝑙] är molmassan för respektive additiv och 𝑛 [𝑚𝑜𝑙] är antalet mol/kgTS erhållet från 

Ekvation 3.  

 

Förbränningsanläggningen representerades av en cirkulär undermatad pelletsbrännare (Ecotec 

Bioline 20–25, 20 kW) installerad i en villapanna (Combifire 2, 10 kW). Varje förbränningsförsök 

pågick i 3,4 ± 0,5 timmar med ett medelbränsleflöde på 2,8 ± 0,2 kg/timme. En schematisk bild över 

anläggningen visas i Figur 5. Bränsle matades från en bränslesilo till brännaren via en horisontell 
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matarskruv. Primärluft tillsattes till brännaren via luftintag runt om förbränningszonen, sekundärluft 

adderades genom ett luftintag strax ovanför brännaren, i likhet med sekundärluftsintaget på Dåva 1. 

Temperaturen mättes på två ställen i pannan, dels i anslutning till bädden och dels i anslutning till 

flamman. Den aska som genererades under respektive försök förflyttades från förbränningszonen 

via en roterande ring för att hamna på botten av villapannan. Rökgaserna från förbränningszonen 

steg uppåt mot en huva för att sedan svänga av mot de vattenkylda pannväggarna och fortsätta genom 

vattenkylda rör där rökgasen kyldes genom värmeväxling med vatten innan den når rökgaskanalen 

och en våtskrubber. Punkt A-E i Figur 5 representerar de positioner i pannan där prover tagits samt 

där mätutrustning har varit placerad. Efter avslutat försök fick pannan och brännaren svalna till 

nästkommande dag. Därefter togs prover på koppaskan från punkt A och bottenaska från punkt B, 

genom att ett antal stickprover från varje punkt erhölls. 

 

För att kontinuerligt mäta rökgaserna och därigenom kunna optimera förbränningen användes en 

Testo 350 rökgasanalysator (Nordtec Instruments AB). Testo 350 är ett system som använder 

elektrokemiska celler för att notera rökgassammansättningen, i detta fall CO, O2 och CO2 [39]. Efter 

att stabil förbränning hade uppnåtts placerades en tryckluftskyld beläggningssond i punkt C, se Figur 

5. Denna höll en temperatur av ca 430℃, vilket mättes med ett termoelement i materialet intill 

beläggningssonden. Beläggningssonden var tillverkade av 253 MA, ett högtemperaturtåligt, rostfritt 

stål. Varje beläggningssond var placerad i pannan under 60 minuter.  

 

 
Figur 5 Schematisk bild över förbränningsanläggningen. Punkt A-E representerar punkter där provtagning 

och rökgasanalys har skett.  

Fouriertransform infraröd spektroskopi (FTIR) användes för att logga innehållet av HCl(g), H2O(g), 

HF(g) och SO2(g) (Gasmet Technologies Oy). Metoden baseras på att olika molekyler i en gas 

absorberar infrarött ljus av olika våglängd. Absorptionssignalen blir större för molekyler med stort 

dipol-moment och för molekyler utan dipol-moment (exempelvis O2 och N2) uteblir den helt, vilket 

innebär att dessa gaser inte går att detektera med metoden. Provet strålas med infrarött ljus vilket 

sedan reflekteras till en mottagare som registrerar absorberade våglängder, detta beräknas sedan om 

till koncentration för respektive gas. [40]  

 

För att erhålla information om storleksfördelningen och sammansättningen hos partiklarna i 

rökgasen användes en DLPI (Dekati low pressure impactor), en 13-stegs lågtrycksimpaktor. Denna 

sorterar partiklar i rökgasen i 13 steg från aerodynamisk diameter från 10 µm till 30 nm. Principen, 

som visas i Figur 6, bygger på att provgasen flödar genom ett munstycke för att erhålla en viss 

hastighet för att därefter tvärt tvingas svänga. Partiklar större än den givna diametern för ett visst 

steg kommer att kollidera med respektive insamlingsunderlag. På detta sätt sorteras partiklarna från 

stora till små. Genom att väga varje enskilt insamlingsunderlag före och efter provtagning erhålls 

koncentrationen av partiklar i rökgasen för varje insamlingssteg [41]. Provtagningen skedde vid en 

temperatur av ca 120℃. 
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Figur 6 Princip över funktionen hos en DEKATI 13-stegs lågtrycksimpaktor. Modifierad från [41].  

2.3 ANALYS AV ASK- OCH PARTIKELPROVER 

Analys av koppaska, bottenaska, beläggningssonder och impaktorprover skedde genom 

svepelektronmikroskopi (SEM/EDS-analys) och röntgendiffraktion-analys (XRD-analys). Nedan 

beskrivs de olika analysmetoderna och hur de har applicerats på de olika askfraktionerna.  

2.3.1 SEM/EDS-analys  

Svepelektronmikroskop är ett vanligt förekommande hjälpmedel vid avbildning av ytor och föremål 

som kräver en förstoring runt 10–100 000 gånger. Fördelen med att använda elektroner istället för 

synligt ljus är att det möjliggör avbildning i högre förstoring. Många svepelektronmikroskop 

utrustas dessutom med elementaranalys genom en röntgendetektor (Energidispersiv 

röntgenspektroskopi, EDS). Idén bakom svepelektronmikroskop är att elektroner har 

vågegenskaper, i likhet med ljuset. En elektron som accelereras över ett spänningsfält erhåller en 

våglängd som blir kortare ju högre spänning som används i fältet. Detta är fördelaktigt eftersom 

upplösningen hos en bild är omvänt proportionell mot strålningens våglängd. Principen utgår från 

att en elektronkanon genererar elektroner vilka fokuseras genom elektromagnetiska linser till en 

diameter av ca 10 Ångström (Å). Elektronstrålen sveps därefter över den provyta som ska avbildas. 

Den del av provet som beskjuts med elektroner emitterar därefter energi i form av elektroner och 

elektromagnetisk strålning. Från en elektrondetektor transformeras sedan den emitterade signalen 

av elektroner via en förstärkare till en elektronstråle i en bildskärm. På så sätt ges en punkt till punkt-

avbildning av provet. Den del av provytan som är vinklad rakt mot elektrondetektorn uppfattas som 

ljusare än delar som är vinklade från elektrondetektorn. Delar av provytan som innehåller högre 

medelatomnummer uppfattas även det som ljusare, detta på grund av att tunga grundämnen har 

högre emission av bakåtspridda elektroner. [42]  

 

Grundämnesanalysen sker genom analys av de röntgenstrålar som provet emitterar. En 

röntgendetektor detekterar antalet röntgenfotoner med en viss energi, detta kan ske för alla 

grundämnen från bor till uran. Varje grundämne ger upphov till ett unikt röntgenspektrum. Detta 

kan sedan översättas till koncentration av olika grundämnen i provet [42]. Kemisk kartläggning över 

den aktuella provytan ger en uppfattning av vilka ämnen som återfinns tillsammans, men ger ingen 

kvantifiering av halterna av olika grundämnen.   

 

Analys av koppaska, bottenaska, beläggningssonder och impaktorprover skedde med ett 

svepelektronmikroskop med grundämnesanalys av modellen Zeiss Evo LS-15. Inför analys av kopp- 

och bottenaska blandades respektive prov väl, varefter en del av varje prov applicerades på koltejp 

som i sin tur applicerades på en provhållare anpassat för SEM/EDS-analys. Beläggningssonderna 

applicerades direkt i en provhållare för analys med SEM/EDS. Två områden av provytan per 

beläggningssond ligger till grund för grundämnesanalysen. Insamlingsunderlag 1–8 från 
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impaktorproverna analyserades genom att en del av provet från varje insamlingsunderlag överfördes 

till varsin koltejp vilken i sin tur applicerades på en provhållare. Två områden av provytan från varje 

insamlingsunderlag undersöktes med grundämnesanalys.  

2.3.2 XRD-analys 

XRD-analys (powder X-Ray Diffraction) användes för att detektera vilka kristallina faser som 

återfanns i koppaskan och på beläggningssonden för blandning Låg S. Innan analysen skrapades 

beläggningen av från beläggningssonden av och bottenaskan maldes till ett pulver. Tekniken baseras 

på att röntgenstrålar accelereras mot det prov som skall analyseras, för att därefter interagera med 

provet. De diffrakterade stålarna detekteras av en röntgendetektor och det ger upphov till ett 

interferensmönster. Beroende på innehåll och sammansättning av kristallina faser i provet resulterar 

detta i olika interferensmönster [43]. För analysen användes en Bruker AXS d8 advance. 

Instrumentet kördes i 2θ-läge med CuKα strålning på ett roterande prov. Semi-kvalitativ 

kvantifiering av proverna erhölls med Rietveld refinement-metoden, vilken bygger på minsta 

kvadratmetoden för att identifiera reflektionsmönstret vid olika vinklar.  

3. RESULTAT 
Resultatet är uppdelat i två delar, termodynamiska beräkningar och förbränningsförsök. I de 

termodynamiska beräkningarna studerades ångtryck för salterna NaCl, NaF, KCl, KF, Na2SO4 och 

K2SO4. Sulfatering av rökgaser studerades för blandning Låg S och sammansättningen av 

bottenaskan undersöktes för blandning NaF och NaCl. I resultatet från förbränningsförsöken visas 

analys av botten- och koppaska, beläggningssonder, partiklar i rökgaserna och 

rökgassammansättning.  

3.1 TERMODYNAMISKA BERÄKNINGAR 

Figur 7 visar ångtrycket för salterna NaCl, NaF, KCl, KF, Na2SO4 och K2SO4 för temperaturer 

mellan 100–1200℃ beräknat med FactSages reaktionsmodul. Genom att studera Figur 7 kan det 

noteras att salter innehållande svavel har det lägsta ångtrycket och salter innehållande klor har det 

högsta ångtrycket. Enligt termodynamiska beräkningar är det mer troligt att återfinna rena klorsalter 

i gasfas jämfört med både fluorsalter och svavelsalter. Skillnaden mellan KF och K/Na-Cl är dock 

små. Enligt samma resonemang är det enligt dessa ångtrycksberäkningar mest troligt att hitta salter 

innehållande svavel i bottenaska, upp till den temperatur där dessa salter sönderfaller. 

 
Figur 7 Ångtryck för salterna NaCl, NaF, KCl, KF, Na2SO4 och K2SO4 för temperaturer mellan 100–1200℃. 

Salter innehållande klor har högst ångtryck, därefter kommer salter innehållande fluor och till sist salter 

innehållande svavel.  
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Rökgassammansättningen undersöktes genom att blandning Låg S simulerades med en luftfaktor i 

rökgaserna på 1,5 (50% luftöverskott) i FactSages jämviktsberäkningsmodul vid 1000℃. 

Rökgaserna som bildas vid denna temperatur kyldes därefter till 800℃ varefter svavel i form av 

SO2 tillsattes. Resultatet av simuleringen visas i Figur 8.  Mängden svavel varierades från 0–0,02 

mol/kgTS för att undersöka sulfatering vid olika svavelhalter. Ett svavelinnehåll på 0,002 mol SO2 

motsvarar svavelinnehållet i blandning Låg S och 0,019 mol SO2 representerar svavelinnehållet i 

blandning Hög S. Genom att studera Figur 8 kan det noteras att allt fluor som tillsatts (0,012 

mol/KgTS) bildar HF(g) vid SO2-halter över 0,011 mol. Vid lägre svavelhalter återfinns även NaF 

och mycket låga halter KF. För att allt klor skall bilda HCl(g) krävs 0,02 mol SO2 och vid 

svavelhalter under 0,02 mol SO2 återfinns både NaCl(g) och KCl(g). 

 
Figur 8 Rökgas från blandning Låg S vid olika svavelhalter beräknad vid 1000℃. SO2 tillsatt vid 800℃. 

Föreningar i gasfas representeras av trianglar.  

Asksammansättningen för fasta faser och salter i bottenaskan för blandning NaF och blandning NaCl 

undersöktes med FactSages jämviktsberäkningsmodul i temperaturintervallet 700–1200℃. 

Resultatet för blandning NaCl visas i Figur 9. Det kan observeras att salter främst stannar i 

bottenaska vid lägre förbränningstemperaturer. Vid en förbränningstemperatur över 800℃ återfinns 

i stort sett inget klor i bottenaskan. I Figur 10 visas fasta faser och salter för blandning NaF. Fluor 

återfinns i föreningarna Ca5Si2F2O8 och NaF upp till en temperatur av 960℃ respektive 880℃.  
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Figur 9 Fasta faser och salter i bottenaskan för blandning NaCl för temperaturer mellan 700–1200℃. Salter 

representeras av trianglar och fasta faser representeras av runda ringar.  

 
Figur 10 Fasta faser och salter i bottenaskan för blandning NaF för temperaturer mellan 700–1200℃. Salter 

representeras av trianglar och fasta faser representeras av runda ringar. 

3.2 FÖRBRÄNNINGSFÖRSÖK 

Medelvärdet för halter av CO, O2, CO2 och H2O efter att stabil förbränning uppnåtts, uppmätta med 

Testo 350 rökgasanalysator, visas i Tabell 2, resultatet redovisas ± en standardavvikelse. CO-

nivåerna hölls relativt stabila under stora delar av försöken men vissa höga toppar noterades vid ett 

antal tillfällen. Detta gällde särskilt för blandning NaF vilket kan noteras genom högre medelvärde 

av CO samt högre standardavvikelse. Fukthalten i rökgaserna mättes med FTIR och redovisas även 

de i Tabell 2. Fukthalten höll sig stabil oavsett bränsleblandning vilket indikerar att samtliga 

bränsleblandningar var lika torra inför förbränningsförsöken. Resultatet för SO2, HCl och HF från 

rökgasmätningarna genomförda med FTIR visas i Figur 11. För blandning Hög S kan det noteras att 

halten SO2 är högre än för övriga blandningar. Noterbart är också att halterna av HCl och halterna 

av HF inte skiljer sig mellan de olika bränsleblandningarna.  
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Tabell 2 Halter av CO, O2, CO2 och H2O ± SD för de olika förbränningsförsöken.  

 NaCl NaF Låg S Hög S 

CO [ppm] 115 ± 23 324 ± 84  162 ± 34 112 ± 21 

O2 [%] 11,6 ± 0,7 10,8 ± 0,6 10,6 ± 0,5 10,0 ± 0,6 

CO2 [%] 9,1 ± 0,7 9,9 ± 0,56 10,1 ± 0,5 10,6 ± 0,6 

H2O [vol.%] 7,2 ±0,1 7,1 ± 0,2 7,5 ± 0,3 7,4 ± 0,1 

 
Figur 11 Resultatet av mätningarna för SO2, HCl och HF ± SD för varje förbränningsförsök.   

Figur 12 visar insidan av pannan efter varje förbränningsförsök. Oavsett bränsleblandning kan det 

noteras att ljusa beläggningar har bildats på de kylda pannväggarna och i taket ovanför huvan.  

 

 
Figur 12 Insidan av pannan efter varje förbränningsförsök. För blandning NaCl och NaF har huvan plockats 

ut innan bilden är tagen. 

3.2.1 Botten- och koppaska 

Inga stora klumpar av smält aska (slagg) uppstod oavsett bränsleblandning. För att undersöka om 

det klor och/eller fluor som återfanns i bottenaskan var oförbränt i form av tillsatt NaCl eller NaF 

gjordes en kartläggning av grundämnena med SEM/EDS-analys. Detta ger en uppfattning av vilka 

ämnen som återfinns i olika fraktioner av bottenaskan. I Figur 13 visas kartläggningen för blandning 

NaCl och blandning NaF. Starkt upplysta områden indikerar hög koncentration av respektive 

grundämne, och för de bilder där området för de starka färgerna sammanfaller, tyder det på en 

korrelation mellan dessa grundämnen. För blandning NaCl visas grundämnena natrium, kalium, klor 

och kalcium. För blandning NaF visas grundämnena natrium, kalium, fluor och kalcium. 

Kartläggningen för blandning NaCl visar en viss korrelation mellan natrium och klor, motsvarande 

korrelation för blandning NaF går inte att finna, utan F tycks snarare samvariera med kalcium och 

kalium. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

SO2 HCl HF

p
p

m

NaCl

NaF

Låg S

Hög S



 

14 

 

 
Figur 13 Kemisk kartläggning för Na, K, Ca och Cl (blandning NaCl) respektive F (blandning NaF).  

Botten- och koppaska samlades ihop efter respektive förbränningsförsök och analyserades med 

SEM/EDS-analys. I Figur 14 visas grundämnessammansättningen hos bottenaskan för respektive 

bränsleblandning. Genom att studera sammansättningen för de olika bränsleblandningarna givna i 

Figur 14 går det att notera att för blandning NaCl återfinns mycket lite klor i bottenaskan vilket kan 

jämföras med blandning NaF där ca 6% av bottenaskan består av fluor. Även för blandning Låg S 

och Hög S återfinns ca 5–6% fluor i bottenaskan. Vidare är det noterbart att askan innehåller 

förhållandevis höga halter av natrium och kalium.  

 

 
Figur 14 EDS-analys för bottenaskan hos de olika bränsleblandningarna. Presenterat på C- och O-fri bas.  

XRD-analysen av koppaskan för blandning Låg S kunde inte beskriva samtliga kristallina faser i 

bottenaskan. Det gick dock att återfinna två föreningar innehållande fluor, flusspat (CaF2) och 

KCaCO3F. Utöver dessa återfanns också kalcit (CaCO3), grafit (C), natroxalate (Na2C2O4), 

karbonatapatit Ca8,8Na1,2((PO4)4,8(CO3)1,2)(CO3), och möjligtvis marokite (CaMn2O4) samt 

fairchildite (K2Ca(CO3)2). Även natriumvarianten av fairchildite, nyerereite (Na2Ca(CO3)2), passade 

väl in på det interferensmönster som uppkom, detta är dock en mycket hygroskopisk förening och 

bör därmed dra åt sig fukt från luften och följaktligen inte vara stabil under de givna 

förutsättningarna.  

3.2.2 Beläggningar 

Ett foto av beläggningssonderna efter respektive förbränningsförsök visas i Figur 15, varje sond var 

placerad under en timme och höll en temperatur av ca 430℃. För blandning NaCl och blandning 

Låg S syns en tydligt vit beläggning. För blandning NaF och blandning Hög S är beläggningen inte 

lika tydlig. Beläggningssonderna vägdes före och efter och vikten för respektive beläggning 

redovisas i Tabell 3.  
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Figur 15 Beläggningssonderna för varje bränsleblandning. Sonderna höll en temperatur av ca 430℃ och var 

placerade under en timme.  

Tabell 3 Vikt för respektive beläggning från förbränningsförsöken. 

NaF NaF NaF NaF NaF 

Vikt [mg] 3,5 2,1 6,9 6,3 

 

Ytan på beläggningssonderna studerades med SEM/EDS-analys. Bilder med skala 375:1 från SEM-

analysen för respektive bränsleblandning visas i Figur 16. I Figur 17 visas 

grundämnessammansättningen från EDS-analys för de fyra beläggningssonderna. 

Sammansättningen är ett medel av två undersökta områden med skala 375:1. Resultatet redovisas 

på C, O, Fe, Cr, mangan (Mn), nickel (Ni) och zink (Zn)-fri bas. Oavsett bränsleblandning återfinns 

ca 10% K och 45–60% Na. Beläggningen från blandning NaCl innehåller runt 30% klor och 

beläggningen från blandning NaF innehåller drygt 30% fluor. Blandning Låg S innehåller även den 

ca 30% klor men knappt 10% fluor. Blandning Hög S innehåller knappt 20% svavel, och ca 5% klor, 

inget fluor hittades i blandning Hög S. Genom att studera Figur 16 kan det noteras att olika fraktioner 

återfinns på respektive sond. Pil 1–7 i Figur 16 pekar på områden där punktanalyser har genomförts. 

Resultatet från dessa analyser visas i Tabell 4. Mönstret för punktanalyserna är detsamma som för 

medelvärdesanalysen. Inget fluor återfinns i blandning Hög S och blandning Låg S innehåller 

procentuellt sett lägre andel fluor jämfört med klor. 

 

 
Figur 16 SEM-bild över beläggningssonderna med skala 375:1. Pil 1–7 pekar på områden där punkanalys av 

grundämnenssammansättningen har genomförts, se Tabell 4.  
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Figur 17 Grundämnessammansättning av ytan för de fyra beläggningssonderna. Sammansättningen är ett 

medel av två områden med skala 375:1 ± SD. Resultatet redovisas på C, O, Fe, Cr, Mn, Ni och Zn-fri bas. 

Tabell 4 Procentuell sammansättning hos respektive område som visas i Figur 16. Presenteras på C- och O-

fri bas. Rest innehåller grundämnena Mg, Si, P, Al och Fe.  

  K [%] Na [%] Ca [%] S [%] Cl [%] F [%] Rest [%] 

Blandning Pil        

NaCl 1 8,3 47,5 6,9 4,0 26,9 0 6,4 

NaCl 2 7,9 62,4 0,9 5,5 22,4 0 0,9 

NaF 3 10,5 50,7 0 3,2 3,5 31,4 0,7 

Låg S 4 13,6 38,2 3,5 2,0 23,0 18,63 1,1 

Låg S 5 11,0 53,8 0 3,3 24,7 6,6 0,6 

Hög S 6 14,9 55,2 2,1 22,2 4,9 0 0,7 

Hög S 7 9,4 68,1 0,8 18,4 2,3 0 1 

 

XRD-analysen av beläggningssonden för blandning Låg S visar på att beläggningen innehåller ca 

40 mol-% sylvinit (KCl), 46 mol-% halit (NaCl), 11 mol-% villiaumite (NaF) och 3 mol-% 

kogarkoite (Na3F(SO4)). 

3.2.3 Partiklar i rökgasen 

Efter att stabil förbränning uppnåtts gjordes en impaktormätning per bränsleblandning. Resultatet 

för koncentrationen av partiklar i rökgasen med aerodynamisk diameter från ca 0,031–23 μm visas 

i Figur 18. Samtliga bränsleblandningar ger upphov till en hög koncentration av submikrona 

partiklar (<1 μm) och mycket lite supermikrona partiklar (>1 μm). Genom att studera kurvorna för 

submikrona partiklar i Figur 18 kan det noteras att blandning NaCl ger upphov till något högre 

koncentration av partiklar i rökgasen jämfört med blandning NaF. Blandning Låg S har en 

partikelkoncentration i rökgaserna som mycket liknar blandning NaCl. Blandning Hög S har en topp 

för submikrona partiklar vilken representeras av något större partiklar än övriga bränsleblandningar. 

Blandning Hög S och ger också upphov till en lägre koncentration av partiklar jämfört med 

blandning NaCl och blandning Låg S.  
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Figur 18 Storleksfördelning hos partiklar i rökgasen för de olika bränsleblandningarna. X-axeln visar 

aerodynamisk diameter från 0,01–100 μm. 

Vid SEM/EDS-analys av impaktorproverna hölls insamlingsunderlag 1–8 separat för att möjliggöra 

undersökning av sammansättningen hos respektive storlekssteg. Resultatet är ett medelvärde av två 

undersökta områden med 3000:1 förstoring och presenteras på C- och O-fri bas. Insamlat material 

hos insamlingsunderlag 9–13 ansågs inte relevant för resultatet. I Figur 19-Figur 22 visas den 

relativa grundämnessammansättningen för insamlingsunderlag 1–8 för samtliga bränsleblandningar. 

Andelen kalium och natrium är liknande för samtliga storlekssteg oavsett bränsleblandning. Hos 

blandning NaCl och storleksdiameter 0,782–1,274 μm återfinns en del kalcium, andelen klor 

minskar för samma storlekssteg, se Figur 19. I blandning NaF återfinns främst fluor, natrium och 

kalium. Halten fluor ökar något för storlekssteg 1,274 μm jämfört med lägre storlekssteg, samtidigt 

som halten av natrium och kalium minskar och halten kalcium ökar. Andelen svavel är något högre 

oavsett storlekssteg för blandning NaF jämfört med motsvarande storlekssteg hos blandning NaCl. 

I blandning Låg S återfinns både fluor och klor för varje storlekssteg, noterbart är dock att andelen 

fluor är lägre än andelen klor för alla storlekssteg utom 1,274 μm. För storlekssteg 0,782–1,274 μm 

ökar andelen fluor samtidigt som andelen klor minskar, tendenserna visas i Figur 21. För blandning 

Hög S återfinns inget fluor, oavsett storlekssteg. Andelen svavel är högre oavsett storlekssteg jämfört 

med de övriga bränsleblandningarna, sammansättningen visas i Figur 22. 

 

 
Figur 19 Grundämnessammansättningen hos blandning NaCl för insamlingsunderlag 1–8, vilket motsvarar 

aerodynamisk diameter mellan 0,031–1,274 μm. ”Rest” innehåller ämnena Mg, Al, P, Mn, Zn och Fe. 

Beräknat på C- och O-fri bas.  
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Figur 20 Grundämnessammansättningen hos blandning NaF för insamlingsunderlag 1–8, vilket motsvarar 

aerodynamisk diameter mellan 0,031–1,274 μm. ”Rest” innehåller ämnena Mg, Al, P, Mn, Zn och Fe. 

Beräknat på C- och O-fri bas. 

 
Figur 21 Grundämnessammansättningen hos blandning Låg S för insamlingsunderlag 1–8, vilket motsvarar 

aerodynamisk diameter mellan 0,031–1,274 μm. ”Rest” innehåller ämnena Mg, Al, P, Mn, Zn och Fe. 

Beräknat på C- och O-fri bas. 

 
Figur 22 Grundämnessammansättningen hos blandning Hög S för insamlingsunderlag 1–8, vilket motsvarar 

aerodynamisk diameter mellan 0,031–1,274 μm. ”Rest” innehåller ämnena Mg, Al, P, Mn, Zn och Fe. 

Beräknat på C- och O-fri bas. 
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4. DISKUSSION 
I detta arbete har distribution av fluor undersökts genom termodynamiska jämviktsberäkningar och 

genom förbränning av rena träpellets dopade med NaF. Resultatet har jämförts med förbränning av 

rena träpellets dopade med NaCl och en blandning av dessa salter. En blandning av NaF och NaCl 

med extra tillsats av svavel har också undersökts.  

4.1 TERMODYNAMISKA BERÄKNINGAR 

Ångtrycket för salterna NaCl, NaF, KCl, KF, Na2SO4 och K2SO4 undersöktes i temperaturintervallet 

100–1200℃ och resultatet visas i Figur 7. Där går det att utläsa att ångtrycket är något högre för 

Na/K-Cl, jämfört med Na/K-F. I praktiken innebär detta att det bör vara mer troligt att återfinna 

Na/K-Cl i gasfas jämfört med Na/K-F. Detta innebär också att rena Na/K-Cl salter kräver något 

kallare temperaturer för att kondensera, i jämförelse med rena Na/K-F. Vidare visar resultatet i Figur 

7 att det är mer troligt att återfinna Na/K-F i bottenaskan, jämfört med Na/K-Cl samt att 

sannolikheten att återfinna Na2SO4 och K2SO4 i bottenaskan är än större. Boström et al. [12] 

beskriver att sulfater går att återfinna i bottenaskan vid låga förbränningstemperaturer, men är 

flyktiga och därför mer troligt återfinns i flygaskan. Klorider vid samma temperatur är mycket 

flyktiga och återfinns därför inte i bottenaska. Eftersom att Na/K-F har ett ångtryck vilket återfinns 

mitt emellan tidigare nämnda ämnen är det troligt att Na/K-F återfinns främst i rökgasen, om den 

inte reagerar med andra ämnen och av den anledningen stannar i bottenaskan. 

 

En studie av Liu et al. [44] har undersökt förbränning av kinesiskt kol i liten skala, som i vissa fall 

kan ha ett fluorinnehåll upp till 200 mg/kg kol. Studien undersökte distributionen av fluor (gas, 

partiklar och bottenaska) vid temperaturer mellan 400–1200℃ och visar att mängden fluor i gasfas 

ökar med ökande temperatur. Vid 1100℃ återfanns i stort sett allt fluor i gasfas. Mängden fluor i 

partiklar ökade något med ökade temperaturer, medan mängden fluor i bottenaskan sjönk med 

ökande temperaturer. Samma tendenser går att utläsa ur från denna studie och 

rökgassammansättningen från termodynamiska jämviktsberäkningar hos blandning Låg S vid 800℃ 

(Figur 8). Oavsett mängd tillsatt svavel visar beräkningarna att det fluor som är tillsatt till största del 

bildar HF(g). Vid låga halter av svavel återfanns också NaF och mycket låga halter KF. Även 

sammansättningen från termodynamiska jämviktsberäkningar av bottenaskan för blandning NaF 

(Figur 10), bekräftar tendenserna från studien av Liu et al. Genom att studera Figur 10 kan det 

noteras att fluor stannar i bottenaskan upp till en förbränningstemperatur av ca 900℃. De faser 

innehållande fluor som enligt termodynamiska jämviktsberäkningar är mest troligt att hitta i 

bottenaskan är NaF och Ca5Si2F2O8. Ovan nämnda studie av Liu et al. [44] har visat att beroende på 

vilken temperatur mellan 850–1050℃ förbränningen sker vid, så återfinns olika halter av fluor i 

bottenaskan. Vid 1050℃ är halterna fluor i bottenaskan mycket små, men vid 850℃ är halterna 

något högre än halterna i rökgaserna vid samma temperatur, givet i μg/g. Vid avfallsförbränning 

krävs en temperatur över 850℃ hos rökgaserna i minst två sekunder efter sista tillförseln av 

förbränningsluft [45]. I avfallsförbränningsanläggningar återfinns också andra askbildande 

grundämnen som kan påverka fluor och dess distribution, men om samma tendenser för 

fluordistribution skulle återfås vid förbränning av fluorrikt avfall i en avfallsförbränningsanläggning 

är det troligt att fluor återfinns både i bottenaska och som partiklar och rökgas. Framtida studier bör 

dock undersöka detta närmare.  

4.2 FÖRBRÄNNINGSFÖRSÖK 

Resultatet från rökgasmätningarna av SO2(g), HCl(g) och HF(g) under förbränningsförsöken visas 

i Figur 11. Mängden SO2(g) är betydligt högre för blandning Hög S, vilket tyder på att det svavel 

som är tillsatt har reagerat med O2(g) och bildat SO2(g). Mängden HCl(g) och HF(g) i rökgaserna 

skiljer sig inte för de fyra testade blandningarna. En trolig förklaring är att rökgasmätningen inte har 

fungerat korrekt, och därmed har gett falska värden. Detta är troligt med tanke på att det för 

blandning Hög S inte återfinns ökade mängder av HCl(g) eller HF(g) i rökgaserna. Resultat från 

grundämnesanalys med SEM/EDS av beläggningssond och sammansättningen från 

impaktormätningen för blandning Hög S, se kapitel 3.2.2 och 3.2.3, indikerar att sulfatering har 

skett, och därmed bör det återfinnas förhöjda halter av HCl(g) och HF(g) i rökgaserna. Tidigare 

studier har visat på detta, till exempel en studie av Wu et al. [46]. De har undersökt sulfatering av 

KCl och KBr genom att mäta halterna av HCl och HBr i rökgaserna vid tillsats av SO2(g). Studien 
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visar på att halterna av HCl(g) mer än fördubblas vid en K:S kvot på 10:25 och knappt fyrdubblades 

vid en K:S kvot på 10:50. Halterna av HBr ökade också, men inte lika drastiskt, vilket enligt 

författarna indikerar att KCl är lättare att sulfatera än KBr. Genom att studera Figur 11 går det också 

att notera att koncentrationen av HF(g) är mycket lika oavsett om fluor är tillsatt eller ej, detta tyder 

också det på att mätningen är bristfällig då det är otroligt att halterna av HF(g) är lika höga för 

blandning NaCl som för blandning Hög S.  

 

Resultat för rökgassammansättningen vilken visas i Tabell 2 visar att mängden CO i rökgaserna är 

något högre för blandning NaF jämfört med övriga blandningar, detta på grund av problem med att 

uppnå stabil förbränning för blandning NaF. Det är ingenting som bör påverka övrigt resultat utan 

beror snarare på problematik med att tillföra rätt mängd luft till förbränningszonen. Genom att 

studera Figur 12 går det också att notera att samtliga blandningar har bidragit till en hel del 

beläggningar nedströms förbränningszonen. Detta indikerar att både det klor och fluor som är tillsatt 

har bildat salter vilka har förångats och lämnat förbränningszonen.  

4.2.1 Botten- och koppaska 

Efter förbränningsförsök gjordes SEM/EDS analys av insamlad botten- och koppaska. Höga halter 

av oreagerat salt hade kunnat ge falska värden av höga halter av klor och fluor som stannar i 

bottenaskan. För att undersöka möjligheten att det tillsatta Na-Cl/F saltet inte hade reagerat och 

stannat i bottenaskan gjordes en kemisk kartläggning av grundämnen med hjälp av SEM/EDS, 

analysen visas i Figur 13. Där ses en mycket liten korrelation mellan Na och Cl för blandning NaCl 

och ingen korrelation mellan Na och F för blandning NaF. Detta indikerar att båda salterna har 

interagerat med omgivande ämnen, vilket tyder på att tillsats av Na-Cl/F salt kan användas för att 

studera hur klor och fluor påverkar askkemin. En studie av Sui et al. [47]  har tillsatt natrium i form 

av NaCl och visade på att natrium interagerande med andra ämnen i bränslet.  

 

Genom att studera sammansättningen från SEM/EDS-analys för bottenaskan (Figur 14), kan det 

noteras att mer fluor går att återfinna i bottenaskan för blandning NaF jämfört med klor i blandning 

NaCl, vilket bekräftar de termodynamiska jämviktsberäkningarna. Vidare visar analysen att 

samtliga blandningar innehåller höga halter av kalium och natrium. XRD-analysen av blandning 

Låg S visade på karbonater, så som CaCO3, Na2CO4, KCaCO3F och 

Ca8.8Na1.2((PO4)4.8(CO3)1.2)(CO3) i bottenaskan. Viket kan vara anledningen till det höga natrium 

och kaliuminnehållet i samtliga bränsleblandningar. Detta kan också indikera att 

förbränningstemperaturen varit låg [12], det finns dock inget annat (så som CO-halter eller höga 

halter av O2) som tyder på att så var fallet för blandning Låg S. Noterbart är också att det fluor som 

återfanns i bottenaskan enligt XRD-analys var bundet i föreningarna KCaCO3F och CaF2 och inte i 

NaF och Ca5Si2F2O8 som enligt termodynamiska jämviktsberäkningar. Tendenserna är dock 

desamma, fluor verkar vara benäget att till viss del stanna i bottenaskan. Tyvärr kunde inte XRD-

interferensmönstret förklaras till etthundra procent vilket innebär att det inte har varit möjligt att 

semi-kvantifiera hur stor andel av de olika faserna som återfanns. XRD-analysen av blandning Låg 

S bekräftar också att NaF och NaCl har reagerat med omgivande ämnen. Annars bör både NaCl och 

NaF ha återfunnits i XRD-analysen.  

4.2.2 Beläggningar 

Samtliga blandningar gav upphov till beläggningar på den tryckluftskylda beläggningssonden, men 

blandning NaCl och blandning Låg S har beläggningar som uppfattas som vitare än övriga 

blandningar, vilket visas i Figur 15. Vikterna i Tabell 3 indikerar att beläggningar har bildats på alla 

sonder. Genom att visuellt inspektera beläggningarna från blandning Hög S går det att notera att det 

ser ut som att knappt några beläggningar har bildats. Att beläggningen från blandning Hög S har ett 

utseende som skiljer sig mycket från övriga blandningar kan indikera att sammansättningen hos 

denna beläggning skiljer sig från övriga vilket i sin tur tyder på en lyckad sulfatering.  

 

Sammansättningen av grundämnen från SEM/EDS-analys av respektive beläggningssond visas i 

Figur 17 och en del intressanta resultat går att notera. Oavsett bränsleblandning återfinns 

procentuellt sett mer natrium än kalium. För blandning NaCl och blandning NaF återfinns ca 30% 

klor respektive fluor. Detta indikerar att salter innehållande dessa ämnen har kondenserat vid 

ungefär 430℃. För blandning Låg S återfinns lägre halter av fluor jämfört med klor, vilket indikerar 
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att vid tillsats av en blandning av dessa salter återfinns större andel klor i beläggningar. Resultatet 

bekräftas av XRD-analysen där det återfinns stora mängder (>80 mol-%) KCl och NaCl, och lägre 

halter av salter innehållande fluor, NaF och kogarkoite (Na3F(SO4)). Kogarkoite är en förening som 

har hittats naturligt i gruvor i Ryssland och Kanada, och har en smältpunkt på 781℃ [48]. Att 

kogarkoite återfinns i blandning Låg S tyder på att sulfatering av NaF startar redan vid mycket låga 

halter av svavel. I Figur 23 visas ett tenärt fasdiagram med salterna NaCl, Na2SO4 och NaF. Mitt 

emellan Na2SO4 och NaF återfinns Na3F(SO4). Ingen extremt låg smältpunkt återfinns i diagrammet, 

vilket indikerar att Na3F(SO4) inte är en problematisk förening ur den aspekten. Genom att studera 

smältpunkterna längst med ytterkanterna i Figur 23, verkar det snarare som att smältpunkterna i 

systemen NaF-NaCl samt NaF-Na2SO4 är högre än smältpunkten hos systemet Na2SO4-NaCl.  

 
Figur 23 Fasdiagram för salterna Na2SO4, NaCl, och NaF. Figur från [49]. 

Värt att notera är också att den relativa sammansättningen av askbildande grundämnen för blandning 

Låg S skiljer sig något beroende på val av analysmetod. Halterna av natrium är anmärkningsvärt 

mycket högre i EDS-analysen jämfört med XRD-analysen. Vidare är halterna av kalium och halterna 

av klor högre vid XRD-analysen. XRD-analysen är baserat på beläggningar från hela 

beläggningssonden, medan EDS-analysen baseras på beläggningar vända mot förbränningszonen, 

detta kan påverka resultatet då olika typer av beläggningar bildas beroende på orientering mot 

rökgasströmmen. Tendenserna är dock desamma oavsett analysmetod, för blandning Låg S återfinns 

högre halter av klor jämfört med fluor i beläggningar.  

 

Resultatet från SEM/EDS analys av beläggningssonden från blandning Hög S bekräftar 

termodynamiska jämviktsberäkningar som visade att det ska vara enklare att sulfatera salter 

innehållande fluor än salter innehållande klor. I beläggningarna hos blandning Hög S återfinns inget 

fluor men däremot förhöjda halter av svavel jämfört med övriga blandningar vilket kan indikera att 

Na2SO4 och/eller K2SO4 har bildats. XRD-analys av beläggningssonden från blandning Hög S krävs 

dock för att bekräfta detta.  

 

Tabell 4 visar punktanalysen genomförd med SEM/EDS-analys från ett antal olika områden från de 

fyra beläggningssonderna. Vilka områden som avses visas i Figur 16. De olika områdena visar 

samma tendenser som de medelvärdesanalyser som visas i Figur 17, vilket indikerar att det inte är 

något enstaka område som har mycket stor påverkan på resultatet i medelvärdesanalysen. Noterbart 

är också att de områden som bryter av från övriga beläggningar (pil 1, 4 och 7) innehåller högre 

halter av kalcium och därmed skulle kunna vara bottenaska som har följt med rökgasen.  

4.2.3 Partiklar i rökgasen 

Storleksfördelningen och sammansättningen av partiklar i rökgasen undersöktes med en 13-stegs 

lågtrycksimpaktor. Resultatet från sammansättningen visas i Figur 19-Figur 22. Sammansättningen 

för blandning NaCl och blandning NaF visar att båda innehåller ca 35% natrium och 15% kalium 

för storlekssteg från 0,031–0,488 µm. För blandning NaF minskar den relativa mängden natrium 

och kalium för större storlekssteg. Mängden fluor visar också andra tendenser än mängden klor för 
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respektive platta vid jämförelse av de två blandningarna. De relativa halterna av fluor minskar något 

för storlekssteg 0,104–0,310 µm. Detta kan bero på att fluor är ett mindre grundämne och därmed 

bör ha en mindre aerodynamisk diameter och därför återfinns på lägre storlekssteg, samt en 

möjlighet att fluor har reagerat med kalcium och därför återfinns i högre grad för större storlekssteg, 

genom något grövre partiklar av bottenaska har följt med rökgaserna. XRD-analys krävs dock för 

att undersöka detta.   

 

Blandning Låg S (Figur 21) visar att rökgasen innehåller högre koncentration av partiklar 

innehållande klor jämfört med fluor när lika mycket av varje ämne är tillsatt till bränslet. Detta bör 

tyda på att fluor har hamnat i någon annan del av pannan, exempelvis bundet till bottenaskan eller i 

rökgasen. XRD-analys av bottenaskan visar att fluor återfinns i bottenaskan. Troligtvis skulle fluor 

även kunna bilda HF(g), även om detta inte bevisades med FTIR-analys. Blandning NaF innehåller, 

precis som blandning Låg S, även något större andel svavel, jämfört med blandning NaCl. Detta kan 

möjligtvis vara genom samma förening som återfanns genom XRD-analys på beläggningssonden 

för blandning Låg S, nämligen kogarkoite, Na3F(SO4).  

 

Sammansättningen av partiklar i rökgasen för blandning Hög S tyder på att tillsats av svavel är 

mycket effektivt för sulfatering av fluor, detta på grund av att inget fluor återfinns för något 

storlekssteg i partiklar i rökgasen för blandning Hög S (se Figur 22). Det svavel som återfinns i 

partiklar för blandning Hög S återfinns troligtvis i form av K2SO4 samt Na2SO4. XRD-analys av 

beläggningssonden krävs dock för att bekräfta detta. En lyckad sulfatering innebär följaktligen att 

högre halter av fluor bör återfinnas i högre halter i någon annan askfraktion, antingen i rökgas eller 

i bottenaskan. EDS-analys av bottenaskan hos blandning Hög S (Figur 14) tyder inte på att tillsats 

av svavel leder till att större andel fluor stannar i bottenaskan. Rökgasmätningarna med FTIR visar 

inte på högre halter av HF(g) vid tillsats av svavel, se kapitel 4.2 för diskussion kring detta. 

Termodynamiska jämviktberäkningar visar dock att tillsats av svavel bör leda till högre halter av 

HF(g), se Figur 8, vilket gör att det ändå är mest troligt att det fluor som inte återfinns i partiklar i 

rökgasen har hamnat i rökgasen som HF(g). En tidigare studie av Sui et al. [47] har visat att tillsats 

av NaCl vid förbränning av kol leder till ökad andel submikrona (<1 μm) partiklar i rökgasen 

inklusive en ökad mängd svavel, vilket föreslås bero på att tillsatt natrium har reagerat med svavel 

från bränslet för att bilda Na2SO4.  

 

Storleksfördelningen visas i Figur 18 och där går det att notera att fördelningen inte skiljer sig åt 

särskilt mycket oavsett bränsleblandning. Noterbart är dock att blandning Hög S har en 

koncentrationshöjning för submikrona partiklar vilken representeras av något större partiklar än 

övriga blandningar. Detta beror med stor sannolikhet på att andelen svavelhaltiga salter har ökat och 

dessa har en större aerodynamisk diameter jämfört med fluor- och klorsalter. Det stöds också av 

grundämnessammansättningen för blandning Hög S som diskuterats ovan.  
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5. SLUTSATSER 
Syftet med det här examensarbetet var att utvärdera hur ökande halter fluor i bränslet påverkar 

askkemin vid förbränning. Detta har undersökts genom termodynamiska beräkningar och genom 

förbränning av träpellets dopade med NaCl och/eller NaF samt i ett fall extra tillsats av elementärt 

svavel. Att undersöka distribution av klor och fluor genom tillsats av NaF och NaCl har visat sig 

vara en fungerande metod då båda ämnena har reagerat med omgivande ämnen i bränslet.  De 

slutsatser som arbetet har resulterat i listas nedan. 

 

o Termodynamiska jämviktsberäkningar visar att förbränning av fluor i form av NaF 

tillsammans med träpellets till största del reagerar och bildar HF(g), särskilt vid höga halter 

av SO2(g) i rökgaserna.  

o Termodynamiska jämviktsberäkningar och förbränningsförsök visar att fluor är mer benäget 

än klor att stanna i bottenaskan. 

o Analys av beläggning från förbränningsförsök för blandning Låg S (tillsats av fluor och 

klor) visar att det fluor som återfinns i beläggningarna finns i form av NaF och Na3F(SO4).  

o Termodynamiska beräkningar, analys av beläggningssond och partiklar i rökgasen från 

förbränningsförsök indikerar alla att det är enklare att sulfatera fluor än klor. 

Detta skulle i praktiken innebära att höga halter av fluorrikt bränsle i Umeå Energis 

avfallsförbränningsanläggning Dåva 1, kan leda till höga halter av HF(g) i rökgasen samt att en viss 

del av det svavel som idag återfinns i bränsleblandningen skulle förbrukas för sulfatering av 

fluorsalter. Detta kan i sin tur innebära att risken för korrosion från klorsalter skulle kunna öka. Om 

inte tillräckligt med svavel återfinns för fullständig sulfatering av uppkomna fluorsalter bör även 

dessa återfinnas i partiklar och i beläggningar nedströms förbränningszonen.  

6. FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA ARBETE  
Under arbetets gång har en del frågor som inte har kunnat besvaras inom ramarna för detta arbete 

uppkommit. Primärt skulle metoden för utvärdering av HF(g) i rökgasen vid förbränning av fluorrikt 

bränsle behöva utredas. Fortsatta studier skulle också kunna undersöka  

 

o Tillsats av organiskt bundet fluor (till exempel genom fluorplast) för att utreda hur/om 

distributionen förändras när fluor inte tillsätts bundet till natrium.  

o Sammansättningen av bottenaskan genom fullständig XRD-analys samt utvärdering av hur 

ökade halter av fluor påverkar bottenaskans beteende, till exempel gällande smältpunkter  

o Förbränning av fluor tillsammans med ett bränsle som än mer liknar hushållsavfall för att 

därigenom utreda om distributionen förändras. 

o Om höga halter av fluorrikt bränsle skulle innebära att mer svavel skulle behöva tillsättas 

för att möjliggöra sulfatering av klorsalter 

o Korrosiviteten hos föreningar innehållande de olika halogenerna (F, Cl, Br, I) 

  



 

24 

 

7. REFERENSER 

 

[1]  M. E. Giménez, ”Mixed fuel composed of household waste and waste wood,” Umeå 

universitet, Umeå, 2016. 

[2]  U. Arena, ”Process and technological aspects of municipal solid waste gasification. A review,” 

Waste management, nr 32, pp. 625-639, 2011.  

[3]  Avfall Sverige, ”Svensk avfallshantering 2017,” Avfall Sverige, Malmö, 2017. 

[4]  Avfall Sverige, ”Energiåtervinning,” Avfall Sverige, [Online]. Available: 

https://www.avfallsverige.se/avfallshantering/avfallsbehandling/energiatervinning/. [Använd 

25 01 2018]. 

[5]  A. Fråne, L. Youhanan, T. Ekvall och C. Jensen, ”Avfallsimport och materialåtervinning,” 

Svenska Miljöinstitutet, Stockholm, 2016. 

[6]  Umeå Energi, ”Miljörapport Dåva kraftvärmeverk,” Umeå, 2016. 

[7]  Naturvårdsverket, ”Utsläpp av ammoniak och lustgas från förbränningsanläggningar med 

SNCR/SCR,” Naturvårdsverket, Stockholm, 2002. 

[8]  K. Persson, ”Effects on deposits and corrosion in a MSW fired CHP plant by co-fiering with 

fuels containing sulphur and chlorine,” Umeå Universitet, Umeå, 2005. 

[9]  A. Stålenheim och P. Henderson, ”Korrosion i avfallsförbränningsanläggningar,” Värmeforsk 

Service AB, Stockholm , 2004. 

[10]  H. Wu och P. H. M. Yrjan, ”Laboratory studies of Potassium-Halide-Induced High-

Temperature Corrosion of Superheaters Steels. Part 1: Exposures in dry air,” energy&fuels, nr 

29, pp. 1186-1195, 2015.  

[11]  M. Broström, ”Aspects of alkali chloride chemistry on deposit formation and high temperature 

corrosion in biomass waste fired boilers,” Umeå universitet, Umeå, 2010. 

[12]  D. Boström, N. Skoglund, A. Grimm, C. Boman, M. Öhman, M. Broström och R. Backman, 

”Ash Transformation Chemistry during Combustion of Biomass,” energy&fuels, nr 26, pp. 

85-93, 2011.  

[13]  M. Hupa, ”Ash-Related Issues in Fluidized-Bed Combustion of Biomasses: Recent Research 

Highlights,” energy&fuels, vol. 1, nr 26, pp. 4-14, 2012.  

[14]  B. Adams, K. Peters, H. Diederen och J. Winjhoven, ”Preventing boiler corrosion,” Waste 

manangement world, 2004. 

[15]  K. Persson, M. Broström, J. Carlsson, A. Nordin och R. Backman, ”High Temperature 

Corrosion in a 65 MW Waste to Energy Plant,” Fuel processing technology, nr 88, pp. 1178-

1182, 2007.  

[16]  P. Vainikka, ”Occurance of bromine in fluidised bed combustion of solid recovered fuel,” 

VTT publications, Åbo, 2011. 



 

25 

 

[17]  D. Albina, ”Theory and Experience on Corrosion of Waterwall and Superheater Tubes of 

Waste-To-Energy Facilities,” Department of Earth and enviromental engineering, Columbia 

University, New York, 2005. 

[18]  L. I. Elding, ”Jod,” Nationalencyklopedin, [Online]. Available: https://www-ne-

se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jod. [Använd 25 01 2018]. 

[19]  D. Wu, J. Du och H. Deng, ”Estimation of atmospheric iodine emission from coal 

combustion,” International Journal of Enviromental Science and Technology, nr 11, pp. 357-

366, 2014.  

[20]  Nationalencyklopedin, ”Fluor,” [Online]. Available: https://www-ne-

se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fluor. [Använd 19 01 2018]. 

[21]  Departement of Health and Human services, ”Recommendations for Using Fluoride to Prevent 

and Control Dental Caries in the United States,” 17 08 2001. [Online]. Available: 

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5014a1.htm. [Använd 25 01 2018]. 

[22]  S. Huber, M. K. Moe, N. Schmidbauer, G. H. Hansen och D. Herzke, ”Emissions from 

incineration of fluoropolymer materials,” Norsk institutt för luftforskning , 2009. 

[23]  J. R. Gustavsson och C. Segal, ”combustion and thermal decomposition of fluorinated 

polymers,” Combustion Science and Technology, vol. 178, pp. 2097-2114, 2006.  

[24]  Grand view research, ”Fluorpolymerer market to reach $11.11 Billion by 2022,” Grand view 

research, San Francisco, 2016. 

[25]  A. García, N. Viciano och F. Rafael, ”Products obtained on the fuel-rich combustion of PTFE 

at high temperature,” Journal of analytical and applied pyrolysis, nr 80, pp. 85-91, 2007.  

[26]  D. Eskilsson, Johansson, Andreas, L. Johansson och E. Wikström-Blomgvist, 

”Samförbränning av bilfluff, rötslam och avfall i en 20 MW fluidbäddpanna - Studier av 

bränslesammansättningens påverkan på beläggningsbildning,” SP, 2007. 

[27]  C. Noman, A. Nordin, D. Boström och M. Öhman, ”Caracterization of Inorganic Particulate 

Matter from Residental Combustion om Pelletized Biomass Fuel,” energy&fuels, nr 18, pp. 

338-348, 2004.  

[28]  H. Nielsen, F. Frandsen, K. Dam-Johansen och L. Baxter, ”the implication of chlorine 

associated corrosion on the operation of biomass-fired boilers,” Progress in energy and 

Combustion Science, pp. 283-298, 28 01 2000.  

[29]  V. Polyakov, F.-K. Sektora, A. I. Obshch, K. Neorgan, Akad och Nouk, SSSR, vol. 13, p. 308, 

1940.  

[30]  H. Wu, D. Bankiewicz, P. Yrjas och M. Hupa, ”Laboratory Studies of Potassium-Halide-

Induced High-Temperature Corrosion of -superheater Steels. Part 2: Exposures to Wet Air,” 

energy&fuels, nr 29, pp. 2709-2718, 2015.  

[31]  P. Henderson, R. Szakálos, R. Pettersson, C. Andersson och J. Högberg, ”Reducing 

superheater corrosion on wood-fired boilers,” Materials and Corrosion, vol. 57, nr 2, pp. 128-

134, 2006.  

[32]  K. Lisa, Y. Lu och K. Salmenoja, ”Sulfation of potassium chloride at combustion conditions,” 

energy&fuels, pp. 1184-1190, 9 9 1999.  



 

26 

 

[33]  B. Li, Z. Sun, M. Aldén, J. JG och S. Hansen, ”Post-flame gas-phase sulfation of potassium 

chloride,” Combustion and flame, pp. 959-969, 5 2013.  

[34]  Broström, M, H. Kassman, A. Helgesson, M. Berg, C. Andersson, R. Backman och A. Nordin, 

”Sulfatation of corrosive alkali chlorides by ammonium ulfate in a biomass fired CFB boiler,” 

Fuel processing technology, nr 88, pp. 1171-1177, 2007.  

[35]  H. Kassman, M. Broström och M. Å. L. Berg, ”Measures to reduce chlorine in deposits: 

Application in a large-scale circulating fluidised bed boiler fiering biomass,” Fuel, vol. 90, nr 

4, pp. 1325-1334, 2011.  

[36]  P. Atkins och J. De Paula, Physical chemistry, Oxford: Oxford University press, 2006.  

[37]  C. Boman, ”Particulate and gaseous emissions from residental biomass combustion,” Umeå 

universitet, Umeå, 2005. 

[38]  SCA, ”Bionorrpellets 6 och 8 mm,” SCA, [Online]. Available: 

https://www.sca.com/sv/fornybar-energi/pellets/varmepellets/. [Använd 15 03 2018]. 

[39]  Testo, ”Portable Emissoin Analysis,” Testo, [Online]. Available: 

http://www.testo350.com/testo-350/350anadefsx/350faqs.html. [Använd 02 04 2018]. 

[40]  Gasmet technologies OY, ”FTIR,” [Online]. Available: www.gasmet.com/technology/ftir. 

[Använd 27 02 2018]. 

[41]  Dekati ltd 2018, ”DPLI,” [Online]. Available: 

www.dekati.com/products/Fine%20Particle%20Measurement/DPLI. [Använd 28 03 2018]. 

[42]  S. Hogmark, S. Jacobson och Å. Kassman Rudolphi, ”Svepelektronmikroskopi i praktik och 

teori,” Ångströmlaboratoriet Uppsala universitet, Box 534 751 21 Uppsala , 2012. 

[43]  B. Dutrow L, ”X-ray Powder Diffraction (XRD),” [Online]. Available: 

https://serc.carleton.edu/research_education/geochemsheets/techniques/XRD.html. [Använd 

23 04 2018]. 

[44]  D. Liu, Y. Sakai, M. Yamamoto och M. Sadaka, ”Behavior of Fluorine in the Combustion of 

Chinese Coal in Small Furnances,” energy&fuels, pp. 1406-1410, 2006.  

[45]  Miljösamverkan Sverige, ”Förbränning,” Länsstyrelserna, 2011. 

[46]  H. Wu, P. Yrjas, P. Vainikka, D. Lindberg och M. Hupa, ”Sulfation of alkali halides in a 

bench-scale bubbling fluidized bed reactor,” Fuel, nr 177, pp. 173-179, 2016.  

[47]  Z. Sui, Y. Zhang, J. Yao, P. Norris, Y. Cao och W.-P. Pan, ”The influence of NaCl and 

Na2CO3 on fine particulate emission and size distribution during coal combustion,” Fuel, pp. 

718-724, 2016.  

[48]  M. S. Avdontceva, A. A. Zolotarev och S. V. Krivovichev, ”Order-disorder phase transition 

in the antipervskite-type structure of syntethic kogarkoite, Na3SO4F,” Jounal och solid state 

chemistry, nr 231, pp. 42-46, 2015.  

[49]  P. Chartrand och A. D. Pelton, ”The Modified Quasi-chemical Model: Part III. Two 

Sublattices,” Metallurgical and materials transactions A, vol. 32A, pp. 1397-1407, 2001.  

 

 



 

i 

 

BILAGA 1 
 

  Stamved utan bark (Gran- och tallmix) 
Fuktinnehåll [w-%] 6,1% 

Askinnehåll [vikt-% TS] 0,4% 

Askinnehåll (karbonater 

exkluderat) 

[vikt -% TS] 0,3% 

Oorganiskt innehåll (total mängd) [vikt -% TS] 5,28 

C [vikt -% TS] 50,07 

H [vikt -% TS] 6,2 

N [vikt -% TS] 0,042 

Kalorimetriskt värmevärde  [MJ/kg TS] 20,26 

Effektivt värmevärde [MJ/kg TS] 18,9 

Cl [mg/kg TS] 23 

S [mg/kg TS] 56 

Al [mg/kg TS] 77 

Ba [mg/kg TS] 12 

Ca [mg/kg TS] 904 

Cd [mg/kg TS] <0,3 

Cr [mg/kg TS] <2,0 

Cu [mg/kg TS] 0,91 

Fe [mg/kg TS] 47 

K [mg/kg TS] 499 

Mg [mg/kg TS] 136 

Mn [mg/kg TS] 112 

Na [mg/kg TS] 30 

Ni [mg/kg TS] <2,0 

P [mg/kg TS] 48 

Pb [mg/kg TS] <5,0 

Si [mg/kg TS] 308 

Sr [mg/kg TS] 4,4 

Ti [mg/kg TS] 7,3 

Zn [mg/kg TS] 11 

As [mg/kg TS] <3,0 

Co [mg/kg TS] <2,0 

Mo [mg/kg TS] <2,0 

V [mg/kg TS] <2,0 

 


