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Förord 

Projektet har finansierats av Statens energimyndighet. Ett stort tack riktas till 
Marianne Gyllenhammar (Stena Recycling International AB) för värdefulla 
diskussioner. 
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Sammanfattning 

Gjuterier ger upphov till en restprodukt i form av slagg. I föreliggande projekt har 
visats att slaggen kan bearbetas och användas som syrebärande bäddmaterial i 
fluidbäddanläggningar för avfallsförbränning. Slaggen är idag oanvändbar och 
medför enbart kostnader för kvittblivning för gjuterierna. Kvittblivningen består ofta 
i deponi, vilket är oönskat ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom slaggen till stora 
delar kan bestå av jungfruliga råvaror. En avsättning för slaggen vore alltså önskvärd 
ur flera aspekter. I fluidbäddförbränning används oftast bearbetad natursand som 
bäddmaterial men på senare år har syrebärande bäddmaterial testas och även börjat 
användas kommersiellt. Det syrebärande bäddmaterialet innehåller metaller som kan 
ta upp och avge syre i fluidbädden, och bidrar därigenom till en bättre fördelning av 
syret och förbättrar därför förbränningen. Eftersom gjuterislagg naturligt innehåller 
metaller så inställer sig frågan som är detta projekts syfte att besvara: Kan 
gjuterislagg tjäna som syrebärande bäddmaterial?  

Inledningsvis gjordes en kartläggning av slaggmängder och deras sammansättning så 
långt den var känd. Några slagger med innehåll av järn eller mangan, som är kända 
syrebärare, valdes ut för vidare tester. Slaggen krossades och siktades, och användes 
sedan i labreaktorer som bäddmaterial vid förbränning av metan. Syreöverskottet 
sänktes under det att halten kolmonoxid i rökgaserna observerades som ett mått på 
den syrebärande förmågan. Två av slaggerna hade större syrebärande förmåga än de 
andra och valdes ut för pilotskaleförsök. I dessa förbrändes fasta bränslen: pellets av 
trä, avfall och returträ. Kolmonoxidhalten i rökgasen observerades under försök som 
varade ca 1 h. I jämförelse med vanlig natursand hade båda slaggerna betydande 
syrebärande förmåga. Agglomereringstester visade att de inte hade någon förhöjd 
risk att orsaka sintring och liknande problem. Eftersom den ena slaggen innehöll ren 
metall vilken kan orsaka oönskad metallbrand med hög värmeutveckling så valdes 
den andra för storskaliga tester. Storskaliga tester genomfördes i en kommunal 
avfallsförbränningsanläggning i form av en bubblande fluidbädd på 13 MW. Figur 1 
visar det krossade och siktade slaggmaterial som användes. 

Materialet matades in manuellt i den befintliga bädden av natursand under ett antal 
dagar varvid andelen slaggmaterial som mest nådde ca 18 vikt-%. Driftdata från 
testperioden jämfördes med data från en referensperiod då endast natursand 
användes. Betydligt lägre halter av kolmonoxid observerades med slaggmaterialet. 
Tester med sänkning av syrehalten i rökgasen visade att denna kunde sänkas 
betydligt mer när slaggmaterial användes. I detta fall innebar det i praktiken en 
effektökning på anläggningen om 10–15 %. Agglomereringstester på uttaget 
bäddprov visade att sintringsrisk inte föreligger. Försöken visar alltså att gjuterislagg 
kan bearbetas och sedan användas som bäddmaterial i fluidbäddförbränning med 
goda resultat. Innan det finns en kommersiell affärsmodell kring detta bör några 
problem adresseras. Många gjuterier är små och producerar inte så mycket slagg 
vilket gör att transporter och insamling kan bli svårt att göra ekonomiskt. Slaggen i 
sig är ganska svårbearbetad särskild avseende krossningen. Dessutom uppstår svinn i 
form av partiklar som siktas bort. 
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Figur 1 Gjuteribäddmaterial så som det användes i de storskaliga försöken. 
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Summary 

Foundries give rise to a by-product in the form of slag. In the present project it has 
been shown that the slag can be treated and used as an oxygen carrying bed material 
in fluidized-bed waste incinerators. Today, the slag is useless, and only implies 
disposal costs for the foundries. The disposal method is usually deposition, which is 
undesirable from a sustainability point of view, since the slag emanates from virgin 
material. An alternative would therefore be desirable. In fluidised-bed combustion, is 
usually applied natural silica sand as bed material, but recently oxygen carrying bed 
materials have been tested and even used commercially. The oxygen carrier contains 
metals which can take up and release oxygen in the fludised bed, and thereby 
enhance the oxygen distribution and the combustion. Since foundry slag naturally 
contains metals, the purpose of the present project is to answer the question whether 
foundry slag can serve as an oxygen-carrying bed material. 

Initially a survey of slag production and composition in Sweden was made. Some 
slags containing iron or manganese, which are known oxygen carriers, were chosen 
for tests. The slag was crushed and sieved, and thereafter used in a lab reactor as bed 
material during combustion of methane. The air to fuel ratio was decreased stepwise 
while observing the concentration of carbon monoxide in the flue gas as a measure of 
the oxygen-carrying capacity of the bed material. Two of the slags had higher 
oxygen-carrying capacity than the others, and were chosen for pilot-scale tests. In 
these tests, pellets of wood, waste and demolition wood were combusted in a 5-10 
kW fluidised bed while the carbon monoxide concentration was monitored for about 
an hour. Compared with natural silica sand, both slag materials had significant 
oxygen-carrying capacity. Agglomeration tests showed that the slag materials did not 
have a strong tendency to agglomerate. Because one of the slags contained pure 
metal, which may cause unwanted metal fire with exceptionally high heat release, the 
other was chosen for large-scale tests. Such tests were performed in a municipal 
waste incinerator with a bubbling fluidised bed of 13 MW. The slag material was fed 
manually to the ordinary bed of natural silica sand over a period of a couple of days. 
The mass fraction of bed material reached about 18 %. Operational data from the test 
period was compared with those of a reference period during which only silica sand 
was used. Significantly lower concentrations of carbon monoxide were observed 
during the test period. Special tries were carried out where the concentration of 
oxygen in the flue gas was continually lowered while observing the carbon monoxide 
concentration. It was possible to lower the oxygen concentration considerably more 
when the slag material was used. In the present combustion facility this means that 
the load increased 10-15 %. Agglomeration tests on samples of bed material from the 
large-scale tests showed no increased tendency to agglomeration. To summarise, 
foundry slag can be processed to be used advantageously as an oxygen-carrying bed 
material. Before a commercial business model can be established, some problems 
need to be addressed. Many foundries are small and do not produce a lot of slag. This 
makes economic transportation and collection difficult. The slag is rather hard to 
process; especially when it comes to the crushing. In addition, there is a loss of 
material in the form of particles of the wrong size.  



 
 

 7 (36)  
 

  

 

Inledning och bakgrund 

För icke finfördelade fasta bränslen finns i huvudsak två typer av 
förbränningsanläggningar i stor skala: rost och fluidiserad bädd. Eftersom bränslet 
ligger på rosten och sakta transporteras över denna medan luften blåses genom rosten 
underifrån blir omblandningen mellan bränsle och luft begränsad vid 
rostförbränning. Fluidiserad bäddteknik är i detta avseende bättre eftersom bränslet 
förs in i en fluidiserad bädd som genomströmmas av luft. En bränslepartikel lyfts av 
bädden och har därför mycket lite kontakt med andra bränslepartiklar vilket ger stor 
kontaktyta mot luft. Bädden har hög värmekapacitet vilket bidrar till en jämn 
eldstadstemperatur. Den stora kontaktytan mot bäddmaterialet värmer snabbt upp 
bränslepartikeln. Det bäddmaterial som oftast används är natursand vars främsta 
beståndsdel är kiseloxid. Sammantaget ger fluidbädden en mycket snabbare och 
fullständigare utbränning än vid rostförbränning. Inte desto mindre har just 
blandningen mellan bränsle och luft i fluidbäddar ägnats mycket uppmärksamhet.[1] 
Otillräcklig blandning ger upphov till reducerande och oxiderande zoner som riskerar 
att öka emissioner såsom CO och kolväten.[2] Ett sätt att motverka detta om man har 
särskilt svåra bränslen, såsom avfall av olika slag, är att tillföra ett överskott av luft. 
Det innebär dock en kostnad i lägre effektivitet i flera avseenden. På senare år har 
aktiva och syrebärande bäddmaterial som, till skillnad från natursand, deltar i 
förbränningsreaktionerna genom att tillföra syre. Ett exempel på sådant bäddmaterial 
är ilmenit.[3] 
 
Aktiva syrebärande material kan ta upp och avge syre i olika delar av 
förbränningskammaren och jämnar därför ut syretillgången i eldstaden. Dessa 
material är metalloxider, ofta järn eller mangan, som växelvis reduceras av bränslet 
eller oxideras i luft och därför kallas syrebärare medan konceptet kallas OCAC 
(oxygen carrier aided combustion). När kiselsand ersätts med syrebärare ökas den 
tillgängliga mängden syre i bädden vilket ökar omvandlingen av kolväten och CO till 
CO2. Syre transporteras från syrerika till syrefattiga delar av reaktorn. Detta gör det 
möjligt minska luftöverskottet i pannan eller öka bränsletillförseln. Båda åtgärderna 
ökar verkningsgraden. Då det totala luftöverskotten i pannan minskar kan även 
bildandet av NOx minska.[4] Reaktionen mellan syrebärare och bränsle är oftast 
något endoterm medan reaktionen mellan syre och syrebärare är exoterm. Den senare 
reaktionen kan dock ske i en del av pannan där det inte finns bränsle eller aska. Detta 
gör att risken för asksmältor i pannan minskar samt jämnar ut värmeutvecklingen 
över pannan. Förbränning av avfall och biobränslen kräver höga luftöverskott då 
dessa har hög andel flyktiga beståndsdelar. Risken för asksmältor är också hög 
speciellt för avfall. Detta gör OCAC speciellt lämplig för förbränning av avfall och 
biobränslen. Många material har testats som syrebärare i andra applikationer [5], men 
då det i OCAC är sand som skall ersättas får syrebäraren inte vara för kostsam. 
Fokus är därför på billigare material såsom mineraler och restprodukter från 
industrin.[4] Detta gör metallinnehållande slagg extra intressant. 
 
Gjuterierna smälter metall. Föroreningar som till exempel innesluten luft, 
sandpartiklar m.m. som hamnar i smältan förs upp till ytan och bildar en så kallad 
slagg. Denna skrapas av från ytan för att minska risk för defekter i de gjutna 
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produkterna. För gjuterierna är slaggen en oönskad produkt som innehåller bland 
annat metalloxider som inte kan användas i smältan. Enligt uppgifter från 
generalsekreteraren för Svenska Gjuteriföreningen, som är en branschorganisation, är 
det endast två järn- eller stålgjuteriers slagger i Sverige som används för något 
ändamål. Dessa två slagger är speciella och skiljer sig från gjuteriers normala slagg. 
Istället för att någon tar hand om den resurs som ändå finns i materialet läggs det på 
avfallsdeponier. Detta innebär dels en kostnad för gjuteriet, dels att mark tas i 
anspråk för deponin av slaggen; mark som annars kunnat använts till annat 
värdefullt. Det har gjorts tidigare projekt för att minska mängderna slagg vilket också 
går att göra med olika tekniker. Oavsett hur gjuterierna går tillväga kommer det alltid 
att uppstå oönskad slagg. Gjuterislaggen kan innehålla ren metall som går att 
materialåtervinna. Den exakta mängden och kemiska sammansättningen av den 
gjuterislagg som produceras i Sverige är inte känd. Uppskattningar visar att den 
totala volymen kan ligga runt cirka 20 000 ton per år. Det finns två huvudtyper av 
slagg varav den ena kan vara relevant för det här projektet och den kan grovt 
uppskattas motsvara cirka hälften av den slagg som produceras per år. I dag 
deponeras större mängden av denna slagg men mindre mängder går att använda som 
bärlager på deponier eller går att utvinna mindre mängd ren metall ur. Det är inte 
heller känt hur stor kostnad kvittblivningen av slagg innebär för den svenska 
gjuteriindustrin. I detta projekt studeras om slaggen kan användas som syrebärare i 
fluidiserade bäddar. Slaggen har samma kemiska komponenter som tidigare testade 
syrebärare.[4] Många gjuterier använder idag sand för att tillverka sina gjutformar. 
För att hålla ihop sandformarna finns olika typer av bindemedel. När produkten är 
gjuten slås sanden bort och återvinns i stor utsträckning hos gjuteriet igen och igen. 
Totalt återcirkuleras ca 3 miljoner ton sand per år. Av tekniska skäl behövs det dock 
hela tiden tillföras viss mängd ny sand. Det är också så att sanden efter att ha 
cirkulerat ett antal gånger får sämre tekniska egenskaper. Därför skickar gjuterierna 
iväg sand som inte längre kan användas. Ca 200 000 ton lämnar systemet och en del 
av detta – uppskattningsvis 70 000 ton – hamnar på deponi. Sanden innehåller endast 
lite föroreningar och är därför ett mycket bra material som kan ersätta jungfrulig 
sand. Så sker också till viss del till exempel vid anläggningsarbeten. Trots detta är 
det fortfarande en del mängder sand som hamnar på deponi utan att göra någon nytta. 
Ett tidigare projekt har visat att inblandning av överskottssand från gjuterierna 
fungerar bra som ersättning för jungfrulig sand i värmeverkens sandbäddar.[6] De 
föroreningar som trots allt finns i sanden är nästan uteslutande metaller eller 
metalloxider som skulle kunna fungera som syrebärare. 
 
Ovanstående genomgång visar att det finns slagg och sand från gjuteriindustrin vilka 
kan blandas och fungera som aktiva bäddmaterial vid fluidbäddförbränning av avfall. 
Projektet kan alltså leda till att restprodukter som annars skulle gå till deponi istället 
kan användas för att förbättra förbränningen av avfall och minska kostnader och 
emissioner. Syftet med projektet är att besvara fråga ifall gjuterislagg kan användas 
som syrebärande bäddmaterial i fluidbäddförbränning. 
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Genomförande  

En kartläggning av förekomsten och sammansättningen av gjuterislagg i Sverige 
gjordes för att kunna bedöma hur en eventuell marknad för fluidbäddmaterial baserat 
på gjuterislagg kunde se ut. 

Förbränningsförsök gjordes i tre steg: småskaliga, mellanskaliga och storskaliga. 
Syftet med detta var att testa många gjuterislaggmaterial i den minsta skalan för att 
successivt minska antalet och bestämma lämpliga processparametrar så att rätt 
material användes på rätt sätt i de kostsamma storskaliga försöken. 

Kartläggning av gjuterislagg 

De största gjuterierna i Sverige valdes ut för att intervjuas angående mängden och 
tillgängligheten av kemiska analyser från slaggen (Sandvik SRP AB, Global 
Castings, SKF Mekan). Slaggprover från sex gjuterier analyserades kemiskt och en 
bedömning av ifall det kunde fungera som syrebärare i fluidbäddförbränning gjordes. 
Eftersom dessa slagger var föremål för vidare analyser i projektet benämns dessa 
efter de gjuterier de kommer ifrån: Arvika, Arvika2, SSG, Sandvik SRP, Storebro 
och Global Castings. 

Småskaliga förbränningsförsök 

Försök genomfördes på Chalmers tekniska högskola i småskaliga fluidbäddar med 
bäddmaterial framställt av gjuterislagg. 

Framställning av gjuteribäddmaterial 

Gjuterislagg levererades i form av irreguljära klumpar, storleksmässigt varierande 
från 2–3 cm upp till omkring strax under 10 cm i karaktäristisk längd. Krossning av 
gjuterislaggen genomfördes med en käftkross dimensionerad för att arbeta med 
material upp till ungefär 3–4 cm storlek. Större klumpar än så förkrossades med 
slägga för att få storleksfraktioner lämpliga för käftkrossen. Efter krossning siktades 
materialet, och storleksfraktionen 0,8–1 mm stora partiklar separerades för 
fluidbäddförsök. De siktade partiklarna värmebehandlades i luft vid 1000 °C i 4 
timmar för att fullständigt oxidera allt syrebärande material i partiklarna före 
experiment. Efter värmebehandlingen siktades proverna om och storleksfraktionen 
0,8–1 mm behölls som gjuteribäddmaterial för förbränningsexperiment. Totalt 
siktades och testades 6 olika slaggmaterial. Utöver slaggerna testades även ett 
sandprov (Sand) vid förbränningsförsöken som referensmaterial att jämföra de olika 
gjuteribäddmaterialen med. Alla data från experiment med bäddmaterialen refereras 
till med ovanstående namn och alla grafer presenteras med samma färgkodning för 
samtliga bäddmaterial i alla resultat från de småskaliga försöken. 

Genomförande 

Förbränningsförsöken genomfördes i en kvartsreaktor. Reaktorn är totalt 820 mm 
lång med en innerdiameter på 22 mm. 370 mm mätt från botten sitter en porös 
kvartsbädd på vilken bäddmaterialet placeras. Reaktorn placeras i en vertikal ugn 
som temperaturreglerar reaktorn under experimenten. Bäddtemperaturen mäts med 
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termoelement placerade ungefär 1 cm ovanför och under den porösa kvartsbädden. 
Bäddtemperaturen loggades under försöken. Inkommande gasflöden under 
experimenten styrs med Brooks 5850E massflödesregulatorer. Sammansättningen av 
de utgående rökgaserna från förbränningsexperimenten analyseras med en 
Rosemount NGA 2000 gasanalysator. Analysatorn kalibrerades med hjälp av 
kalibrergaser av känd sammansättning före varje experiment. De gaser som mättes i 
rökgaserna var CO, CO2, O2 och CH4 och rökgaskoncentrationerna av dessa gaser 
loggades kontinuerligt under experimenten. 

Vid varje experiment satsades 15 g bäddmaterial i reaktorn. Totalgasflödet genom 
reaktorn var 1500 ml/min och förbränningen studerades vid 850 °C. Luft/bränsle-
kvoten (Lambda-värdet) varierades från 1,2 till 0,68 i experimenten. Uppvärmning 
av experimentsystemet genomfördes med luft som fluidiseringsgas för att säkerställa 
total oxidation av bäddmaterialen före starten av förbränningsförsöken. Alla 
förbränningsförsök genomfördes med CH4 som brännbar gas vilken introducerades 
som CH4/luft-blandningar i reaktorn för att kontrollera vid vilket λ-värde 
förbränningen skedde. 

De olika Lambda-värdena studerades i en cyklisk loop under experimenten. Först 
undersöktes förbränning vid det högsta Lambda-värdet (1,2) i 360 sekunder. Därefter 
återoxiderades bäddmaterialet i 180 sekunder i luft och sedan undersöktes nästa 
Lambda-värde i 360 sekunder följt av ny återoxidering av bädden. Dessa cykler 
upprepades till dess att alla olika Lambda-värden i experimentserien studerats och 
experimenten avslutades alltid med återoxidering av bädden och nedkylning i luft. 

Mellanskaliga förbränningsförsök 

Försök genomfördes i en 5–10 kW fluidbäddreaktor på RISE 
förbränningslaboratorium. De två mest lovande gjuterislaggerna från de småskaliga 
förbränningsförsöken användes för att framställa gjuteribäddmaterial anpassade för 
reaktorn. Förbränningsförsök gjordes varvid driftdata loggades och 
bäddmaterialprover togs. Agglomereringstester på några prover gjordes i en mindre 
fluidbäddreaktor. 

Framställning av bäddmaterial 

Tre bäddmaterial betecknade B, GC och S, användes: 

1. B = Baskarpsand B44 
2. GC = Baskarpsand B44 med 1/3 viktandel av gjuteribäddmaterial från Global 

Castings 
3. S = Baskarpsand B44 med 1/3 viktandel av gjuteribäddmaterial från Sandvik 

Baskarpsand B44 är ett vanligt kvartsbaserat bäddmaterial av tvättad och klasserad 
natursand med en kornstorlek runt 0,44 mm. Den kan innehålla mindre mängder av 
bland annat alkalimetaller. Gjuteribäddmaterial erhölls genom att gjuterislagg från 
Global Castings respektive Sandvik sönderdelades med en hydraulpress och siktades 
för att få fram partiklar i intervallet 0,125 – 0,8 mm. 
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Fluidbädd 5–10 kW 

Figur 2 visar en schematisk bild av den fluidbädden 5 kW. 

 

Figur 2 Schematisk bild av fluidbäddreaktor 5–10 kW. 

Den består enkelt beskrivet av ett lodrätt rör med olika förbränningszoner samt 
bränslematning och enheter för styrning och reglering. Primärluften värms i en 
elektrisk förvärmare innan den når bädden. Lufttemperaturen från förvärmaren styrs 
från en överordnad reglering för att hålla bäddtemperaturen på önskat värde. Den 
fluidiserade bädden vilar på en flödesfördelarplatta i austenitiskt 253MA rostfritt stål. 
Plattan är 1 mm tjock och har 559 små hål med 0,5 mm diameter. Vid en volym på 
500 ml sand blir höjden på sandbädden ca 6,5 cm i icke fluidiserat tillstånd, och 8–11 
cm vid fluidisering. Bränslet matas kontinuerligt in med en matarskruv och trillar ner 
i sandbädden via fallröret. Gasolbrännaren tillsammans med förvärmaren används 
vid uppstart innan bränslet matas in. Sandbäddens kylslinga består av ett rostfritt rör i 
en kort spiral. Kylmediumet är luft blandat med vatten där flödena justeras manuellt 
med nålventiler för att få ett lämpligt arbetsområde på förvärmarens automatiska 
reglering av bäddtemperaturen. Till kylslingan är en ångkondensator kopplad för att 
åter kondensera ångan som bildas i kylslingan. 
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Primär och sekundärluft styrs med massflödesregulatorer (Aalborg, modell GFC57, 
0–200 L/min). Bränslematningen består av en sluten bränslebehållare med en skruv 
som matar in bränslet till fallröret. Bränsleflödet styrs av rotationshastigheten på 
skruven, och denna regleras manuellt via en steglös utväxling. Skruvens utformning 
och storleksfördelningen på bränslet gör att bränsleflödet varierar över tid. Pellets 
tenderar dessutom att komma i sjok om flera stycken. Bränsleflödet justeras därför 
manuellt i små steg mot en önskad syrehalt i rökgaserna på ca 5,5 eller 3,5% över 
hela mätperioden. Driftparametrar anges i Tabell 1. 
 

Tabell 1 Driftparametrar vid 5,5 och 3,5% syrehalt i utgående rökgas. 

Parameter Värde Enhet 

Försökets längd 1 h 

Effekt (tillfört bränsle) 8 kW 

Mängd bäddsand 500 ml 

Syrekoncentration utgående gas 5,5/3,5 % torr gas 

Primärluftflöde 65/65 Ndm3/min 

Sekundärluftflöde 7/22 Ndm3/min 

Tertiärluftflöde 73/58 Ndm3/min 

Bäddtemperatur 850 °C 

 

Bränslen 

Tre bränslen användes: träpellets, avfallspellets och returträpellets. Bränslena är torra 
men skiljer sig främst med avseende på innehåll av askbildande ämnen. Träpellets 
tjänar som ett relativt oproblematiskt referensbränsle medan avfalls- och 
returträpellets representerar avfallsbränsle med höga askhalter och halter av metaller 
med mera. Bränsleanalyser återfinns i Tabell 2. 

Tabell 2 Bränsleanalyser. ts = torrsubstans. 

Parameter enhet träpellets avfallspellets returträpellets  

fukt vikt-% 7,0 11,7 13,8  

aska vikt-% ts 0,3 11,0 6,1  

klor vikt-% ts <0,01 1,2 0,11  

svavel vikt-% ts <0,01 0,13 0,08  

kol vikt-% ts 48,9 48,5 48.2  

väte vikt-% ts 5,9 6,5 5,8  
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Parameter enhet träpellets avfallspellets returträpellets  

kväve vikt-% ts 0,06 1,9 1,5  

effektivt 

värmevärde 

MJ/kg ts 18,93 19,8 18,06  

aluminium vikt-% ts 0,023 0,64 0,21  

kisel vikt-% ts 0,010 3,34 1,3  

järn vikt-% ts 0,004 0,08 0,28  

titan vikt-% ts a <0,01 0,14  

mangan vikt-% ts 0,008 <0,01 0,015  

magnesium vikt-% ts 0,013 0,04 0,08  

kalcium vikt-% ts 0,066 1,1 0,56  

barium vikt-% ts b <0,01 0,02  

natrium vikt-% ts 0,001 0,33 0,14  

kalium vikt-% ts 0,028 0,11 0,13  

fosfor vikt-% ts 0,005 0,02 0,01  

a under detektionsgränsen 

b ej analyserat 

 

Liten fluidbädd 

Den lilla fluidbädden består av ett 1,4 m högt vertikalt rör med en diameter på 7 cm. 
På halva höjden finns en perforerad platta på vilken bäddmaterialet vilar. Hela 
reaktorn värms elektriskt från utsidan. Fluidiseringsgas  ̶̶  i detta fall kvävgas  ̶  
genomströmmar plattan underifrån och fluidiserar bäddmaterialet. En 
temperaturramp appliceras och tryckfallet över bädden mäts. När bäddmaterialet 
börjar agglomerera sjunker tryckfallet och vid fullständig agglomerering blir det i 
stort sett noll eller når ett markerat minimum. 

Genomförande 

Bäddmaterialet placerades i 5–10 kW fluidbäddreaktorn och värmdes upp till ca 850 
°C. Bränsle tillfördes och när förbränningen var stabil började mätningen av ett antal 
gaser i rökgasen ovanför bädden och driftparametrar. Mätningen pågick ca 1 h. 
Tabell 3 sammanfattar de olika testerna. 
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Tabell 3 Mellanskaliga försök. 

Försöksbeteckning Bäddmaterial Bränslepellets O2-halt 

Bt5 B trä 5,5% 

Bt5 B trä 5,5% 

Bt3 B trä 3,5% 

Ba5 B avfall 5,5% 

Br5 B returträ 5,5% 

GCt5 GC trä 5,5% 

GCt3 GC trä 3,5% 

GCr5 GC returträ 5,5% 

St5 S trä 5,5% 

St3 S trä 3,5% 

Sa5 S avfall 5,5% 

Sr5 S returträ 5,5% 

 

Storskaliga försök 

Försök genomfördes i Lidköping Energis panna 3 med inblandning av 
gjuteribäddmaterial tillverkat av slagg från Sandvik. 

Framställning av bäddmaterial 

Slagg från Sandvik SRP AB krossades och maldes. Därefter torkades materialet och 
siktades till rätt storleksfraktion. Detta framställda material är gjuteribäddmaterial 
(gbm) och eftersom det var från Sandvik SRP AB kallas det fortsättningsvis gbmS. 

Panna 3 

Panna 3 är en bubblande fluidbädd på 13 MW (Götaverken) vari eldades en 
blandning av huvudsakligen verksamhetsavfall. Figur 3 visar en schematisk bild av 
pannan. Normalt används Rådasand som är ett kvartsbaserat bäddmaterial framsiktat 
från natursand. 
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Figur 3 Schematisk bild av Lidköping Energis panna 3. 

Sandnivån är ungefär 0,6 meter. Under uppstart hettas sanden upp med oljebrännare 
till 600 °C. Startbränsle är med fördel trämaterial och först när det brinner ordentligt 
i bädden tillförs avfall. Förbränningstemperaturen är minst 850 °C och förbränningen 
sker vid en syrehalt på omkring 5,5 volym-%. 
 
Primärluft injiceras genom dysor i pannans botten. På så sätt hålls bädden ständigt i 
rörelse. Icke brännbart material sjunker ned i bädden och tas ut med hjälp av en kyld 
skruvmatare tillsammans med sand, som siktas och återförs till pannan. I genomsnitt 
ca 8 kg/producerad MWh färsk sand tillförs processen. Natursand med storleken 0,8–
1,2 mm används med en sintringstemperatur på ca 1200 °C. 
 
För NOx-reduktion används en flytande ammoniaklösning på 25 % som injiceras i 
pannornas förbränningszoner. Insprutningen sker på samma nivå som sekundärlufts-
insprutningen, i höjd med strypningen vid näsorna. Omkring 50 % NOx-reduktion 
uppnås. 
 
Totalt injiceras cirka 6,5 Nm3/s luft, varav 70–75 % primärluft. Viss kylning sker i 
eldstaden. I den övre delen av eldstaden är temperaturen omkring 700 °C. I ett 
följande tomschakt kyls gaserna ytterligare, till omkring 600 °C. I de därpå följande 
konvektionsdelarna blir gaserna nedkylda till 150 °C före rökgasreningen. 
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Genomförande 

GbmS levererades i storsäck och fördes in i pannan via en pneumatisk sändare i 
satser om 90 l. Siktkurva för materialet återfinns i Bilaga 1 och med hänsyn till 
denna så verkar större delen av materialet vara av en storlek som fungerar i en 
bubblande fluidbädd. I förbränningsanläggningen matas kontinuerligt bäddmaterial 
ut och passerar ett raster där klumpar över en viss storlek avskiljs. Det som passerar 
rastret återförs till pannan, och det som avskiljs ersätts av färsk natursand. Eftersom 
andelen som återförs, återföringsgraden, är okänd så är det svårt att beräkna hur 
mycket gbmS som finns i bädden vid en given tidpunkt. Med vissa antaganden kan 
det beräknas men beräkningen visar att återföringsgraden starkt påverkar resultatet. 
Figur 4 visar en beräkning av andelen gbm vid olika andelar återfört material. Efter 
två dygn sträcker sig andelen gbm från drygt 4% vid en återföringsgrad på 0,4 till 
drygt 12% vid en återföringsgrad på 0,8. 

 

Figur 4 Beräknad andel gjuteribäddmaterial i fluidbädden avsatt mot tid vid olika 
återföringsgrader (andel av utmatat bäddmaterial som återförs till bädden). 

Prover av bäddmaterialet togs under försöket. Eftersom gbmS innehåller mangan och 
natursand inte gör det så blir manganhalten ett mått på andelen gbm i bädden enligt 

 massa gbmS / massa bädd = [Mn] i bädd / [Mn] i gbmS, 

där [Mn] är koncentrationen av mangan. Koncentrationen av mangan i proverna 
mättes med ett handhållet röntgenfluorescensinstrument (ThermoFischer Scientific, 
Niton XL3t GOLDD+). Figur 5 visar massandelen mangan vid olika tidpunkter efter 
första inmatningen av gbmS. De högsta massandelarna erhölls vid knappt 3000 
minuter och var knappt 18 %. Eftersom andelen gbmS beräknas genom en kvot av 
koncentrationer blir effekten av systematiska mätfel liten. Trots det gjordes även 
noggranna koncentrationsbestämningar enligt standard för analys av bränsleaskor 
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(ASTM D 3682) på två av proverna. Massandelar framräknade med dessa mätningar 
ger 12–13 % gbmS, men det är en något osäker siffra då det baseras på en mätning 
på rent slagg från en annan batch. Ett agglomereringstest gjordes också för att 
bestämma agglomereringstemperaturen. 

 

Figur 5 Andelen gjuteribäddmaterial i fluidbädden vid olika tider (minuter efter första 
inmatningen). 

En driftjämförelse gjordes genom att jämföra CO- och NO-koncentrationerna under 
en s.k. testperiod, då bädden har inblandning av gbmS, med en referensperiod. 
Eftersom test- och referensperioderna inte kan infalla samtidigt, är det viktigt att 
hålla så många parametrar som möjligt, utom bäddsammansättningen, så stabila och 
lika som möjligt. Följande karaktäriserar perioderna: 

• Före båda perioderna har bränslehanteringssystemet underhållits. 

• Bränsletillförsel skedde från samma bränslehall och kvarn. 

• Samma bränsletyp och blandning användes med normala variationer. 

• Inmatning av färsksand gjordes med ca 145 kg/h under referensperioden och 
med max 100 kg/h under testperioden då det även matades in gbmS. 

Tester med syreminskning gjordes under en period med hög andel gbmS i bädden 
och under en period med endast natursand. Syrehalten var inledningsvis ca 5,8 % i 
rökgasen. Denna sänktes i steg om 0,2–0,3 %-enheter till dess CO-koncentrationen 
blev så hög att det blev problematiskt med hänsyn till tillåtet utsläpp. 
Jämförelseparametrarna var O2- och NO-koncentrationerna vid denna högsta CO-
koncentration. 
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Resultat och diskussion 

Resultaten av kartläggningen av gjuterislagg i Sverige, småskaliga försök, 
mellanskaliga försök och storskaliga försök presenteras i varsitt avsnitt. Därefter 
följer ett avsnitt där resultaten diskuteras.  

Kartläggning av gjuterislagg i Sverige 

Många av gjuterierna har inte en komplett kemisk analys av sin slagg, utan de 
undersöker endast halten giftiga metaller för att kunna avgöra ifall slaggen skall 
klassas som farligt avfall. Vissa gjuterier blandar slaggen med andra material, såsom 
eldfast material från ugnen, innan det skickas till deponi, och har därför inte något 
noggrant mått på mängden slagg som produceras. Den totala slaggproduktionen i 
järn- och stålgjuterier i Sverige är cirka 14 000 ton per år. Produktionen av svenskt 
stålgjutgods är liten jämfört med gjutjärn. Den sammanlagda årsproduktionen från 
Sveriges tio största stålgjuterier är mindre än från ett enda av de fem största 
järngjuterierna. Totala mängden slagg från stålgjuterierna är ca 2 000 ton per år. 
Dessutom är variationen på legeringar stor vilket påverkar det kemiska innehållet i 
slaggen. Därför prioriterades kartläggning av järngjuteriernas slagg.  
 
Sammansättningen av slagg är ofta komplex. Slaggen som bildas i gjuterier är 
resultatet av reaktioner mellan kiseldioxid (vidhäftande sand vid avkastning av 
smuts), järnoxid från stålskrot, annan oxidation av smältprodukter och reaktioner 
med eldfast material. Den resulterande slaggen består alltså av en blandad flytande 
fas av oxider av järn, mangan, magnesium, kisel, silikater och sulfider samt en 
mängd andra föreningar, vilka kan innefatta aluminiumoxid, kalciumoxider och 
sulfider, sällsynta jordartsmetalloxider och rena metaller. Tabell 4 visar slaggens 
sammansättning med avseende på metaller och några andra grundämnen. Tabell 5 
och Tabell 6 visar fakta om produktionen vid järn- respektive stålgjuterier i Sverige. 
Den totala halten järn och mangan i slaggen användes som ett index för att bedöma 
om slaggen var lämplig som syrebärare i fluidiserad bädd. Om detta index var lägre 
än 10% antogs slaggen inte ha tillräcklig syrebärande effekt. 
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Tabell 4 Kemisk analys av grundämnen i gjuterislagg från de olika gjuterierna (vikt-%). 

 
a Har bytt namn till Baettr. 
 

Ämne Global 
Castingsa 

Sandvik 
SRP 

SSG Storebro Arvika Arvika 2 SKF 

Mekan 

Kisel 16,2 8,96 18,9 28,3 28,8 27,1 28,4 

Aluminium 3,55 2,74 10,3 6,83 5,65 7,93 5,86 

Kalcium 2,2 8,9 0,768 0,968 2,84 2,76 0,731 

Järn 39 5,7 3,11 13 4,2 2,36 17,6 

Kalium 0,327 0,0769 0,647 0,38 0,551 0,947 0,762 

Magnesium 1,64 14,2 1,29 1,9 2,63 5,37 0,886 

Mangan 1,97 18,2 12,6 2,59 2,91 1,71 2,85 

Natrium 0,252 0,124 0,736 0,268 0,415 0,662 0,481 

Fosfor 0,0194 0,0129 0,00518 0,0181 0,00524 0,00622 0,0179 

Titan 0,746 1 1,4 0,301 0,272 0,00173 0,28 

glödförlust -12,4 -1,5 -0,3 -1,1 -0,5 -0,1 -5,5 

Arsenik 0,000298 7,68E-05 1,69E-05 0,000131 4,12E-05 0,000123 0,000934 

Barium 0,0918 0,0158 0,031 0,134 0,165 0,21 0,0542 

Beryllium 0,000165 0,0001 0,000113 0,000196 0,000219 0,000208 0,000142 

Kadmium 1,14E-05 6,53E-06 3,24E-05 0 1,1E-06 0 1,67E-05 

Kobolt 0,00174 0,00096 0,000395 7,13E-05 4,66E-05 3,05E-05 0,00375 

Krom 0,111 0,308 0,451 0,0681 0,046 0,0185 0,0395 

Koppar 0,0016 0,00256 0,000326 0,00304 0,00087 0,0014 0,104 

Kvicksilver 0,000004 0,000004 0 0 0 0 0 

Niob 0,0121 0,00636 0,0462 0,0165 0,00459 0,0036 0,0143 

Nickel 0,00468 0,00294 0,037 0,0011 0,000252 0,000313 0,0157 

Bly 0,000197 0,000175 0,000142 2,32E-05 8,75E-05 6,27E-05 0,000248 

Svavel 0 0,0135 0 0,00562 0 0 0,115 

Scandium 0,000546 0,000278 0,00899 0,000789 0,000856 0,000587 0,000446 

Strontium 0,0162 0,00903 0,0112 0,0136 0,0215 0,02 0,0798 

Vanadin 0,0719 0,00727 0,00439 0,029 0,0181 0,00598 0,0162 

Volfram 0,00015 0,000265 0 0,000145 0 0 0,000316 

Yttrium 0,00175 0,000625 0,0107 0,00155 0,00201 0,00158 0,00176 

Zink 0,00036 0,00197 0,00103 0,000243 0,000324 0,000447 0,003 

Zirkonium 0,162 0,0104 5,35 0,113 0,357 0,172 0,0325 
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Tabell 5 Produktion i järngjuterier i Sverige. 

Gjuteri Typiska legeringar Järnpro-
duktion 
(ton/år) 

Slaggproduk-
tion (ton/år) 

Lämplig för 
fluidiserad bädd 

Grå- 
järn 

Segjärn Vitjärn 

Volvo GT  

Powertrain AB 

Skövde 

*   95 000 8 000 – 

10 000 

nej 

Arvika Gjuteri AB * *  28 500 250 nej 

Åkers Sweden AB * * * 25 000 200 - 

Scania AB *   16 000 ~200 - 

Valmet * *  30 000 386 - 

SKF Mekan AB * *  22 000 300 ja 

Global casting  *  17 000 700 ja 

Xylem *  * 10 000 470 - 

Bruzaholms bruk * * * 4 000 152 - 

Holsbyverken * * * 4 000 79 nej 

Roslagsgjuteriet * * * 3 000 <100 - 

Tierps Järnbruk * * * 3 500 <100 - 

Federal Mogul  

Göteborg 

* *  3 500 <100 - 

Norrlands gjuteriet * *  3 000 56 ja 

Älmhults gjuteri * *  3 000 139 nej 

Storebrogjuteriet * * * 2 000 12 ja 

Skeppshults gjuteri *   1 000 38 - 

Mölltorps gjuteri * *  1 000 <50 - 

Summa    271 500 ≤13 000  
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Tabell 6  lista över stålgjuterier i Sverige 

Gjuteri Typiska 
legeringar 

Stålproduktion 
(ton/år) 

Slaggmängd 
(ton/år) 

Kommentarer 

Sandvik SRP Manganstål 10 000 500–1000 Slaggen har testats i 
projektet 

Combi Wear 
Parts 

Verktygsstål 5 000 200  

Combi Casting Verktygsstål 3 500 <100  

Keycast 
Kohlswa 

Verktygsstål 3 500 <100  

Bruzaholms 
bruk 

Vitjärn 1 000 <100  

Österby gjuteri Rostfritt 700 <50 Kraftigt varierande 
metallinnehåll 

Smålands 
stålgjuteri 

Stor variation 500 4 Slaggen har testats i 
projektet 

Klafreström Rostfritt 450 <10 Kraftigt varierande 
metallinnehåll 

Norrhult Rostfritt 400 <10 Kraftigt varierande 
metallinnehåll 

Laholm stål Stor variation 350 <10 Kraftigt varierande 
metallinnehåll 

Summa  25 400 >2 000  

Småskaliga försök 

I dessa försök jämförs förbränningsgraden vid förbränning med gjuteribäddmaterial 
från olika gjuterier. Förbränningsgraden är ett mått på hur fullständig förbränningen 
är. En förbränningsgrad lika med 1 betyder således att all CH4 har förbränts till CO2, 
och en förbränningsgrad lika med 0 betyder att all CH4 passerade reaktorn utan att 
reagera. Förbränningsgraden beräknas genom en kolbalans där mängden bildad CO2 
jämförs med totala mängden kolföreningar (CO2, CO, CH4) i rökgaserna: 

förbränningsgrad = pCO2/(pCO2 + pCO + pCH4) 

där p är partialtrycket av kolföreningarna. Vid syreöverskott (Lambda > 1) kan man 
vänta sig att förbränningsgraden = 1 eftersom det finns tillräckligt med syre och 
reaktioner mellan gaser är snabba vid de aktuella temperaturerna. Då blir 
bäddmaterialets syrebärande förmåga av mindre betydelse för förbränningsgraden. 
Vid syreunderskott så kan förbränningsgraden inte nå upp till 1 om det inte finns syre 
i bäddmaterialet. Den då uppmätta förbränningsgraden blir då ett mått på 
bäddmaterialets syrebärande förmåga. 
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Den genomsnittliga förbränningsgraden från de småskaliga förbränningsförsöken, för 
varje bäddmaterial, vid varje studerad luft/bränsle-kvot (Lambda) visas i Figur 6. 

 

Figur 6 Genomsnittlig förbränningsgrad för varje testat bäddmaterial vid de olika undersökta 
Lambda-värdena. 

Så länge förbränningen sker i syreöverskott (Lambda ≥ 1) så förbränns i princip all 
CH4 till CO2 oavsett vad bäddmaterialet är. När Lambda blir mindre än 1 börjar man 
se skillnad mellan sand och de flesta av slaggbäddmaterialen. Provet benämnt Arvika 
tappar dock i förbränningsgrad ungefär lika fort som sand när Lambda sjunker, men i 
resten av materialen kan man se en högre förbränningsgrad. Proverna SSG, Arvika 2 
och Storebro betedde sig mycket lika i försöken – samtliga med högre 
förbränningsgrad än sanden. Global Casting hade ännu större förbränningsgrad och 
störst förbränningsgrad hade Sandvik SRP vid alla studerade Lambda-värden < 1. På 
grund av ett misstag saknas en datapunkt för provet Arvika. 

En förbränningsgrad på exempelvis 0,5 kan innebära 50% CO, 50% CH4 eller en 
blandning av dessa. Därför måste rökgassammansättningen av gaserna också 
undersökas vid olika Lambda-värden. Figur 7 visar volym-% CH4 i rökgaserna som 
funktion av Lambda-värden. 
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Figur 7 Volym-% CH4 i rökgaserna för samtliga bäddmaterial avsatta mot Lambda-värden. 

Vid Lambda-värden mellan 1,2 och 0,68 varierar koncentrationen CH4 i den 
inkommande förbränningsgasen mellan ungefär 7,7 och 12,8 volym-%. Oavsett 
Lambda-värden så verkar det således som att det mesta av all CH4 oxiderar när den 
passerar den fluidiserade bädden. Vid Lambda-värden mellan 1,2 och 1 är CH4 
nivåerna praktiskt taget konstanta för alla bäddmaterial men mängden CH4 varierar 
något mellan bäddmaterial. Detta beror på att nollkalibreringen för CH4 inte blir 
exakt samma vid alla experiment och den lilla variationen som finns mellan de olika 
bäddmaterialen orsakas av kalibreringsvariationer. När Lambda-värdet blir lägre än 1 
går det att se tendenser till en ökning av CH4 i rökgaserna men fortfarande är det 
väldigt lite av ingående CH4 som passerar fluidbädden utan att reagera. Orsaken till 
sjunkande förbränningsgrader vid sjunkande Lambda-värde tycks således inte vara 
oförbränd CH4. 

Figur 8 visar mängden volym-% CO i rökgaserna avsatta mot Lambda-värde. 
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Figur 8 Volym-% CO i rökgaserna för samtliga bäddmaterial avsatta mot Lambda-värden. 
 

Figur 8 visar samma trend som Figur 6. Vid Lambda-värden ≥ 1 så förbränns all CH4 
fullständigt och ingen CO återfinns i rökgaserna. När Lambda-värdena < 1 så 
minskar förbränningsgraden samtidigt som halten CO i rökgaserna ökar. Eftersom i 
princip ingen CH4 passerade fluidbädden oreagerad så blir förbränningsgraden i 
praktiken enbart beroende av mängderna CO och CO2 i rökgaserna. Därför syns 
samma trender i Figur 8 som i Figur 6. Sand och Arvika visade lägst 
förbränningsgrad vid låga Lambda-värden och således finns det mest CO kvar i 
rökgaserna när de används som bäddmaterial. SSG, Arvika 2 och Storebro uppvisar 
något lägre halt CO än referenssanden. Global Castings ger upphov till än lägre halt 
CO och lägst halt CO ger Sandvik SRP. 

Sammantaget indikerar Figur 7 och Figur 8 att de syrebärande bäddarna inte har 
någon egentlig inverkan på förbränningen av CH4 vid något av de studerade 
Lambda-värdena i de småskaliga försöken. Detta är i sig inte konstigt eftersom 
förbränningsgasen (CH4/luft-blandningen) även vid låga Lambda-värden innehåller 
tillräckligt med O2 för att oxidera all CH4 till minst CO. Den positiva effekten av att 
byta den inerta sanden i bädden mot ett syrebärande bäddmaterial blir således snarare 
reduktion av CO i rökgaserna enligt de småskaliga experimenten. 

Av de testade gjuterislaggerna verkade det enligt de småskaliga försöken som att 
Sandvik SRP och Global Castings var de gjuterislagger som lämpade sig bäst som 
syrebärande bäddmaterial. 
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Mellanskaliga försök 

Innan försöken påbörjades konstaterades att gbm från Global Castings var väldigt 
tungt: 3,4 kg/dm3 att jämföra med 1,86 kr/dm3 för gbmS. En närmare undersökning 
visade att det innehöll påtagliga mängder ren metall. För att undvika metallbrand 
med lokalt kraftig värmeutveckling föroxiderades materialet. Det gjordes i den lilla 
fluidbädden (jfr. Liten fluidbädd) genom att luft blåstes igenom materialet vid hög 
temperatur före förbränningsförsöken. 

Förbränningsförsök 

Perioder av stabil förbränning identifierades genom bedömning av bäddtemperatur, 
tryckfall över bädd och O2- och CO2-koncentration. Medelvärden och 
standardavvikelser av CO- och NO-koncentrationerna i rökgasen över dessa perioder 
är det främsta resultaten. Försöksbeteckningar återfinns i Tabell 3. Tabell 7 visar 
resultaten. 

Tabell 7 Genomsnittliga CO- och NO-koncentrationer och deras spridning (standardavvikelse) 
under mellanskaliga förbränningsförsök. Försöksbeteckningar återfinns i Tabell 3. 

Försök CO  

 

NO  

Bt5 30,0±150 84±7 

Bt5 20,1±150 85±6 

Bt3 81,5±180 93±7 

Ba5 35,8±120 324±63 

Br5 17,7±140 324±39 

GCt5 2,1±1 88±6 

GCt3 30,9±190 96±8 

GCr5 5,2±3 350±37 

St5 7,0±30 85±7 

St3 59,0±290 95±7 

Sa5 46,7±230 315±52 

Sr5 2,3±13 327±38 

 
I många av försöken är spridningen i CO-koncentration stor. Det beror på att 
koncentrationen oftast är ganska låg men ibland plötsligt och kortvarigt ökar i form 
av en så kallad spik. Typiskt koncentrationen ligga på 15 ppm för att under loppet av 
en minut öka till 1000 ppm och åter sjunka till 15 ppm. Detta är normalt och beror på 
att syret för tillfället inte räcker. Det i sin tur beror på bränslet. I en liten anläggning 
som denna så är det svårt att hålla ett helt jämnt bränsleflöde, och kan alltså slumpa 
sig så att det ibland kommer in lite mer bränsle än det finns syre till. I en större 
anläggning så beror spikar ofta på att bränslet dammar. 
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Av försöken med olika bäddmaterial, träpellets och 5,5 % O2-koncentration (Bt5, 
GCt5 och St5) framgår att CO-koncentrationen är betydligt högre i Bt5. Motsvarande 
jämförelse vid 3,5 % O2-koncentration (Bt3, GCt3 och St3) visar att CO-
koncentrationen är betydligt högre i Bt3. Detta tyder på att gbm från Global Castings 
och gbmS har syrebärande egenskaper som bidrar till att jämna ut 
syrekoncentrationen i eldstaden. 
 
Av försöken med returträpellets (Br5, GCr5 och Sr5) framgår att CO-
koncentrationen är högst i Br5. Detta tyder återigen på syrebärande egenskaper hos 
gbm från Global Castings och gbmS. Två liknande försök gjordes med syntetiska 
avfallspellets (Ba5 och Sa5). I dessa försök blev CO-koncentrationen högst i Sa5. 
Det skulle tyda på att gbmS inte hade syrebärande egenskaper. CO-koncentrationen 
över tid i dessa fall består av många men lägre spikar i fallet Ba5 medan den i fallet 
Sa5 domineras av en rejäl spik som är så stor att genomsnittskoncentrationen blir 
större. Koncentrationen mellan spikarna är faktiskt något lägre i Sa5. I detta fall har 
troligen mycket bränsle kommit in eldstaden vid ett tillfälle på grund av 
avfallspelletsens klibbighet och orsakat förhöjd CO-koncentration. Det faktum att 
koncentrationen mellan spikarna är lägre i fallet Sa5 gör att tolkningen blir att gbmS 
har syrebärande egenskaper. 
 
Sammanfattningsvis visar de mellanskaliga förbränningsförsöken att gbm från 
Global Castings och gbmS har syrebärande egenskaper. 

Agglomereringstest 

Agglomereringstester (jfr. avsnitt Liten fluidbädd) gjordes på bäddmaterial från 
försöken Bt5, St5 och Sa5. Inget av försöken visade på tydlig agglomereringstendens 
under 900 °C men bäddmaterial från St5 uppvisade då 15–20 °C lägre 
agglomereringstemperatur än bäddmaterial från Bt5. Figur 9 visar tryckfall över 
bädden och bäddtemperatur avsatta mot tid vid agglomereringstest med bäddmaterial 
från Sa5. Tryckfallskurvan varierar kring 325 Pa tills temperaturen nått ca 1025 °C. 
Vid högre temperatur sjunker tryckfallet drastiskt. I detta fall beskrivs 
agglomereringen som tydlig och total vid 1037 respektive 1051 °C.  

Sammanfattningsvis verkar inte gbmS ha någon större negativ effekt på 
agglomereringsrisken. 
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Figur 9 Temperatur och tryckfall avsatta mot tid under agglomereringstest med använt 
bäddmaterial från försök Sa5. 

Storskaliga försök 

Resultaten består av driftjämförelse, syrgassänkning och analys av bäddmaterial. 

Driftjämförelse 

Två perioder med olika bäddmaterial jämfördes. Bäddmaterialen var natursand 
respektive natursand med inblandning av gbmS. Perioderna valdes så att väsentliga 
driftparametrar var stabila under perioderna och så att inblandningen av gbmS var 
signifikant. Syftet med detta var att observerade skillnader skulle kunna härledas till 
skillnader i bäddmaterial. Driftparametrarna var ett antal temperaturer i anslutning 
till fluidbädden och i eldstaden, differenstrycket över bädden samt halter av syrgas, 
CO2 och SO2 i rökgaserna. De parametrar som observerades för att de skulle kunna 
påverkas av bäddmaterialet var koncentrationerna av CO och NO i rökgaserna som 
mättes efter rökgasreningen och rökgasfläkten. 

Tabell 8 visar medelvärden av driftdata från referens- och testperioderna. Figur 10 
illustrerar dessa driftdata tidsupplöst. Skillnaderna i driftdata mellan referens- och 
testperioderna är inte större än förväntat vid avfallsförbränning. Således kan den 
högre koncentrationen av SO2 under referensperioden förklaras av bränslevariationer. 
Med stöd av resultaten från småskaliga och mellanskaliga försöken görs 
bedömningen att skillnaderna i koncentrationen av CO till största delen del beror på 
bäddmaterialet. Under referensperioden är koncentrationen av CO 31 mg/Nm3 
medan den under testperioden är 6. Samtidigt är syrekoncentrationerna 5,8 respektive 
5,5 %. Bäddmaterialet förmår alltså sänka CO trots att syrekoncentrationen är lägre. 
Koncentrationerna av NO skiljer sig också mellan försöken men den skillnaden 
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skulle mycket väl kunna ha orsakats av variationer i bränslet eftersom bränsle-NOx 
bör vara det dominerande slaget av NOx. 

Tabell 8 Medelvärden av driftdata från referens- och testperioderna. 

Driftparameter Enhet Referensperioden Testperioden 

Temperatur bakre bädd °C 780 790 

Temperatur eldstad näsor °C 870 900 

Temperatur eldstad övre °C 780 810 

Temperatur vändschakt °C 550 580 

NO mg/Nm3 86 70 

SO2 mg/Nm3 66 15 

CO2 % 7,4 7,6 

CO mg/Nm3 31 6,0 

O2 % 5,8 5,5 

Differenstryck bädd kPa 4,5 4,2 

Rökgasåterföring Nm3/s 1,2 1,2 

Totalluftflöde Nm3/s 6,7 6,0 

Överluftflöde Nm3/s 1,4 1,2 

Effekt MW 11,8 12,0 
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Figur 10 Driftdata från a) referensperiod och b) testperiod. För enheter se Tabell 8. 

Syrgassänkning 

Syrgashalten i rökgaserna sänktes successivt från den normala nivån under det att 
koncentrationerna av CO och NO i rökgaserna observerades. Detta gjordes vid ett 
referenstillfälle med normal drift och natursand som bäddmaterial och ett testtillfälle 
med normal drift och signifikant inblandning av gbmS i natursand. 
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Figur 11 visar hur koncentrationen av CO varierade när syrgashalten ändrades vid 
referens- och testtillfället. NO är inte redovisat på eftersom ingen effekt på dess 
koncentration kunde observeras. Koncentrationen av CO däremot ökar när 
syrgashalten sänks. Vid referenstillfället kunde syrgashalten sänkas från 5,8 % till 
4,3 % innan koncentrationen av CO blev så hög att den riskerade överskrida tillåtna 
utsläppsgränser för anläggningen. Vid testtillfället sänktes syrgashalten från 5,7 % 
till 3,8 % innan samma problem uppstod. 3,8 % skall jämföras med 4,3 % och det 
innebär att anläggningen kan använda ett betydligt lägre luftöverskott med gbmS 
som bäddmaterial än med natursand. 
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Figur 11 CO- och O2-koncentrationer under syrgassänkning. Syrekoncentrationernas 
börvärden i % är inskrivna i diagrammen. Övre diagrammet: natursand som bäddmaterial. 
Nedre diagrammet: gbmS som bäddmaterial. 

Agglomereringstest 

Figur 12 visar resultatet av agglomereringstest på bäddmaterial från de storskaliga 
försöken. Tryckfallet beter sig som vid normal fluidisering upp till ca 1020 °C. 
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Agglomereringstendenser brukar indikeras med en ganska snabb tryckfallsminskning 
till nära noll över ett temperaturintervall på 20–30 °C. I detta fall minskar trycket 
inledningsvis men stannar på ca 500 Pa. Orsaken är oklar men kan vara att det bildats 
en någotsånär täckande smälta över reaktorns hela tvärsnitt. Oavsett orsak visar 
testen att det inte föreligger agglomereringstendenser under 1000 °C, vilket visar att 
det finns god marginal till typiska fluidbäddtemperaturer. Risken för agglomerering 
på grund av gbmS är alltså liten. 

 

Figur 12 Agglomereringstest: Tryckfallet över en fluidiserad bädd bestående av bäddmaterial 
från de storskaliga försöken avsatt mot temperatur. 

Diskussion 

De sammantagna resultaten från försöken från den minsta till den största skalan visar 
att gjuterislagg kan krossas och siktas och därmed ge ett bäddmaterial med 
syrebärande egenskaper. Materialet har också visat sig fungera fluidiseringstekniskt 
och uppvisar inga agglomereringstendenser. 

Ett syrebärande bäddmaterial som detta kan användas i olika syften beroende på 
anläggningen. Om exempelvis rökgasfläktens kapacitet begränsar panneffekten kan 
denna ökas med ett syrebärande bäddmaterial. I det aktuella fallet ökade effekten 
med 15 %. Det beror troligen på att vid ett givet luftöverskott blir förbränningen 
bättre med en syrebärare och då kan mer bränsle förbrännas. Effektökningen kan 
naturligtvis användas för att öka intäkterna men den kan också användas som en 
backup då kraft- och värmeproducenten snabbt måste öka produktionen. Ett annat 
syfte kan vara att sänka luftöverskottet, vilket projektet visade var möjligt. Det gör 
att mindre el går till att driva rökgasfläkten vilket är en besparing. Alternativt kan 
luftöverskottet lämnas oförändrat och man kan i stället använda ett sämre bränsle, 
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som annars skulle vara problematiskt ur CO-emissionssynpunkt. Det ger minskade 
kostnader för eller ökade intäkter. 

Det var svårt att hitta någon som ville krossa gjuterislaggen under projektets gång. 
Slaggen är ett svårbearbetat material som endast förekommer i relativt små mängder. 
Till slut lyckades dock krossningen men processen gav upphov till en del svinn. 
Svinn på grund av att vissa bitar blir för stora är ett mindre problem. De går alltid att 
krossa eller mala ner till mindre bitar. Det är värre med bitar som blir för små för den 
tänkta applikationen – i detta fall bäddmaterial. Vid torkning och siktning erhölls ett 
svinn på ca 50 % på grund av för små bitar. Här finns dock förbättringspotential. 
Processen kan förfinas och andra storleksfraktioner hos partiklarna kan nyttiggöras 
om man kan använda dem även i cirkulerande fluidbäddar. 

Av de undersökta slaggmaterialen befanns två ha tydliga syrebärande egenskaper. En 
fråga som uppstår är alltså hur mycket slagg det finns som kan användas på detta 
sätt. Kartläggningen av gjuterierna visade att slaggproduktionen för ett givet gjuteri 
ofta är begränsad och att gjuterierna är spridda över geografiskt stora områden. Det 
försvårar logistiken och därmed möjligheten att få en god ekonomi i 
slagghanteringen. Det är å andra sidan ganska troligt att det finns en 
avfallsförbränningsanläggning av fluidbäddtyp inom inte alltför stort avstånd från 
gjuteriet. Det bör också noteras att tydliga positiva effekter av gjuteribäddmaterialet 
erhölls vid en så låg inblandning som maximalt 18 % på massbasis. Förbrukningen 
av gjuteribäddmaterial bör alltså kunna vara lägre än den normala förbrukningen av 
kiselsand. 

Hur en affärsmodell, där gjuterislagg omvandlas till bäddmaterial, skulle se ut är en 
fråga som är direkt kopplad till lönsamheten i användningen. Eftersom både gjuterier 
och fluidbäddanläggningar använder natursand så blir leverantören av natursand 
naturligt en central aktör i hanteringen. Man skulle kunna tänka sig att när sand 
levereras till gjuteriet så tas slagg med tillbaka av leverantören. Den krossas och 
siktas, och blandas sedan med sand för att levereras till fluidbäddanläggningen. Det 
bör påpekas att även gjuteriernas avfall av förbrukad sand kan användas i 
fluidbäddanläggningar.[6] Gjuterierna minskar härigenom sina kostnader för 
slagghanteringen. Den avgörande frågan är om denna vinst och 
förbränningsanläggningens vinst ger en betalningsvilja som är tillräckligt stor för 
sandleverantören. 
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Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg 

Gjuterislagg med innehåll av järn eller mangan kan efter krossning och siktning 
användas som syrebärande bäddmaterial i fluidbäddförbränning. Det finns begränsat 
med gjuterislagg och det är ett svårbearbetat material, vilket kan vara ett problem för 
lönsamheten. 

Ett syrebärande bäddmaterial ger nytta i form av lägre utsläpp av CO. Om materialet 
är ett avfall, som i detta fall, så innebär användningen i fluidbädden att det används 
åtminstone en gång till innan det går till deponi, vilket är bättre ur resurssynpunkt 

Den kommersiella nyttan består i att gjuterierna blir av med slaggen som annars 
skulle ge upphov till kostnader, och att förbränningsanläggningen får en bättre och 
lönsammare förbränning. Förhoppningen är att den som sköter transport och 
behandling av slaggen kan göra det på ett lönsamt vis. 

Nästa steg bör inbegripa en ekonomisk analys av de kostnader och intäkter som 
uppstår då gjuterislagg behandlas och används i fluidbäddanläggningar. Andra frågor 
är 

• Vilka långtidseffekter har användning av gjuteribäddmaterial på 
förbränningsanläggningen? 

• Hur slits gjuteribäddmaterialet? 

• Kan krossning och siktning effektiviseras så att svinnet blir mindre? 

• Kan ett gjuteribäddmaterial lämpligt för cirkulerande fluidbädd tas fram? 
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Bilagor 

Bilaga 1 Siktkurva för gbmS 

Andel gbmS som fastnar på sikt med olika masköppning (mm). 
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