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Summary

The aim of the project "Adaptation of Wood Ashes to Recycling" is to evaluate
a new technique - roll pelleting - for making wood ash suitable for reuse as a
fertiliser for woodland. The project is being carried out at the forest product
companies AssiDomän and Stora Enso. The main financier is the Swedish
National Energy Administration. Other financiers are AssiDomän, Stora Enso,
The Thermal Engineering Research Institute and The Forestry Research Institute
of Sweden.

The project has involved the construction of a full-scale roll pelleter in a mobile
container and its trial operation at two Swedish pulp and paper mills. The
leaching properties of the ash products were studied with a laboratory method.
In addition, the effects of ash fertilisation with these products are being studied
in a four-year field trial. Effects on soil pH, nutrient supply, soil water chemistry
and ground vegetation are being evaluated by The Forestry Research Institute of
Sweden and will be reported separately in the year 2003.

In a laboratory prestudy, the leaching properties of pellets from twelve different
ash products made in a laboratory prototype machine were evaluated. The ash
products were made from residues from the AssiDomän Frövi mill and the Stora
Enso Fors mill. Fly ash from Frövi was used alone and mixed with green liquor
sludge and lime sludge respectively. Fly ash from Fors was also used alone and
mixed with coating colour. The laboratory method used for the evaluation of
leaching properties is the method developed by IVL The Swedish
Environmental Research Institute Ltd (Larsson & Westling, 1999). The results
show that the progress of the leaching of roll pelleted ash is significantly slower
than for the corresponding crushed product and a reference lime product. The
speed of leaching, measured as acid neutralisation capacity, ANC, was
significantly lower for the roll pelleted ash compared to self-hardened and
crushed ash products. Because of the high content of calcium, lime has on the
whole, a greater acid neutralisation capacity. Wood ash, differs from lime in that
it contains a substantial amount of nutrient elements essential for the forest. The
acid neutralisation capacity of the roll pelleted ash was still the same after 100
days of laboratory leaching. The acid neutralisation capacity of self-hardened
and crushed ashes usually ceases already after 30 days.

It is likely that a well-hardened roll pelleted ash product can, without any great
risk of serious damage to ground vegetation, be recycled to the forest during the
clearcut stage as a compensation fertiliser following biofuel harvesting. Neither
increased nitrification nor leaching of nitrate from soil water is likely to occur.



Potassium is considered to be an element that is easily leached from ash. In our
laboratory leaching study, on the other hand, as much as 61 % of the original
potassium content was still present in the roll pelleted ash after 100 days.

The roll pelleting machine has been running a little more than six months at the
two mills. In total 1500 tonnes of pellets have been produced. The main part is
pellets solely from ash, however, mixtures of ash and lime sludge and ash and
green liquor sludge, respectively, have also been pelleted.

Our experiences of the roll pelleting machine are very good. The ash products
seem well suited to recycling back to the forest.

The machine has a production capacity of five tonnes per hour, indicating a
production capacity of 10,000 tonnes per year. The running costs, including
costs for personnel, spare parts and internal transports, amounted to 87 SEK per
tonne of dry ash (i.e. 61 SEK per tonne of ash with 30 % water content) during
the long term test. These are low costs compared to other agglomeration
techniques.

The roll pelleting technique has worked very well on a large scale without any
further technical development. As this machine was the first of its kind some
adjustments and minor changes were made in the machine and container during
the course of the project. Further adjustments have been suggested in our report.

Beside this project, 210 tonnes of roll pelleted ash have been spread in a 70
hectare forest area. The pellets were evenly distributed, at three tonnes per
hectare, with a tractor equipped with a disc fertiliser spreader.
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Sammanfattning

Syftet med projektet "Kretsloppsanpassning av bioaskor" är att i fullstor skala
utvärdera en ny teknik - valspelleteringsteknik - för preparering av bioaska som
skall återföras till skogsmark. Projektet drivs av AssiDomän och Stora Enso.
Huvudfinansiär är Statens energimyndighet. Övriga finansiärer är AssiDomän,
Stora Enso, Värmeforsk och SkogForsk.

I projektet testas fullskalig valspelletering vid två massa- och pappersbruk. Det
ingår även att studera lakningsegenskaperna hos slutprodukten. Vidare studeras i
fält vilka effekter återföring av valspelleterad aska har på markens pH och
näringstillgång, markvattenkemi och markvegetation. Denna fältstudie, som
löper över fyra år, drivs av SkogForsk och avrapporteras separat i början av
2003.

Projektet inleddes med en förstudie i vilken lakningsegenskaperna hos pellets
tillverkade med valspelleteringsteknik i laboratorieskala undersöktes. Pellets
producerades enligt 12 olika recept baserade på dels aska, dels på aska med
inblandningar av grönlutsslam respektive mesa från AssiDomän Frövi samt på
aska med och utan inblandning av bestrykningssmet från Stora Ensos
kartongbruk i Fors. För analys av pelletsens lakningsegenskaper användes en av
IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklad metod (Larsson & Westling, 1999).
Lakningsstudien visade att askpellets har ett påtagligt långsammare
lakningsförlopp än vad som är fallet för motsvarande produkt som krossats och
den skogskalk, som utgjorde referens vid studien. Lakningshastigheten, mätt
som syraneutraliserande förmåga, var likaså betydligt lägre för valspelleterad
aska än för självhärdade och krossade askprodukter. På grund av den höga
halten kalcium har kalk totalt sett en betydligt större syraneutraliserande
förmåga. Biobränsleaska innehåller i gengäld och till skillnad från kalk en
mängd för skogen mycket viktiga näringsämnen. Den syraneutraliserande
förmågan hos valspelleterad aska var fortfarande oförändrad efter 100 dagars
läkning i laboratorium. Vanliga krossaskors syraneutraliserande förmåga upphör
oftast redan efter 30 dygns laboratorielakning.

En välhärdad valspelleterad askprodukt kan sannolikt, utan större risk för
allvarliga skador på markvegetation, återföras till skogsmarken under
hyggesfasen som kompensations gödsling efter biobränsleuttag. Man torde inte
heller behöva befara att sådan pellets medför ökad nitrifikation eller
nitratutlakning.

Kalium anses vara ett ämne som snabbt lakas ut från askor. Vid lakningsstudien
i laboratorium noterades dock att hela 61 % av den ursprungliga kaliummängden
fanns kvar i pelletsen efter 100 dygns laboratorielakning.



Valspelleteringsanläggningen har sammanlagt varit i drift under drygt ett halvt
år vid AssiDomän Frövi och Stora Ensos bruk i Fors. Totalt har ca 1.500 ton
pellets producerats av i huvudsak aska, men även som blandning av aska och
mesa respektive aska och grönluts slam.

Erfarenheterna av valspelleteringstekniken är sammantaget mycket goda. Den
framtagna askprodukten synes vara väl lämpad för återföring till skogsmark.

Anläggningen har en produktionskapacitet om 5 ton befuktad aska per timme,
eller 10 000 ton per år. Driftskostnader, bestående av kostnaderna för personal,
slitdelar och interna transporter till mellanlager , uppgick vid långtidsstudien till
87 kr/ton ts pellets, vilket motsvarar 61 kr/ton vid en vattenhalt på 30%. Jämfört
med andra tekniker är detta en förhållandevis låg kostnad.

Själva valspelleteringstekniken har fungerat bra i stor skala och utan behov av
ytterligare utveckling av valspelleteringsprmcipen. Eftersom denna anläggning
var den första i sitt slag behövde dock vissa justeringar av anläggningen göras
under försöksperioden. Förslag till ytterligare förbättringar av anläggningen har
också tagits fram och redovisas i föreliggande rapport.

Vid sidan om föreliggande projekt har AssiDomän återfört 210 ton av den
valspelleterade askan till ett ca 70 ha stort avrinnings område med hög andel
gallrad skog. Pelletsen spreds jämnt med traktorburen tallriksspridare, 3 ton per
hektar, utan nämnvärd dammbildning.
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1 Bakgrund

Användningen av biobränslen har ökat i Sverige på senare år och behovet, i
form av t ex skogsbränsle, kommer troligen att öka ytterligare framöver.
Drivkraften härtill är önskan att minska användningen av fossila bränslen och
därmed även minska utsläppen av fossilbaserad koldioxid och försurande
svaveldioxid. Skörd av skogsbränsle, t ex i form av tillvaratagande av grenar
och toppar (s k GROT), utgör dock i sig ett hot mot skogsmarkens uthålliga
produktionsförmåga om härigenom för bort alltför mycket näring från
växtplatsen. Förlusten av basiskt verkande ämnen, främst kalcium (Ca),
magnesium (Mg) och kalium (K) medför att marken blir än mera försurad
jämfört med om man enbart skördar stamved. Effekterna av detta kan till stor del
elimineras genom att återföra biobränsleaska till skogsmarken, eftersom de
baskiska ämnena till fullo återfinns i askan. Fosfor (P) och olika
mikronäringsämnen är exempel på andra viktiga näringsämnen som ingår i
askan. Biobränsleaskan är sålunda en resurs som bör nyttjas och inte
transporteras till deponi.

Återföring av aska till skogsmarken utgör en viktig del i det kretsloppsanpassade
skogsbruket. Åtgärden kräver dock att askan behandlas på ett sådant sätt att den
får egenskaper som gör att den utan negativa bieffekter resulterar i långsiktigt
god mark- och vattenvård. På grund av bl a dålig lönsamhet har dock all
askåterföring hittills i huvudsak skett som försöksverksamhet. I och med att en
avfallsskatt på 250 kr per ton deponerat avfall infördes 1 januari 2000 så har
drivkraften ökat vad gäller att finna alternativ hantering av askan. Detta i
kombination med att mer kostnadseffektiva metoder utvecklas kommer
sannolikt att innebära att askåterföring kommer att få allt större omfattning.

Askåterföring som ligger nära i tiden efter slutavverkning, där man också
skördat biobränsle i form av GROT, är både praktiskt och ekonomiskt
tilltalande. Transportarbetet kan eventuellt minska genom samordning av ut- och
intransporter samtidigt som körvägarna kan utnyttjas effektivare. Troligen kan
också spridningen ske snabbare och jämnare under hyggesfasen jämfört med
spridning i uppväxande bestånd, vilket också innebär att man helt eliminerar
risken för stam- och rotskador. Generellt sett finns det dessutom en logisk
koppling mellan askåterföringen på hygget och skörden av biobränslet.

2 Syfte

AssiDomän och Stora Enso har ansett det angeläget att finna en lämplig
produktionsteknik för behandling av bioaska som gör det möjligt att till en
rimlig kostnad återföra askornas näringsämnen till skogsmarken på ett för miljön
skonsamt sätt. Ett uttalat krav är att den behandlade askan skall ha en så långsam
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upplösning (vara så stabiliserad) att den kan spridas på hyggen utan risk för att
näringsämnena skall gå förlorade genom utlakning och utan risk för att markens
flora och fauna tar skada.

Förbehandling av aska kan ske genom någon form av agglomerering. Härdning
med efterföljande krossning, granulering samt kompaktering är de vanligaste
metoderna. Flertalet metoder som prövats hittills är dock så kostsamma att det
inte är ekonomiskt försvarbart att tillverka sådana askprodukter. Detta gäller i
synnerhet granulerad aska.

Under 1998 presenterades resultat från inledande försök med en ny teknik för
askbehandling som benämns valspelletering (en form av kontinuerlig
kompaktering). Studien utfördes på laboratorium som ett sk bänkförsök
(Windelhed, 1998) med aska från AssiDomän Frövi och Stora Ensos bruk i Fors.
Utöver studier av förloppet vid tillverkningen av pellets omfattade studien även
analys av de framställda produkternas lakningsegenskaper. Studien visade att
den aktuella behandlingsmetoden har ett flertal fördelar jämfört med andra
metoder för askhantering, inte minst vad gäller kostnaden. Det fanns sålunda
starka incitament att gå vidare och testa tekniken i fullskaleförsök.

Denna rapport redovisar efterföljande försök som består av dels en förstudie i
laboratorieskala med tillverkning av pellets enligt tolv olika recept inklusive
lakningstest av produkterna, dels ett försök med valspelletering i full skala.
Tillsammans utgör dessa försök "Etapp 1" i projektet "Kretsloppsanpassning av
bioaskor".

Syftet med fullskaleförsöket har varit att utvärdera den nya tekniken för
preparering av aska för återföring till skogsmark. Maskinen (figur 1) är den
första fullskaleanläggningen för praktisk tillämpning av denna teknik. Projektets
andra etapp omfattar en fältstudie över de effekter som valspelleterad aska har
på skogsmarkens pH-värde, näringstillgång, markvattenkemi och
markvegetation.



Figur 1. Valspelleteringsutrustningen är permanent inbyggd i en 20-fots container (2590 mm
hög) och har ett eget styr- och reglersystem. Här är den uppställd på ett höj- och sänkbart
stativ hos AssiDomän Frövi. Befuktad aska matas in upptill och pelleterad aska faller ut
nertill.

3 Projektorganisation och finansiering

Projektet "Kretsloppsanpassning av bioaskor" är ett samarbete mellan
skogskoncernerna AssiDomän och Stora Enso. Projektets huvudfinansiär är
Statens energimyndighet. Övriga finansiärer är AssiDomän, Stora Enso,
Värmeforsk och SkogForsk (tabell 1). Uppskattningsvis kommer den totala
projektkostnaden att bli något högre än den budgeterade.

Tabell 1. Projektets finansiering.

AssiDomän och Stora Enso
Statens energimyndighet
Värmeforsk
SkogForsk
Total budget

kr
1.421.000
1.161.000
300.000
250.000

3.132.000

9
ca
ca
ca
ca

'o

45
37
10
8
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Projektet har haft två projektgrupper med medverkan från AssiDomän Forestry,
AssiDomän Frövi, AssiDomän Koncernstab Teknik & Miljö, SkogForsk, Stora
Enso Environment, Stora Enso Packaging Board AB Fors bruk samt Sycon
teknikkonsult AB (fd Sydkraft konsult).

Projektet har en styrgrupp med representanter från AssiDomän och Stora Enso.
Styrgruppen har bl a ekonomiskt ansvar för projektet.

4 Projektbeskrivning

Projektet "Kretsloppsanpassning av bioaskor" startade 1998 och har två etapper.
Etapp 1 omfattar en förstudie på laboratorium och en fullskalig teknisk
utvärdering inklusive produktion av pellets till Etapp 2 (tabell 2). Etapp 2 utgörs
av ett fältförsök.

Tabell 2. Projektbeskrivning

Etapp 1
• Förstudie. Tillverkning av pellets i laboratoriemodell.

Lakningsstudie hos IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
• Byggnation och utprovning av mobil fullskale-

anläggning för valspelletering.
Produktion av pellets.

• Spridning av valpelleterad aska i skogsförsök

Etapp 2
• Fältförsök

Fyraårigt skogsförsök med askåterföring på hygge
respektive i gallringsskog. Utförs av SkogForsk.

Tidplan

Utfördes
1999
Utfördes
jan. 1999 -
mars 2000
Utfördes
hösten 1999

Pågår fr o m
1999tom
2002

I Etapp 2 studeras under en fyraårsperiod (1999 - 2002) hur markmiljön
förändras efter spridning av valspelleterad askprodukter. Studierna utförs i såväl
gallringsskog som på hygge. De markkemiska förhållandena liksom
markvegetationens påverkan studeras efter tillförsel av valspelleterad aska, aska
och mesa i blandning respektive aska och grönlutsslam i blandning. Utöver
dessa tre försöksled finns ett med självhärdad krossaska som referens samt en
obehandlad kontroll (och dessutom på hygget ytterligare ett försöksled med
kvarlämnade avverkningsrester). Försöksytorna är 30 x 30 m i gallringsskogen
ochlO x 10 m på hygget. Alla försöksleden, inklusive den obehandlade
kontrollen, finns i tre upprepningar. Sammanlagt omfattar försöket 30 provytor.
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5 Restprodukterna

Efter förbränning i pannor med CFB (cirkulerande fluidiserad bädd) och BFB
(bubblande fluidiserad bädd) är det flygaskan som är bäst lämpad för återföring
till skog. Bottenaska innehåller ofta låga halter av växttillgängliga ämnen varför
den vanligtvis är mindre intressant att återföra till skog. I rosterpannor är det ofta
bottenaskan som tillvaratas eftersom mängden flygaska är liten och i många fall
anrikad med tungmetaller.

Förutom flygaska finns det andra restprodukter från skogsindustrin som kan vara
tänkbara att återföra till skogsmark, t ex mesa och grönlutsslam.

Mesa kommer från sulfatmassaindustrins kemikalieåtervinning och består till
övervägande del av kalciumkarbonat, CaCO3. Vid normal drift återvinns mesan
och bränns om till mesakalk, men faller som avfallsprodukt i samband med
driftstopp i mesaugnen. Förutom kalcium innehåller mesan bl a fosfor.

Grönlutsslam härrör också från sulfatmassafabrikernas kemikalieåtervinning.
Vid avvattningen används ofta mesa som filterhjälpmedel varför grönlutslammet
vanligen innehåller relativt mycket Ca och Mg förutom olika mikronärings-
ämnen som härstammar från vedråvaran. Mängden natrium (Na) kan ibland vara
hög vilket kan vara mindre lämpligt vid spridning i skogsmark. Na kan härledas
till brukets processkemikalier. Innehållet i grönlutsslam varierar kraftigt mellan
olika bruk beroende på att olika bruk har olika processer.

5.1 Härdning

Ett av syftena med att granulera eller pelletera askan är att skapa en produkt som
lakar långsamt. Därigenom undviks såväl skador på vegetation som snabba
förändringar i markkemin. Beroende på vald behandling kan man få en mer eller
mindre stabiliserad aska. Det är särskilt viktigt att askan är väl stabiliserad när
man har för avsikt att återföra den under hyggesfasen, eftersom det då finns en
större risk för ökad nitratkväveutlakning som följd av ökad mineralisering och
att marken dessutom inte är lika genomvävd av näringsupptagande rötter. Om
den behandlade askan löses upp för snabbt uppstår risk för akuta chockeffekter
(frätskador) på växter och andra organismer som följd av kraftig höjning av
salthalten och pH-värdet i markens ytlager. Lös obehandlad aska är direkt
olämplig att använda på grund av att den är mycket reaktiv.

När en aska befuktas kommer askans partikelstorlek och kemiska egenskaper att
förändras. Mer lättlösliga föreningar övergår till sekundära mineraler som är mer
svårlösliga, dvs askan härdar. I en nyligen agglomererad bioaska så kan t ex Ca
förekomma som Ca(OH)2 (portlandit eller kalciumhydroxid). När den
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agglomererade askan utsätts för fukt och luftens koldioxid under lagring och
eventuellt också efter spridning, övergår hydroxiden till CaCO3 (kalcite eller
kalciumkarbonat). Denna process brukar kallas för karbonatisering. Genom
ytterligare kemiska processer kan Ca bindas ännu hårdare genom att ettringit
(Ca6Al2(SO4)3(OH)12x26H2O) bildas. Ca är inte det enda ämne som påverkas av
härdningsprocesserna utan även K kan fastläggas i silikater och fältspat med låg
löslighet (Steenari rn.fl. 1998). Karbonatiseringsprocessen innebär också en
reduktion av askans alkalinitet vilket gör att askan inte höjer det omgivande
substratets pH-värde lika kraftigt som en ohärdad lösaska.

Askan måste förvaras torrt ända tills den skall agglomereras. I våtutmatad aska
har de kemiska härdningsprocesserna redan påbörjats. Skall en sådan aska
användas för agglomerering bör den brännas om för att återskapa de oxider som
kemiskt kan delta i härdnings- och stabiliseringsprocesser som sker i pelletsen
efter valspelleteringen.

5.2 Aska, mesa och grönlutsslam från Frövi

Vid Frövi är värmepannan en BFB-panna, vilken ger en väl utbränd aska med
låg halt av oförbränt material (tabell 3). Som bränsle används i huvudsak bark
och GROT samt olja som stödbränsle. Av den tillförda energin till pannan står
biobränsleandelen för ca 80%. Andelen aska som härrör från biobränsle är dock
större än 80 % eftersom olj eldning ger en mycket liten askvolym.

Askan som ska spridas i skogsmark skall ej ha en 137cesium-halt som är högre än
5.000 Bq/kg (Hubbard & Möre, 1998). I askprov från Frövi uppmättes ha 297
Bq/kg.

I Frövi tillverkas sulfatmassa för vidareförädling till kartong. Mesa och
grönlutsslam (tabell 3) är restprodukter från sulfatmassaprocessen.

5.3 Aska och bestrykningssmet från Fors

Värmepannan i Fors är en CFB-panna som ger en väl utbränd aska (tabell 3).
Bränslemixen utgörs av flis, bark och sågspån samt stenkol som stödbränsle.
Biobränsleandelen var 84 % under försöksperioden. Andelen biobränsle
kommer inom kort att höjas till 100 % genom att stenkol byts ut mot träbriketter.

Bestrykningssmet innehåller främst krita och lera och används vid framställning
av bestruken kartong. Ibland blir det satser av bestrykningssmet över från
produktionen. I stället för att dumpa överblivna rester skulle den kunna blandas
med aska för pelletering och spridning i skogen. Kritan, CaCO3, skulle då
användas för kalkning av skogsmark.
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Tabell 3. Totalhalter av ingående ämner

g/kgts
Ca
Mg
K
P
Si
Al
Na

mg/kg ts
As
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Mn
Mo
Ni
Pb
V
Zn

LOI*,%ts

Flygaska**
Frö vi

1
144
14,7
35,4
8,90
168
67

1,32

<48,9
10,1
12,6
159
68,3

-
5.400
10,79
67,5
102
55,0
1156
12,1

Flygaska***
Fors

1
119
12,9
25,2
5,19
145
78

12,31

10,2
4,82
22,8
56,9
59,5

0,321
5.930
<5,67
50,7
41,0
53,6
929

11,2-21,1

i i restprodukterna.
Mesa,
Frövi

1
389
2,26
2,20
11,6
0,85

< 0,184
12,40

0,147
0,105
<1,42
31,8

0,540
< 0,0998

150
<5,76

1,62
118
2,91
1,94
40,9

Grönlutsslam,
Frövi

1
304
16,7
2,77

0,289
2,15
3,85

52,15

0,341
5,60
6,24
91,8
173

< 0,0200
5.850
< 5,81
37,5
27,9
27,1
1140

-

Bestryknings-
smet, Fors

1
341
3,5

<0,5
<0,01

1
0,3
2,30

< 0,099
0,031
< 1,34

11,9
0,310
<0,04

50
<5,97

1,13
0,767
7,18
1,85
50

* glödförlust
** pelleterad aska analyserad efter härdning
*** aska analyserad före härdning

6 Förstudien - en laboratorieundersökning

6.1 Lakningsmetod

För analys av den valspelleterade askans lakningsförlopp har man i detta projekt
valt en analysmetod som utvecklats vid IVL i Aneboda (Larsson och Westling,
1999). Metoden syftar till att visa askors "kalkeffekt" eller den s k
syraneutraliserande förmågans (ANC, acid neutralising capacity) storlek och
varaktighet samt utlakningen av olika näringsämnen. Av störst intresse är de
syraneutraliserande hydro xiderna och karbonaterna samt baskatjonerna Ca och
Mg. Här till kommer också andra viktiga växtnäringsämnen som t ex K, P och
olika mikronäringsämnen.
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Laboratorieanalysen omfattar upprepad läkning av pellets i lakningsvätska
bestående av destillerat vatten surgjort med 0,01 M saltsyra till pH 4,0.
Lakningsvätskan dekanteras efter ett dygn och ersätts med ny vätska.
Proceduren med vätskebyte upprepas varje dag under 30 dygn. Analyser utförs
på den dekanterade vätskan som ett samlingsprov av lakvätska från tre
upprepningar per studerad askprodukt. Saltsyraförbrukningen anges i mmol.
Askans ANC kan sedan uttryckas som kiloekvivalenter (kekv) per ton aska. Till
resultaten bör även fogas uppgifter om lakningsförhållandet (lakade substratets
vikt: läknings vätskans vikt), t ex ANC kekv/ton (1 : 1000). Enligt
grundkonceptet utförs läkning av 0,1 gram aska i 200 ml vätska (dvs
lakningsförhållandet 1:2000) i 250 ml-kolvar som försätts i långsam
cirkelrörelse på skakbord.

Den upprepade läkningen (dagliga bytet av vätska) utförs för att försöka
efterlikna det långsamma förlopp som sker i naturen då den behandlade askan
påverkas av naturligt regn- och markvatten vars pH-värde i Sverige ofta är ca 4.
Totala mängden lakvätska som används under de 30 dygnen motsvarar teoretiskt
den nederbörd som når marken under trädkronorna under en tidsperiod av 60 år.
Exemplet avser en växtplats med 600 mm årlig nederbörd, varav 50 % avdunstar
från trädkronorna.

IVLs lakningsmetod är utarbetad för test av askpellets inom kornstorleks-
intervallet 0,15-1,4 mm. Eftersom valskompakterad pellets har betydligt större
kornstorlek (85 % inom 1-14 mm varav 30-35 % inom 4 - 8 mm då den
spårade valsen hade en spårvidd av 8 mm) blev det nödvändigt att utföra
läkningen på större provmängd än vad som föreskrivs i grundkonceptet. I dessa
försök lakades 2 gram pellets (fem halva pellets) i 2 liter lakvätska.
Lakningsförhållandet mellan aska och lakvätska var 1:1000. Om
lakningsförhållandet skulle varit detsamma som i grundkonceptet skulle
mängden lakvätska ha varit 4 liter per kolv, vilket med tanke på antalet
produkter och upprepningar skulle ha blivit alltför skrymmande och kostsamt.
Som referens i dessa lakningsförsök har, liksom i Skogsstyrelsens storskaliga
kalkningsprogram, skogskalk bestående av 1/3 dolomit och 2/3 kalksten
använts. Det viktiga med en lakningsmetod är att den ska möjliggöra inbördes
rangordning av olika askors lakningsförlopp och då samtidigt på ett sådant sätt
att resultaten kan jämföra med lakningsförlopp hos vanligt använda
kalkprodukter. Önskvärt vore om man dessutom kunde ange något värde, för
t ex uppmätt pH eller ANC, då en askprodukt kan anses som godkänd för
spridning under vissa givna förhållanden t ex på hygge. Något sådant mått finns
inte definierat ännu.
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6.2 Genomförande

I förstudien undersöktes lakningsegenskaperna hos pellets tillverkade med
valspelleteringsteknik i laboratorieskala med 15 x 10 mm (bredd x djup)spårvidd
hos press valsen. Pellets tillverkades enligt 12 olika recept baserade på aska,
grönlutsslam och mesa från AssiDomän Frövi samt aska och bestrykningssmet
från Stora Ensos bruk i Fors (tabell 4). Inga bindemedel tillsattes. Åtta recept var
baserade på aska från Frövi och fyra på aska från Fors.

Tabell 4. Recept på pellets iförstudien. Av receptbeteckningen framgår andelen
av ingående produkt(-er), t ex 50FRÖ50G står för 50% aska och 50%
grönlutsslam från Frövi. M respektive B avser mesa respektive
bestrykningssmet.
Beteckning

100FRO
75FRO25G
50FRO50G
75FRO25M
50FRO50M
60FRO10G30M
50FRO25G25M
33FRO33G33M
100FOR
58FOR42B
70FOR30B
50FOR50B

Frövi
Aska

[gram]
3000
2250
1500
2250
1500
1800
1500
1000

Grönluts-
slam

[gram]

750
1500

300
750
1000

Mesa

[gram]

750
1500
900
750
1000

Fors
Aska

[gram]

3000
3000
2100
1500

Bestryk-
ningssmet

[gram]

2200
900
1500

Vatten

[gram]
1000
900
600
500
400
300
400
300
800
0

300
0

6.3 Lakningsresultat

I figur 2 visas lakningsförloppet i form av ackumulerad kalkverkan, ANC, för de
tolv recepten på pellets som framställts på laboratorium. Kurvornas lutning
anger lakningshastigheten. Ju brantare lutning desto starkare syraneutraliserande
förmåga och desto snabbare utlakning. När kurvan planar ut visar detta att den
syraneutraliserande förmågan avklingat hos askprodukten. De undersökta
askprodukterna uppvisar ett relativt likartad lakningsförlopp. Skillnaden mellan
högsta och lägsta värde på ANC efter 30 dygn är av storleksordningen ett till
två.
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o 10 15 20 25 30

- * -100FRÖ

« 75FRÖ25G

-+- 50FRÖ50G

- x - 75FRÖ25M

-^-50FRÖ50M

-»--60FRÖ10G30M

—t— 50FRÖ25G25M

—— 33FRÖ33G33M

—-100FOR

58FOR42B

70FOR30B

50FOR50B

Figur 2. Den ackumulerade syraneutraliserande förmågan, ANC (kekv/ton), för
pellets tillverkade i laboratorieskala enligt tabell 4. Lakningstid 30 dygn.

Eftersom de första resultaten tydde på ett mycket långsamt lakningsförlopp
utökades lakningstiden från 30 dygn till 100 dygn (figur 3). Syftet var att
undersöka varaktigheten vad gäller produkternas syraneutraliserande förmåga.
Under läkningens första 30 dygn byttes lakvatten varje dag. Efter 30 dygn byttes
vattnet dygn 35 och därefter vart 7:e dygn. (Därav får kurvorna en brytpunkt vid
det 30:e dygnet.) Den fortsatta läkningen visar att den inbördes skillnaden
relativt sett är densamma under hela försöksperioden. Samtliga kurvor har en
lutning som tyder på att de pelleterade askprodukterna fortfarande har kvar sin
syraneutraliserande förmåga efter 100 dygns läkning.
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o

Läkning av askor
pellets 1:1000, fin(kross) 1:2000

20 40 60 80 100

-«-100FRO

-»-75FRÖ25G

50FRÖ50G

- * - 75FRÖ25M

-*-50FRÖ50M

-^-60FRÖ10G30M

-4-50FRÖ25G25M

— 33FRÖ33G33M

100FOR

58FOR42B

70FOR30B

kalk K1

100FRÖfin

60FRÖ10G30Mfin

50FOR50B fin

Figur 3. Den ackumulerade syraneutraliserande förmågan, ANC (kekv/ton), för skogskalk och pellets tillverkade i
laboratorieskala enligt tabell 4. Krossad och siktad pellets med kornstorleksintervallet 0,15 - 0,50 mm betecknas "fin".
Lakningstid 100 dygn.



Vid lakningsstudierna har skogskalk använts som referens. Dess ANC
åskådliggörs i figur 3 och 4. Läkningen för skogskalk har inledningsvis ett
betydligt snabbare förlopp än för de aktuella askprodukterna. Efter 30 dygn är
skogskalkens ANC ungefär fem gånger högre och efter 100 dygn ca fyra gånger
högre än askprodukternas ANC. Detta innebär att skogskalken, jämfört med
askprodukterna, bättre motverkar markförsurningen. Den saknar dock många
viktiga näringsämnen som ingår i askprodukterna. Näringsmässigt är därför
askprodukterna bättre och tack vare sitt långsamma lakningsförlopp och innehåll
av näringsämnen skulle en väl stabiliserad aska vara bra att använda som
kompensationsgödsling på hygge där man gjort biobränsleuttag.

Fröviaskan som blandats med grönlutsslam och mesa visar högre ANC än "ren"
aska (avläses bäst i figur 2). Höjningen beror på att de två restprodukterna har
betydligt högre kalkinnehåll än bioaskan.

Läkning av askor (kross)
kalk 1:1000, fin(kross) 1:2000

12,00 i

I

<

-ka lk K1
- 100FRÖfin

-60FRÖ10G30Mfin

- 50FOR50B fin

15 20 25 30

Figur 4. Den ackumulerade syraneutraliserande förmågan, ANC (kekv/ton) för
skogskalk och valspelleterad aska enligt tabell 4. Krossad och siktad pellets med
kornstorleksintervallet 0,15 - 0,50 mm betecknas "fin".

ANC har studerats även för krossad pellets ("ren" aska samt blandning av aska
och grönlutsslam respektive mesa från Frö vi samt blandning av aska och
bestrykningssmet från Fors). Den krossade pelletsen siktades och fraktionen
0,15 - 0,50 mm laktestades. I samtliga fall och vid varje tidpunkt i diagrammet
är ANC högre för de krossade produkterna än för pellets (figur 3 och 4).
Inledningsvis har de även ett betydligt snabbare lakningsförlopp, vilket kan
jämföras med hela pellets som har långsammare lakningsförlopp. ANC-



kurvorna för läkning under 100 dygn (figur 3) visar att krossad pellets av
Fröviaskan som blandats med grönlutsslam och mesa förbrukat sin kalkverkan
efter ungefär 25 dygn.

I lakningsförsöken har även lakvätskans pH-värde mätts (figur 5). Generellt
uppvisar lakvattnet från samtliga askprodukter en relativt kraftig pH-sänkning
från första till andra dygnet. Detta kan till viss del bero på förekomst av mycket
små askpartiklar, bl a bestående av karbonater, som sköljs bort vid första
vattenbytet och som därmed höjer pH-värdet i lakvätskan. Skogskalken följer
inte detta mönster.

Lakvattnet från finmald pellets visar pH-värden som planar ut efter 20 - 25
dygn, dvs deras kalkeffekt har då upphört.

Dagar

—•— 100FRO

—B—75FRÖ25G

—ft— 50FRÖ50G

—.a— 75FRÖ25M

-HS—50FRÖ50M

—•— 60FRÖ10G30M

—H—50FRÖ25G25M

— — 33FRÖ33G33M

-«•—100 FOR

58FOR42B

70FOR30B

-4—50FOR50B

- a — kalkfCI

• lOOFRÖfin

m 60FRÖ10G30Mfin

A 50FOR50B fin

Figur 5. Lakvätskornas pH-värden för skogskalk och pellets tillverkade i
laboratorieskala enligt recepten i tabell 4. Krossad och siktad pellets med
kornstorleksintervallet 0,15-0,50 mm betecknas "fin". Lakningstid 30 dygn.
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Lakvätskornas pH-värden från testperioden mellan 30 och 100 dygn redovisas i
figur 6. Analys och vattenbyte har nu skett en gång per vecka vilket förklarar
den högre nivån jämfört med motsvarade "slutvärden" i figur 5. Askprodukterna
från samtliga försöksled har efter 100 dygn kvar sin pH-höjande effekt.

20

Dagar

—#—100FRÖ

-B—75FRÖ25G

—A— 50FRÖ50G

—*— 75FRÖ25M

— i * • — 50FRÖ50M

—•— 60FRÖ10G30M

—)—50FRÖ25G25M

— — 33FRÖ33G33M

—— 100FOR

58FOR42B

70FOR30B

—A— 50FOR50B

- • — kalkKI

• 100FRÖfin

• 60FRÖ10G30Mfin

A 50FOR50B fin

Figur 6. Lakvätskornas pH-värdenför skogskalk och pellets tillverkade i
laboratorieskala enligt recepten i tabell 4. Krossad och siktad pellets med
kornstorleksintervallet 0,15- 0,50 mm betecknas "fin". Lakningstiddygn 30 -
100.
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Det finns ett linjärt förhållande mellan pelletsens viktminskning och erhållen
ANC efter 100 dygns läkning (figur 7). Prov nr 9, pelleterad "ren" aska från
Fors, föll sönder och fick därmed ett annat förhållande mellan viktminskning
och ANC. Prov nr 10, 11 och 12 innehöll förutom aska från Fors också
inblandning av bestrykningssmet i olika mängder. Dess pellets hade inte minskat
i vikt i samma omfattning som övriga askprodukter.

Figur 7. Förhållande mellan viktminskning och ANC, här mätt som
syraförbrukning vid titrering i lakvätska, efter 100 dygns läkning av pellets.
Prov 1-12 motsvarar recept enligt tabell 4. Prov 1 har receptbeteckningen
100FRÖ etc.

Utlakningsförloppen av ämnena Ca, Mg, K, aluminium (Al) och mangan (Mn)
från de tolv olika pelletsrecepten samt för kalk redovisas i bilagan, figurerna 1 -
10. Man har misstänkt att K, som är ett lättrörligt ämne, utlakas mycket snabbt.
Analys av pellets visade dock att det mesta, 61 %, av K finns kvar i pelletsen
fortfarande efter hundra dygns läkning. Detta trots att K-halten i lakvattnet
sjunker inom några dygn till under detektionsgränsen (bilagan, figur 6 och 7).

Sammanfattningsvis visar förstudien att de valspelleterade askblandningarnas
läkning har ett långsamt förlopp. Valspelletering kan därför anses vara en
lämplig teknik för behandling av bioaskor som skall återföras till skogsmarken
under hyggesfasen. I fältförsöket, i projektets andra etapp, studeras huruvida
risken för skador på markvegetationen och risken för att askspridningen bidrar
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till ökad nitrifikation och nitratutlakning kan undvikas genom att askan är
valspelleterad.

Efter erhållna lakningsresultat bestämdes att följande recept skulle ingå i
fältförsöket i projektets andra etapp: 100FRÖ, 50FRÖ50G, 50FRÖ50M och
100FOR.

7 Valspelletering

7.1 Valspelleteringsprocessen

Valspelleteringstekniken är utvecklad och patenterad (C2 506 867, 1998) av
Gert Nordström, AB Nordströms konstruktionsbyrå i Umeå. Tekniken innebär
att den befuktade askan kompakteras genom att valsas till strängar under en
spårad vals, s k press vals. Valsen kan tillverkas med valfri spårvidd. Strängarna
kan därefter kapas till önskad längd. Tekniken är robust och anpassad för att
kunna automatiseras i stor utsträckning.

Valspelletering kräver att askan är homogent befuktad. Kompakteringen medför
därmed att god kontakt mellan vatten och askpartiklar uppstår, vilket gynnar den
efterföljande härdningsprocessen. Vattenhalten kan därför hållas mycket låg
jämfört med andra agglomereringstekniker.

7.2 Valspelleteringsanläggningen

Valspelleteringsanläggningen (figur 8) är inbyggd i en 20-fots-container (figur
1), och utrustad med komplett styr- och reglerutrustning, vilken är CE-märkt.
Den är helt mobil och enkel att transportera.
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Figur 8. Valspelleteringsanläggningen, VAP-5. Gert Nordström, AB Nordströms
konstruktionsbyrå.

Efter befuktningen folier askan direkt, alternativt efter en kort bandtransport, ner
i anläggningens inmatningsficka. Fickan, som rymmer 2 nr\ är försedd med en
vibrator for att underlätta tömning, f botten på fickan löper ett 650 mm brett
giimmitransportband som matar askan genom maskinen. En konditioneringsvals
i botten på fickan fördelar askan jämt över bandet. Askan lämnar fickan genom
en ställbar spaltöppning som styr askbäddens tjocklek.

En förkomprimeringsvals pressar ihop askbädden före pressvalsen. Med
pressvalsen komprimeras askan till strängar. Valsarna är 500 mm breda med en
diameter av 220 mm. Ett mothåll åstadkommes av en motvals under
transportbandet. Den spårade valsen hålls ren med hjälp av en tryckluftsdriven
avskrapare. Strängarna passeiar en kapvals som är tänkt att kapa dem till pellets
av önskad längd (figur 9). Kapvalsen behöver dock vidareutvecklas och
användes därför inte i nämnvärd omfattning under försöket. Pelletsen faller
därefter ner i ett växelflak som placerats under valspelleteringscontainern (figur
10 och 11).



Figur 9. Askan matas in ovanifrån i askfickan längst bak i figuren. Askan
transporteras på en bandtransportör genom maskinen. Askbädden kommer fram
genom en ställbar spaltöppning under fickan och passerar därefter en
förkomprimeringsvals och en pressvals. Iförgrunden syns den nuvarande
utformningen av kapvalsen. Askan faller sedan från bandtransportören ner i ett
växelflak under containern.

Figur 10. Valspelleterad aska i växelflak under valspelleteringscontamern
(Fors).
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Figur 11. Valspelleterad aska i växelflak under valspelleteringseontainern
(Frövi).

Figur 12. Växelflaket transporteras ut ur askhallen ined lasiinaskin ( Frövi).

26



7.3 Installation

Den containerbaserade valspelleteringsanläggningen är enkel att installera. För
installation krävs elanslutning (nättrafo TI, 380 V, 63 A) och instrumentluft.
Containern ställs, med manuell vinschning, på ett stativ med fyra ben.
Containern kan höjas maximalt 2500 mm, från markplan till containerbotten.
Den installerade containern bör stå under tak. Eftersom pelleteringen kräver en
homogent befuktad aska måste det finnas goda möjligheter att noga styra
vatteninblandningen. Installation och intrimning av anläggning tar ett par dagar
för två personer.

8. Fullskaleförsök

Valspelleteringsutrustningen levererades till AssiDomän Frö vi i april 1999 efter
provkörning i Umeå. Efter intrimnings- och justeringsarbete i Frö vi tog projektet
över anläggningen i början av maj. Efter en rad provkörningar producerades här
pellets för användning i skogsförsök.

Under hösten 1999 och våren 2000 utfördes en långtidstest i Fors under
sammanlagt sex månader, vilket gav driftserfarenheter och underlag till
driftskostnadsberäkning för anläggningen.

8.1 Produktion och spridning av pellets

Totalt har ca 1.500 ton pellets producerats vid AssiDomän Frö vi och Stora
Ensos bruk i Fors, varav ca 1.200 ton vid långtidsstudien i Fors. I huvudsak har
pellets av enbart aska producerats, medan en mindre del (främst till fältförsöket)
utgjordes av pellets bestående av lika delar aska och mesa respektive aska och
grönlutsslam. Till varje försöksled i skogsförsöket användas 240 kg ts.

Med en komplett installerad valspelleteringsanläggning skall pellets kunna
tillverkas av flera produkter, t ex aska, mesa och grönlutsslam. Eftersom detta
projekt inte testar en helt permanent installation med automatiska tillsatser av
andra restprodukter än aska genomfördes inblandningar av mesa, grönlutsslam
respektive bestrykningssmet manuellt i befuktaren. Befuktaren tarerades och
användes som våg för att väga in de olika receptkomponenterna. Rest-
produkterna skottades in i befuktaren för hand varefter vatten tillsattes
automatiskt.

För det skogsförsök som SkogForsk utför levererades pellets bestående av
enbart Frövi-aska. Vattenhalten hos dessa pellets var vid leverans 27 %. I Frö vi
tillverkades också pellets av lika delar aska och mesa. Vattenhalten efter
härdning var 24 %.

27



Pellets av grönlutsslam och aska tillverkades i Fors med restprodukter från
Frövi. Vattenhalten hos de nytillverkade pelletsen uppmättes till 34 %, som
sedan sjönk till 29 % efter härdning.

För SkogForsks försök "258 Lekhyttan hygge startår 1999" och "259 Nora
gallringsskog startår 1999" siktades den valspelleterade askan till en storlek av 8
till 16 mm och därefter spreds de valspelleterade produkterna manuellt.

Av de totalt ca 300 ton pellets som producerades vid Frövi har 210 ton återförts
till skogen och spridits inom ett av AssiDomän bedrivet projekt som finansieras
av "Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond". Detta projekt som inte
ingår i projektet "Kretsloppsanpassning av bioaskor" har som syfte att studera
effekterna på vattendrag av skogsbränsleuttag och askåterföring inom ett
avrinningsområde (Hillring, 2000). Pelletsen spreds med tallriksspridare på ett
område om 70 ha. Sammanfattningsvis kan sägas att den valspelleterade askan
visade på mycket goda egenskaper för spridning.

Mindre mängder valspelletrad aska har levererats till andra skogsförsök som
SkogForsk bedriver. Valspelleterad aska från Frövi har sålunda lämnats till
SkogForsks försök "260 Gislaved gallringsskog startår 1999" och "261
Skillingaryd gallringsskog startår 1999". Valspelleterad aska från Fors har
lämnats till SkogForsks försök "262 Svartnäs ungskog startår 2000", "263
Öjung gallringsskog startår 2000" och till "264 Strängared hygge startår 2000".

8.2 Driftserfarenheter från Frövi och Fors

Erfarenheterna av valspelleteringsanläggningen är sammantaget goda vid såväl
Frövi som Fors. Anläggningen har under försöksperioden inte varit installerad
med full automatik. Detta bl a på grund av att askan i Fors hade en ojämn
vattenupptagande förmåga vilket gjorde att risken för fastkörning var stor. I Fors
har man tidigare provat flera olika agglomereringstekniker (Hansson et al,
1998, Ring et al., 1999) och man anser att valspelletering är den enklaste att
sköta.

Produktionskapacitet

Anläggningen har en kapacitet att producera fem ton pellets per timme, vilket
motsvarar 10 000 ton pellets årligen, vid drift i enskift fem dagar i veckan.

Under en kort tid ökades hastigheten för pelleteringen till 10 ton per timme. Inga
problem noterades när produktionskapacitet fördubblades. Långsiktigt torde
dock slitaget på anläggningen öka om produktionshastigheten fördubblas.
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Kontroll av vatteninblandning

Vid valspelletering är det viktigt att proportionerna mellan vatten och aska kan
styras på ett tillfredsställande sätt. Detta kräver någon form av automatiskt
styrsystem för blandningsutrustningen. En satsvis blandning är att föredra
framför en kontinuerlig blandning eftersom valspelleteringen använder, jämfört
med andra agglomereringstekniker, en förhållandevis liten vattenmängd. Denna
vattenmängd måste fördelas jämnt i askan för att alla askpartiklar ska nås av
vatten vid kompakteringsfasen vilket är en förutsättning för att den efterföljande
kemiska härdningen ska kunna ske.

Både Frövi och Fors har Feimert-askblandare för satsvis befuktning. Frö vis
askblandare rymmer 10 ton och är kopplat till styrsystem Hi tech av PN AB.
Den programmerades om till en satsstorlek på 3 ton för att passa
valspelleteringsanläggningens produktionshastighet. En noggrannhet på 20 - 30
kg erhölls p g a askuppbyggnad i befuktaren, vilket innebar en så stor variation
som 5 - 10 % mellan satserna. Vid en installation för permanent drift krävs
större noggrannhet så att den manuella passningen av valspelletering kan
minskas. Askblandaren i Fors rymmer 3 ton och är kopplad till Honey wells styr-
och reglersystem. Detta system ger goda möjligheter att påverka sådana
parametrar som satsstorlek, vattentillsats och blandningstid.

Vattenhalten måste trimmas in efter installation av valspelleteringsanläggningen.
För låg vattenhalt ger en aska som inte håller ihop vilket resulterar i hög finandel
Tillsätts för mycket vatten leder detta till att askan kladdar med risk för att
maskinen kör fast. Maskinen måste då göras ren och askan eventuellt spettas
bort. Bästa resultat uppnås genom att så mycket vatten som möjligt tillsätts utan
att materialet kladdar. Valsarna hålls rena tack vare avskrapare.

Vilken vattenhalt som ger optimal kvalitet på pelletsen beror på askans
egenskaper, vilka i sin tur beror på bl a bränslesammansättning, panntyp och
förbränningsförhållande. Vattenhalten måste därför anpassas till de specifika
förhållanden som råder vid varje bruk och vid varje tidpunkt. De askor vars
optimala vattenhalt varierar inom ett snävt intervall ställer större krav på
styrningen av vatteninblandningen. En homogen aska och en aska med stort
befuktningsintervall är enklast att valspelletera.

I Frövi kunde inte vattenhalten styras lika exakt som i Fors. Optimal vattenhalt i
Frövi var ca 17 -19 % men trots sämre möjligheter att styra vattenhalten blev
pelletsen ganska bra. I Fors testades vattenhalter mellan 21 och 36 %. Den
optimala vattenhalten varierade inom ett mycket snävt intervall mellan 27 och
30.
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Blandningstiden

Förutom vattenhalten påverkar också blandningstiden den färdigblandade askans
konsistens. Det är inte känt exakt varför blandningstiden påverkar askans
vattenupptagande förmåga. En reaktiv aska (rik på oxider) blir oftast för torr vid
för lång blandningstid. En lång blandningstid kan möjligen orsaka för stor
nötning på askpartiklarna så att eventuellt askans specifika yta blir så stor att den
tillsatta vattenmängden inte förmår hålla ihop askan. En mindre reaktiv aska kan
i stället bli för blöt vid lång blandningstid.

Askans egenskaper

Det är enkelt att trimma in valspelleteringsanläggningen och askbefuktningen
om den inmatade askan har samma vattenupptagande förmåga hela tiden.
Generellt gäller att en jämn bränslesammansättning skapar förutsättningar för en
jämn kvalitet på askpelletsen. Tillfälliga variationer i askans egenskaper
utgjorde det största problemet i Fors. Ett av pannans bränslen utgjordes under
försöksperioden av ett slam från avloppsreningsverket innehållande
bestrykningssmetsrester från kartongtillverkningen. Bestrykningssmeten
innehåller en mycket stor andel krita, vilken fungerar som osläckt kalk efter
förbränningen. Vid befuktning skedde en kraftig reaktion med stor
värmeutveckling som följd. Resultatet blev att askan härdade momentant redan i
befuktaren och i maskinens askficka. Svårigheten att komma till rätta med
problemet berodde på att bränsleinmatningen av slammet inte gjordes
kontinuerligt utan kunde varierade från 0 till 120 m3 under ett fåtal timmar.
Detta innebar att askans egenskaper varierade kraftigt med stora svårigheter att
ställa in optimal vattenhalt och blandningstid. Vid permanent installation av
valspelleteringsanläggningen bör bränsleinmatningen ske kontinuerligt om detta
bränsle kommer att nyttjas framöver. Att askan innehåller CaO, osläckt kalk, är
dock gynnsamt för pelletsens stabilitet. Pelletsen kommer därvid att ha
förutsättningar för en god härdning vilket medför att laka långsamt i skogsmark.

Arbetskraftsbehov

Anläggningen har krävt kontinuerlig tillsyn både i Frövi och i Fors. För att
minska tillsynsbehovet krävs en jämn askkvalitet och en ändamålsenlig styrning
av askbefuktaren. Vid permanent installation beräknas arbetskraftsbehovet till
en halvtidstjänst. Arbetet inkluderar daglig tillsyn, smärre underhåll samt
borttransport av pelleterad aska.
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Fyllning av växelflak

Den färdigpelleterade askan samlades upp i växelflak för enkel lastning på
transportbil. I Frövi placerades växelflaket först direkt under valspelleterings-
containern, vilket resulterade i att pelletsen anhopades på en mindre del av
flaket. Man testade även att låta pelletsen först falla på ett 10 meter långt
transportband. Det var då enklare att flytta och fylla växelflaket med lastare.
Detta var dock inte en optimal lösning. I Fors installerades ett enkelt vippspjäll
under containern som styrde pelletsströmmen ömsom framåt och bakåt i
växelflaket, vilket innebar att man kunde fylla halva växelflaket i taget. För att
fylla andra halvan av växelflaket krävdes att flaket flyttades av en lastare. Det
bästa sättet att fylla växelflaken torde vara att använda någon form av
fördelningstransportör.

Klumpbildning och siktningsbehov

På försök lämnades växelflak med pellets ett helt dygn före tippning. Detta
innebar att pelletsen bildade kubikmeter stora klumpar. Att så skedde torde ha
berott på att pelleteringsutrustningen initialt skapade en helt del finmaterial,
speciellt i askbanans kanter, som härdade ihop med de större fraktionerna när
den färdigpelleterade varan lämnades orörd. Ju mindre fmmaterial desto mindre
risk för klumpbildning.

Pelletsen har en ganska torr yta, jämfört med t ex granulerad aska, vilket
minskar risken för att pelletsen klibbar ihop efter tillverkningen. När växelflaken
i stället tippades på avsedd plats för mellanlagring och härdning inom några
timmar uppstod inte klumpbildningen.

Den färdighärdade pelletsen som producerades i Frövi siktades före spridningen.
En mycket liten del, endast ett par ton överstort material, av pelletsen behövde
dock kasseras. Bedömningen är att pellets från valspelletenngsanläggningen inte
behöver siktas inför spridning under normala förhållanden.

Förvaring under härdning

I Frövi täcktes den pelleterade askan med presenning under mellanlagring och
härdning för att undvika utlakning av lättrörliga näringsämnen, t ex kalium.
Sådan täckning visade sig dock inte vara lämplig. Kondens bildades vilket vätte
ner pelletsen. Under härdningsprocessen skall vatten avgå från pelletsen varför
ett enklare tak som tillåter luftväxling är en bättre lösning.

31



I Fors byggdes ett enklare tak av stalrörställning med korrugerad plast ovanpå
för att gynna luftväxling och iipptorkning av de 100 ton pellets som sparats för
återföring till skog (figur 13).

Figur 13. Den valspelleterade askan härdas under tak (Fors).
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r 74. 06^ valspelleterade askan härdas under tak (Fors).

En mindre mängd pellets lades på asfalt under presenning, vilket gjorde att
vattnet svårligen kunde avgå under härdningsperioden. Dessa pellets var
fortfarande mjuka efter en månad och kasserades därför. Under härdningen skall
sålunda pelietsen ligga på väldränerad yta för att förhindra vätning från
eventuellt regn- eller smältvatten underifrån.

Härdningstid, härdad produkt

Erfarenheterna från projektet visar att härdningstiden, vid temperaturer över
0 °C, är ungefär en månad för den valspelleterade askan. Den korta
härdningstiden kan troligen förklaras med optimal fördelning av vattnet i askan
samt hård kompaktering som skapar stor kontaktyta mellan askan och vattnet,
vilket gynnar det kemiska härdningsförloppet.

Efter härdning är näringsämnena hårdare kemiskt bundna och pelietsen tål fysisk
påfrestning bättre. Den färdighärdade pelietsen kan hanteras, skottas och
omlastas utan att den går sönder nämnvärt. De vassa hörn som den nytillverkade
pelietsen hade i Frövi nöttes av vid siktning och omlastning före spridning i
skogen. För att förhindra en onödig ökning av finfraktionsandelen samt inte
minst av kostnadsskäl bör antalet hanteringstillfälien tninimeras.

Pelletsens densitet

Den fårdighärdade askpelletsen från Frövi hade en densitet av 0,815 kg per liter
stjälpt mått.
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Slitdelar till valspelleteringsanläggningen

Under projektet har följande slitdelar identifierats (tabell 5).

Tabell 5. Slitdelar till valspelleteringsanläggningen.
Drivrem
Bandavskrapare
Pressvalsavskrapare
Pres svals
Konditioneringsvingar
Kapvals
Läpptätning mot band
Transportband

Har bytts två gånger i Fors.
Inget behov av byte under projekttiden.
2 byten. Till svagare resp. hårdare material
Har bytts en gång till hårdare material. Reklamation.
Inget behov av byte under projekttiden.
Har inte utvärderats.
Bytts till syrafast material.
Har bytts en gång i Frövi. Reklamation.

9 Förbättringar av anläggningen

Valspelleteringsprincipen med den spårade valsen har fungerat bra utan behov
av vidare utvecklingsarbete. Under projektets gång har förslag till enklare
förbättringar av anläggningen tagits fram tillsammans med konstruktör Gert
Nordström. Vissa förbättringar har även utförts i den befintliga anläggningen.
Manualer och instruktioner har reviderats på motsvarande punkter. Det finns
dessutom ett antal förslag på förbättringar som bör vidtas när en nästa version av
anläggningen byggs.

9.1 Utförda förbättringar av anläggningen

Byte av motorer

I samband med uppstarten i Frövi visade det sig att den valda motorkapaciteten
för drift av bandtransportören och valser inte var tillräcklig. Motorerna
uppgraderades och ytterligare en motor kopplades in för driften av
bandtransportören.

Askbanans bredd

Den ojämna bredden på askbädden åtgärdades genom att en
högdensitetsplastlist, (HD-plast, s k Robalon) inmonterades som kanter för
askbädden. Härvid skapades förutsättningar för att pressvalsen skulle kunna gå
full med aska utan att aska smet förbi valserna och gav upphov till immaterial.
Spill av aska från maskinens bandtransportör i sidled eliminerades samtidigt.
Tidigare hade man testat att styra askbanans bredd med hjälp av vingar vid
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askfickans spaltöppning. Tyvärr fick detta som följd att alla spåren i pressvalsen
inte gick fulla.

Vibratorn i askfickan

Askfickan är försedd med en vibrator som har till uppgift att förhindra att den
befuktade askan fastnar. Vibratorn kan styras både manuellt och automatiskt.
Vid automatisk drift kan tidsintervallen mellan vibrationerna ställas in.
Tidsintervallet var initialt inställt på 5 sekunder. Detta intervall var för kort vid
automatisk drift och innebar att motorn överhettades och utlöste larm och
automatstopp. I Frövi användes vibratorn manuellt och endast vid behov. I Fors
var risken för påbyggnaden av aska mycket stor varför man valde att använda
automatisk drift på vibratorn. Tidsintervallet ökades till 35 sekunder varvid
överhettningen av motorn kunde undvikas.

Pressvalsen

Efter körningen i Frövi med grönlutsslam som innehöll hårt kalkgrus var
pressvalsen mycket sliten. Avskraparen (3 mm hård stålplåt) hade också legat
hårt an mot pressvalsen vilket hade medfört att stålflisor nötts av. En ny vals
tillverkades av hårdare material. Dess spårvidd var 8 mm i stället för 10 mm
som den tidigare valsen hade. Detta för att följa Skogsstyrelsens översta
kornstorleks gräns för krossaska i kalkningsprogrammet. Även en ny avskrapare
tillverkades, först i för klen mässing och sedan i något hårdare material (2 mm
mjuk stålplåt).

Avskraparen på förkomprimeringsvalsen

Förkomprimeringsvalsens avskrapare slets hårt. Avskraparen är så konstruerad
att den går att vända för att slitas på båda sidorna. Avskraparen var inledningsvis
tillverkad i ett plastmaterial. Slitaget medförde att det bröts loss flisor, vilket
innebar att förkomprimeringsvalsen inte hölls ren. Materialet i avskraparen
byttes mot hårdare material, böjbart bladstål.

Skyddskåpa

En större skyddskåpa inmonterades över transportörens bakre del för att
förhindra att aska hamnar på golvet då maskinen reverseras.

Växellåda

Dammskydd har inmonterats, liksom ventilationstätning för växellåda.
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Kapvalsen

Kapvalsen flyttades 90 mm närmare pressvalsen för att asksträngarna inte skall
förskjutas i sidled med sned kapvinkel och ökad smulning som följd. Trådarna,
som först var tillverkade av ej rostskyddat material byttes ut mot syrafast
material.

Formplåt vid konditioneringsvalsen

Den formplåt som sitter under och snett framför konditioneringsvalsen i
askinmatningsfickan var inledningsvis gjord i svartplåt, dvs ej rostskyddat
material. I Fors noterades att det gick bra att producera pellets ett antal timmar
varje morgon när maskinen var helt rengjord. Under dagens lopp kom det allt
mindre aska i askbanan från fickan, dvs spaltöppningen minskade. (Detta
medförde t ex att finandelen ökade eftersom spåren i kompakteringsvalsen då
inte gick fulla. Detta kompenserades till en del genom att man ökade hastigheten
manuellt.) Efter varje dags körning gjorde man rent i öppningen vid denna
formplåt, man skrapade t o m manuellt med kniv. Detta förfarande är mycket
tidskrävande och ger inte en acceptabel kvalitet på produkten. Genom att byta
formplåten till ett rostfritt material, härdat borstål, så eliminerades
uppbyggnaden av material i spaltöppningen från askfickan.

Askfickans manlucka

Askfickans manlucka har gjorts större för att man bättre ska få plats att göra rent
askfickan.

Friskluftsfläkt

För att skapa en bättre arbetsmiljö i containern har trycksatt friskluftstillförsel
införts via containerns sidovägg. Ventilen är kopplad till en friskluftsfläkt som
blåser in luft i containern, därmed skapas ett övertryck. De ångor och stoft som
uppstår vid drift drivs nu ut genom golvet tillsammans med pelletsen.

9.2 Förslag till ytterligare förbättringar av anläggningen

Inbyggd befuktningsanläggning

Den valspelleteringsanläggning som testats i projektet har ingen inbyggd
befuktningsanläggning. Båda bruken som deltar i projektet har egna befintliga
anläggningar för satsvis befuktning och med goda styrningsmöjligheter.
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Nu när valspelleteringstekniken som sådan är testad bör man tänka sig att en
befuktningsanläggning anpassad till maskinen skall ingå i en komplett
valspelleteringscontainer. En ny modell av valspelleteringsanläggningar skulle
kunna byggas i hög standardcontainer där också en befuktningsanläggning kan
inrymmas. Detta skulle bl a innebära att styr- och reglerfunktionen kan fungera
helt oberoende av brukens interna styr- och reglersystem. Tack vare en
gemensam styrning av pelletering och askbefuktning skulle man uppnå en
ytterligare anpassning av befuktningen av askan till pelleteringshastigheten samt
ökad precision t ex vid start- och stopp.

För att kunna avgöra när befuktaren har blandat aska och vatten tilläckligt länge,
så att bästa konsistens och pelletskvalitet uppnås, bör biandaren lämpligen förses
med en givare som känner av motståndet på motorerna i biandaren. Detta är
särskilt att rekommendera för askor med ojämn vattenupptagande förmåga.
Biandaren i Fors har sådan utrustning men den är inte inprogrammerad och i
drift.

Blandning av flera restprodukter

Befuktningsanläggningen bör ha flera tillflöden så att olika restprodukter kan
blandas och befuktas automatiskt för att sedan pelleteras. Aska, grönlutsslam,
mesa, bestrykningssmet eller annat slam är exempel på produkter som kan
tänkas bli utnyttjade.

Förstärkta sidor i askfickan

Askfickan har två fästen för vibratorer. Driften bör vara växlande mellan de
båda vibratorerna. Vibratorerna skakar fickan kraftigt. Nästa
valspelleteringsanläggning bör därför ha förstärkta sidor i fickan.

Presstryck

Presstrycket under pressvalsen bör kunna ökas för att medverka till ännu bättre
egenskaper hos pelletsen.

Automatisering

Under försöken har maskinen och askblandaren startats manuellt. En ny modell
av valspelleteringsanläggning bör automatiseras samt övervakas och styras från
en övervakningscentral, t ex pannhusets driftscentral. Anläggningens motorer är
kopplade till en frekvensomvandlare så att driften skulle kunna regleras via
effektavkännare på maskinens frekvensomvandlare. Detta skulle innebära att när
det inte finns material i askfickan, eller för lite material, så skall
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valspelleteringen stoppas och invänta mer material från askblandaren. Detta
skulle medföra att maskinen inte går "halvtom" som har den nackdelen att det då
bara produceras enbart finmaterial och inga pellets. Den testade anläggningen
producerar ganska stora mängder finmaterial både inledningsvis och när det
börjar bli tomt i askfickan. Detta leder till att stora klumpar kan bildas som
senare måste avskiljas.

Inledningsvis var tanken att valspelleteringsmaskinen skulle ha en kontinuerlig
drift och "kalla på" material från biandaren när det börjar bli lite material i
askinmatningsfickan. Nivåstavar finns inmonterade i askfickan för detta men
dessa har inte varit inkopplade under försöken.

Kapvalsen

Kapvalsen fungerar inte som tänkt. När kapvalsen ligger an mot asksträngarna
åstadkoms ett smulat snitt alternativt endast ett hack i asksträngarna, vilket
skapar finmaterial. En smalare tråd skulle antagligen leda till mindre finmaterial.
Hastigheten på bandtransportören borde anpassas så att asksträngarna kommer
rakt fram mot kapvalsen. Askstängarna har en tendens att vingla fram. Om de
kommer snett in i kapvalsen blir andelen finmaterial större. Det går i nuläget bra
att köra maskinen utan kapvals eftersom askstängarna bryts vid fallet ner i
växelflaket. I en nästa version av anläggningen bör strängvalsen utformas
annorlunda.

Reversering av transportbandet

Vid reversering av transportbandet och spettning i askfickan är utrymmet bakom
askfickan fortfarande för litet för att askklumpar enkelt skall kunna slängas ner i
växelflaket. Väggen vid golvet borde därför flyttas ca 2 dm bakåt inne i
containern samt stålbalken flyttas upp, ovanför bandtransportören, ca 1 dm, så
att manluckan blir större.

Bandtransportören

Bandtransportören gick av på grund av ett fabrikationsfel och ersattes med en
ny. Bandbyte visade sig vara mycket omständigt. Det tog ca 12 timmar för två
personer att utföra arbetet. Med erfarenhet av detta kan maskinen byggas
annorlunda för att underlätta bandbyten.

Fallhöjd

Genom att sänka bandtransportör och valsar till golvhöjd skulle fallhöjden för
den kompakterade pelletsen minskas och därigenom skulle troligen färre pellets

38



gå sönder när de landar i växelflaket. Detta skulle dessutom innebära större
utrymme för en befuktningsanläggning inne i containern. En nackdel med en låg
placering av bandtransportör och valsar är dock att arbetshöjden inne i
containern blir lägre.

10 Pelletskvalitet

Inför spridning av askprodukter i skogsmark bör man ha god kännedom om
askprodukterna. En totalhaltsanalys redovisar det totala innehållet av både
näringsämnen och tungmetaller. Förutom totalhalter av ämnen är det lämpligt att
känna till askproduktens kornstorleksfördelning och inte minst
lakningsegenskaper.

I projektets förstudie utfördes en lakningsstudie. För att kontrollera att liknande
resultat erhölls när samma produkter valspelleterades i fullskaleanläggningen
utfördes förkortade (10 dagars) laktester där pH och ANC (syraneutraliserande
förmåga) uppmättes.

10.1 Kornstorleksanalys

Den pelleterade askans kornstorleksfördelning har analyserats vid fem tillfällen.
Prov togs direkt när pellets föll ur maskinen. Proverna torrsiktades. I Frö vi
användes siktar med följande maskvidder: 0,25, 0,50, 1,00, 2,00, 4,00, 5,6,
8,00, 11,2 mm. I Fors användes siktarna 0,25, 0,50, 1,00, 2,00, 4,00, 8,00,
10,00 och 14,00 mm.

I Frö vi togs två prov, ett i pellets strömmens mitt och ett i dess kant. Andelen
pelleterad aska med en kornstorlek mindre än 2 mm var 27 % i askbanans kanter
(figur 15). I askbanans mitt var motsvarande andel 19 %.
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Figur 15. Kornstorleksanalyser i Frövi, maj 1999 [mm]. Pressvalsen hade
spårvidd 10 mm. Prover togs vid maskinen där produkten lämnar
bandtransportören. Askbädden hade fortfarande ojämna kanter. Analysen visar
skillnaden i kornstorleksfördelning mellan askbanans mitt och sidor.

Under projektets gång vidtogs åtgärder för att minska finandelen hos det
pelleterade materialet, bl a sattes kantlister in i askbanans sidor för att
askbäddens hela bredd skulle passera pressvalsen på bästa sätt utan att aska smet
förbi eller att pressvalsens spår gick tomma.

I Fors varierade askans vattenupptagande förmåga p g a varierande
bränslesammansättning i pannan vilket antagligen innebar att finandelen hos den
producerade pelletsen blev onormalt stor. Den uppmätta andelen pelleterad aska
med en kornstorlek mindre än 2 mm, efter det att listen satts in, var som minst
17 % (figur 16).

För Skogsstyrelsens vitaliseringsprogram (PM 1996) anges att maximalt 30 %
av sådan krossaska som ska spridas inom projektet bör ha en kornstorlek mindre
än 0,25 mm. För den nyligen pelleterade askan (ännu ohärdad) i Frövi varierade
kornstorleksklassen "mindre än 0,25 mm" mellan 3 och 5 vikts-%. I Fors
uppmättes samma andel. I Fors utfördes också en kornstorleksanalys efter
härdning. Detta material var dock transporterat och tippat, och dessutom tyvärr
utsatt för omfattande skottning och tramp vid takbygget före härdning och
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mängden finmaterial mindre än 0,25 mm uppmättes då, efter en och en halv
månads härdning, vara så stor som 12 % (2000-02-17 i figur 16).

45 T

01999-10-20
01999-11-03
•2000-02-25
02000-05-17
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Figur 16. Kornstorleksanalyser i Fors [mm]. De tre första proven togs av
färdigpelleterad produkt vid maskinen. Pressvalsen hade spårvidd 10 mm vid de
två första provtagningstillfällena och 8 mm vid de två senare
provtagningstillfällena. Det fjärde provet togs efter transport och omfattande
skottning och hantering samt en och en halv månads härdning under tak.

10.2 Lakningsresultat

Lakningsegenskaperna hos de pellets som producerades i fullskaleanläggningen
överensstämde väl med vad som uppnåddes i förstudien. I figur 17-19
redovisas den syraneutraliserande förmågan under tio dygn. Lakvätskornas pH-
värden för samma period redovisas i figur 20 - 22.

Två av de tre upprepningarna för den pellets där grönlutsslam ingick, Frö Gl
och Frö G2, visade under det första dygnet ett avvikande högt pH, strax under
pH 10 (figur 21). I förstudien var pH-värdet efter det första lakningsdygnet strax
under 8 (figur 5). Pelletsen med grönlutsslam, Frö Gl och Frö G2, var mjuka
och degade vid beröring. Detta parti kasserades därför.

En ny omgång pellets med aska och grönlutsslam från Frövi tillverkades senare i
Fors. Efter en månads härdningstid togs prover för ny analys av laknings-
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egenskaperna. Dessa uppvisade också ett högt initialt pH-värde i lakvätskorna
första dygnet men pH-värdena sjönk snabbt till normala värden (figur 22). Den
nya pelletsen var formstabil och har använts i skogsförsöket.

Läkning av askor
lakn 9906

8 9 10

Figur 17. Ackumulerad syraneutraliserande förmåga, ANC (kekv/ton). Lakningstid 10 dygn.
FRÖ1, FRÖ2, FRÖ3 och SY1 är pellets tillverkade med samma recept som 100FRÖ i tabell 4.
SY1 tillverkades iförstudien och FRÖ1-3 tillverkades ifullskaleanläggningen. (SY9
tillverkades iförstudien och motsvarar 100FOR i tabell 4.)

Läkning av askor
lakn 9908

FröM1

FröM2

—•—FröM3

—^— Frö G1

- * — Frö G2

—•— Frö G3

—I—SY3G

— — SY5M

10

Figur 18. Ackumulerad syraneutraliserande förmåga, ANC (kekv/ton). Lakningstid 10 dygn.
FRÖ Ml, FRÖ M2, FRÖ M3 och SY3 G är pellets tillverkade med samma recept som
50FRÖ50M i tabell 4. SY3 G tillverkades iförstudien och askorna med beteckningen FRÖ
tillverkades i fullskaleanläggningen.
FRÖ Gl, FRÖ G2, FRÖ G3 och SY5 M är pellets tillverkade med samma recept som
50FRÖ50Gitabell4.
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Läkning av askor
lakn 0005

-A-FRÖG1:2

~S~~FRÖG2:2

-«-FRÖG3:2

- *— FRÖG4:2

- *— FRÖ G5:2

-•— FRÖG6:2

10

Figur 19. Ackumulerad syraneutraliserande förmåga, ANC (kekv/ton). Lakningstid 10
dygn. FRÖ Gl:2, FRÖ G2:2, FRÖ G3:2 FRÖ G4:2, FRÖ G5:2, FRÖ G6:2 är pellets
tillverkade med samma recept som 50FRÖ50G i tabell 4. Pelletsen är tillverkad i
fullskaleanläggningen.

Figur 20. Lakningsvätskornas pH-värden. Lakningstid 10 dygn.
FRÖl, FRÖ2, FRÖ3, FRÖ fin och SYl samt SYl fin är pellets tillverkade med samma recept
som 100FRÖ i tabell 4. Pellets fin har mortlats och siktats och fraktionen 0,15 - 0,5 mm har
analyserats.
SYl och SYl fin tillverkades iförstudien och FRÖl-3 och fin tillverkades i
fullskaleanläggningen. (SY9 tillverkades iförstudien och motsvarar 100FOR i tabell 4.)
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pH i Sakvätskan

a>
•o

:(5

Frö M1

Frö M2

Frö M3

FröG1

FröG2

Frö G3

SY5M

Figur 21. Lakningsvätskornas pH-värden. Lakningstid 10 dygn.
FRÖ Ml, FRÖ M2, FRÖ M3 och SY5 M är pellets tillverkade med samma recept som
50FRÖ50M i tabell 4.
FRÖ Gl, FRÖ G2, FRÖ G3 och SY3 G är tillverkade med samma recept som 50FRÖ50G i
tabell 4.(FRÖ Gl, FRÖ G2, FRÖ G3 kasserades och användes inte i fältförsöket.)
Pellets med beteckningen SY tillverkades i förstudien och askorna med beteckningen FRÖ
tillverkades i fullskaleanläggningen.

pH i lakvätskan

FRO G1:2
FRÖ G2:2
FRÖ G3:2
FRÖ G4:2
FRÖ G5:2
FRÖ G6:2

5 6
Dygn

8 10

Figur 22. Lakningsvätskornas pH-värden. Lakningstid 10 dygn.
Dessa pellets utgör upprepningar av FRÖ G, vars lakningsresultat redovisas i figur 21. FRÖ
Gl:2, FRÖ G2:2, FRÖ G3:2, FRÖ G4:2, FRÖ G5:2, FRÖ G6:2 är pellets tillverkade i
fullskaleanläggningen med samma recept som 50FRÖ50G i tabell 4. Pellets i prov FRÖ G3:2
gick sönder.
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11 Läkning av olika askfraktioner

För att förstå finandelens betydelse för ANC och pH med IVLs-lakningsmetod
en kompletterande studie av lakningsegenskaperna hos siktade fraktioner från
den valspelleterade askan i Fors. Tidigare analyser i projektet har gjorts på
pellets och på krossad pellets av storleken 0,15 - 0,50 mm.

Den producerade pelletsen i Fors är inte tänkt att ingå i fältförsöket i projektets
andra etapp. Den producerade pelletsen hade förvarats utomhus under tak under
april och halva maj år 2000. Därefter togs prover för siktning och analys av de
siktade fraktionernas lakningsegenskaperna. Sex siktade fraktioner med två
upprepningar och pellets med tre upprepningar laktestades (tabell 6).

Tabell 6. Siktade fraktioner av valspelleterad aska från Fors som studerats med
avseende på lakningsegenskaper.

Siktad askfraktion [mm]
<0,25

0,25-0,5
0,5 - 1,0
1,0-2,0
2,0 - 4,0
0 -4 ,0
pellets

Antal upprepningar
2
2
2
2
2
2
3
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Den syraneutraliserande förmågan hos de olika fraktionerna och pelletsen samt
lakvätskans pH-värde mättes i ett förkortat lakningstest (15 dagar). De uppmätta
pH-värdena (figur 23) avvek inledningsvis från de som uppmättes i förstudien
(figur 5). Förklaringen till detta är troligen de problem som man hade vid Fors
med att erhålla en optimal befuktning som berodde på en
bränslesammansättning med stundtals höga halter av krita. Efter fem dygn
sjunker dock pH till nivåer som är jämförbara med värdena i projektets
förstudie.

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

<0.25
0.25-0.5

• 0.5-1.0
o - 1-2

* - 2-4
a—0-4saml
-*— pellets

Figur 23. pH-värden hos lakvätskoma från pellets tillverkade i
fullskaleanläggningen i Fors. Lakningstid 15 dygn. Jämförelse mellan siktade
fraktioner och "hel" pellets.
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De lakade pelletsen har samma förlopp för ANC i denna studie som i förstudien.
De siktade fraktionerna har däremot ett något snabbare lakningsförlopp
(brantare kurvor) än den "hela" pelletsen. Mot slutet av försöksperioden börjar
kurvorna plana ut något vilket indikerar att de siktade fraktionerna kommer att
förlora sin ANC något snabbare vad som blir fallet med den "hela" pelletsen.

Anledningen till denna studie var bl a att se om ett vägt medeltal av ANC för
olika fraktioner ger samma värde för ANC som för de hopslagna askfraktionerna
i ett samlingsprov.

Den genomsnittliga ANC för de enskilda fraktioner (<0,25, 0,25-0,5, 0,5-1,0,
1,0-2,0 och 2,0-4,0 mm) var 4,604 kekv/ton dygn 10. Samma dygn visade den
sammanslagna fraktionen 0-4 mm en genomsnittlig ANC på 4,547 kekv/ton.
Analysresultaten visar att fraktionernas avvikelse från de sammanslagna proven
var endast 1 %.

Dygn 15 var överensstämmelsen lika god som efter 10 dygn. Motsvarande
siffror för de enskilda fraktionernas genomsnittliga ANC var 5,501 och för de
sammanslagna fraktionerna 5,348. Detta innebär att man med kännedom om en
askprodukts kornstorleksfördelning kan skatta den sammansatta produktens
ANC om man känner ANC för de olika fraktionerna.
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Figur 24. Ackumulerad syraneutraliserande förmåga, ANC (kekv/ton), hos
pellets tillverkade i fullskaleanläggningen i Fors. Lakningstid 15 dygn.

12 Kostnadskalkyl för valspelleterad aska

Vid långtidstestet i Fors var valspelleteringsanläggningen i drift totalt ca sex
månader, mestadels under nästan rutinmässiga förhållanden. Under
långtidstestet registrerades uppgifter om arbetstid och transporter, vilka utgör
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underlag för kostnadsberäkningen för valspelleteringsanläggningen.
Personalkostnaden för framställning av pellets uppgick under försöksperioden
till 42 kr/ton fuktig aska (54 kr/ton ts) (tabell 6) samt transportkostnaden internt
på bruket till 10 kr/mil och ton.

Tabell 6. Kostnader och tidsåtgång för valspelletering i Fors.
Askmängd
Bemanning
Timkostnad
Transportmängd
Transporttid
Transportkostnad bil

förare

Driftskostnad
Transportkostnad
Total kostnad för drift
och transport vid Fors
Kapitalkostnad

330 ton ts/månad
6 timmar/vardag
150 kr/timme
8 befuktade ton/växelflak(5,6 t ts/flak)
20 min/flak
370 kr/timme
180 kr/timme

54,50 kr/ton ts aska
32,70 kr/ton ts aska
87,30 kr/ton ts aska
61,10 kr/befuktade ton aska (30% vatten)
68-80 kr/ton ts aska*
28-33 kr/ton ts aska**

*vid avskrivningstid 3 år, räntesats 10 %, annuitetsfaktora 0,4021 och 10.000 årston aska
** vid avskrivningstid 10 år, räntesats 10 %, annuitetsfaktora 0,1627 och 10.000 årston aska
a annuitetsfaktor [p/100(l+p/100)n] / [(l+p/100)n -1] där p=räntesats och n=antal år.

Om den som sköter anläggningen parallellt har annan sysselsättning skulle
uppskattningsvis en halvtidsbemanning vara tillräcklig för att betjäna
valspelleteringsanläggningen. Även om bruket skulle producera nästan dubbelt
så mycket aska skulle troligen inte bemanningsbehovet överskrida 6
timmar/vardag enligt uppgifter från Fors. Tillsynen av anläggningen kostar
uppskattningsvis 40 kr per ton befuktad aska om arbetet sköts på halvtid.
Hantering, lastmaskin, tömning av växelflak och biltransport till mellanlager
beräknas kosta 20 kr/ton.

Om en valspelleteringsanläggning, inklusive befuktningsanläggning, asksilo
utmatningsskruv och styrutrustning kostar 1,7-2 miljoner kronor och har en
årskapacitet av 10 000 ton skulle detta ge en kapitalkostnad på 68 till 80 kr per
ton aska om avskrivningstiden sätts till tre år och en kapitalkostnad på 28 till 33
kr om avskrivningstiden sätts till tio år. Kalkylränta har satts till 10 %.

Dessa kostnader är påtagligt lägre än för andra behandlingstekniker av aska som
är avsedd för återföring till skog (Hansson et al. 1998).
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13 Diskussion

Erfarenheterna av valspelletering har i detta projekt varit goda. Den mobila
containerbaserade valspelleteringsanläggningen är enkel att flytta och installera.
En produktionskapacitet på 5 ton per timme, eller 10 000 ton per år, är fullt
möjlig. Anläggningen tycks kunna producera hela 10 ton pellets vilket testades
en kortare tid.

I den testade anläggningen ingår inte någon befuktningsanläggning. De två bruk
som testat anläggningen hade egna satsvisa befuktningsanläggningar med goda
styrmöjligheter. Det är tämligen enkelt att trimma in anläggningen när bruket
har en homogen aska och speciellt om askans optimala vattenhalt inte ligger
inom ett för snävt intervall. När eventuellt kommande anläggningar byggs bör
en befuktningsanläggning byggas in i containern för bästa styr- och
reglermöjligheter. Dessutom kan det vara en fördel, speciellt med heterogena
askor, att ha en effektavkännare på biandarens motorer som avgör när askan är
tillräckligt blandad. Detta för att rätt konsistens ska uppnås inför den
efterföljande pelleteringen. Befuktning och pelletering ska ske i direkt följd.

Enligt förstudien har valspelleterad aska goda lakningsegenskaper. Askorna
lakade mycket långsamt och enligt FVLs lakningsstudie hade askorna kvar
samma syraneutraliserande förmåga (ANC) fortfarande efter 30 dygns
laboratorielakning. Detta motsvarar teoretiskt sett 60 år naturlig läkning i
skogsmark. En krossaska har normalt tappat hela sin syraneutraliserande
förmåga efter 30 dygns läkning.

Sannolikt är överensstämmelsen mellan denna laboratoriemetod och läkningen
under fältförhållanden relativt god i ett inledande skede. Efter en tid torde dock
läkningen förlöpa något snabbare i fält än i laboratoriemiljö på grund av att
spridd pellets i falt utsätts för frostsprängning och att de efterhand också
påverkas av bl a mykorrhiza och organiska syror. Det omgivande
mikroklimatets fuktighet påverkar också pelletsens upplösningshastighet.

Anledningen till att den valspelleterade askan lakar mycket långsammare än t ex
krossaska kan tänkas bero på dels att mängden finkornigt material är litet och
dels att valspelletering ger närmast optimala förutsättningar för den kemiska
härdningen, dvs den kemiska fastläggningen av grundämnen i askan.
Valspelletering kräver en mycket jämn befuktning av askan. Detta sker
lämpligast med satsvis befuktning. Vid den efterföljande kompakteringen,
valsningen av askan, ökar kontaktytan mellan vatten och aska ytterligare vilket
gynnar härdningsprocesserna vilka sker i pelletsens vattenfas.
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Den utförda valspelleteringen har här givit upphov till en viss finandel. Som bäst
hade 17 % av den pelleterade askan en kornstorlek som var mindre än 2 mm.
Eftersom askans vattenupptagande förmåga varierande mycket kraftigt i Fors så
påverkade detta finandelen negativt. Om ytterligare förbättringar vidtas i
anläggningen i enlighet med det som projektet föreslår kommer finandelen att
kunna minskas till en fullt godtagbar nivå.

Finandelens betydelse för risken för negativ miljöpåverkan i skogsmark bör
undersökas vidare. Laboratorielakningen av separata askfraktioner visar att det
är möjligt att matematiskt väga samman de olika fraktionernas
syraneutraliserande förmåga (ANC) till ett ANC som väl representerar värdet
hos ett sammanslaget prov. Med kännedom om kornstorleksfördelningen hos en
pelleterad askprodukt och ANC-värdet hos minst två kornstorleksfraktioner bör
det vara möjligt att skatta aksproduktens ANC som snitt för samtliga fraktioner.
Det vore dessutom intressant att veta om ANC eventuellt är mer eller mindre
proportionell mot askans specifika yta.

Pressvalsens spårvidd bestämmer pelletsens storlek. I förstudien hade
pressvalsen en spårvidd av 15 x 10 mm, den första valsen i fullskale-
anläggningen 10x6 mm och den andra valsen 8 x 4 mm. En hög med stora
pellets anses härda bättre antagligen p g a god luftgenomsläpplighet. Detta
gynnar vattenavgång och karbonatisering av askan. En något mindre pellets har
ansetts vara bättre att sprida med t ex tallriksspridare i skogen. Vid spridning i
växande bestånd bör nämligen inte den enskilda pelletsen väga för mycket för
att anslagsenergin inte ska bli för stor på trädens stammar och skada dessa. Vid
spridning på hygge, och för att gynna en god och snabb härdning av askpelletsen
samt minska finandelen, är en pressvals med en något större spårvidd antagligen
att föredra. Man bör alltså välja pelletsstorlek efter de förhållande som råder på
platsen där askspridningen skall utföras.

Valspelletering sker vid en lägre vattenhalt än annan askagglomerering.
Projektet har inte undersökt om optimal vattenhalt vid pelleteringen också är
optimal vattenhalt för den efterföljande härdningsprocessen. Antagligen är det
mycket viktigt att köra anläggningen med så hög vattenhalt som möjligt utan
risk för fastköraingar.

Frostbeständigheten hos pellets från Frövi har studerats (Windelhed, 2000).
Vattenmättad pellets frystestades i frostskåp som normalt är avsett för provning
av betong. Materialet förvarades vid -20 °C och tinades en gång per dygn vid
+20 °C under sju cykler. Efterföljande siktanalys visade då att 25 % av
pelletsmaterialet hade frusit sönder så att det föll igenom sikten med 4 mm
maskvidd.
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För att en aska ska härda väl är det en fördel om halten oförbränt material är låg
och halten oxider hög (t ex rik på Ca, Mg och Al). Om en aska har dåliga
härdningsegenskaper kan den likafullt valspelleteras efter tillsats av något
bindemedel. Bindemedel kan utgöras av cement som tillsätts i befuktaren. Detta
har studerats vid AB Nordströms konstruktionsbyrå i Umeå.

Grönlutsslam är ytterligare en restprodukt som tagits med i försöken i detta
projekt. Eftersom egenskaperna hos grönlutsslam från olika bruk kan variera så
kan man inte utifrån detta projekt dra slutsatser som gäller generellt för
grönlutsslam. Det första parti med aska och grönlutsslam som pelleterades i
Frö vi kasserades eftersom lakningsresultaten påvisade ett högre pH än förväntat.
Den andra omgången av grönlutsslam och aska som tillverkades i Fors hade
också ett initialt högre pH än förväntat. Eventuellt kan pellets där grönlutsslam
ingår behöva längre härdningstid än en månad eller också var förutsättningarna
för bästa härdning av okänd anledning något sämre i detta försök där
grönlutsslam ingick i framställningen av pellets.

Effekterna av den valspelle terade askan i skogsmark följs upp i projektets andra
etapp som utförs av SkogForsk.
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15 Ordlista

Bioaska
Aska som erhålls vid förbränning av biobränsle.

Finfraktion
Material med mindre partikelstorlek. I Skogsstyrelsens PM, 1996-02-21,
"Önskad askkvalitet för försök med vitaliseringsgödsling våren 1996" anges att
aska med mindre partikelstorlek än 0,25 mm (våtsiktad) skall begränsas.

Grönlutsslam/svartslam
I sulfatmassafabrikens kemikalieåtervinning återvinns kokkemikalierna genom
att smältan från sodapannan löses i vatten till en vattenlösning av natriumsulfid
och natriumkarbonat s.k. grönlut. Grönluten omvandlas sedan genom reaktion
med bränd kalk till kokvätska, s.k. vitlut. Smältan från sodapannan innehåller en
del icke vattenlösligt material som bildar ett slam i grönluten s.k. grönlutsslam.
Grönlutsslammet avskiljes genom sedimentering eller filtrering, avvattnas och
går sedan vanligen till deponi.

Mesa
Mesa kommer från sulfatmassaindustrins kemikalieåtervinning och består till
övervägande del av kalciumkarbonat, CaCO3. Vid normal drift återvinns mesan
och bränns om till mesakalk, men faller som avfallsprodukt i samband med
driftstopp på mesaugnen. Förutom kalcium innehåller mesan bl.a. fosfor.

Svartslam
Se grönlutsslam.
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7. Lakningsförlopp för Ca, % ÖV fotote innehållet, hos pellets tillverkad i
laboratorieskala enligt tabell 4. Lakningstid 30 dygn.
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Figur 2. Lakningsförlopp för Ca, % av totala innehållet, hos pellets tillverkad i
laboratorieskala enligt tabell 4. Lakningstid 30 dygn.
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Figur 3. Lakningsförlopp för Ca, % av totala innehållet, hos pellets tillverkad i
laboratorieskala enligt tabell 4. Lakningstid 30 dygn.
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Figur 4. Lakningsförlopp för Mg, % av totala innehållet, hos pellets tillverkad i
laboratorieskala enligt tabell 4. Lakningstid 30 dygn.

55



C

c
18 i

Z 15

(O

• ö

C
:<ö

3
(O

12

9

0

50Frö25G25M
33Frö33G33M
100For
58For42B

70For30B

50For50B

0 10 15 20 25 30

Figur 5. Lakningsförlopp för Mg, % av totala innehållet, hos pellets tillverkad i
laboratorieskala enligt tabell 4. Lakningstid 30 dygn.
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Figur 6. Lakningsförlopp för K, % av totala innehållet, hos pellets tillverkad i
laboratorieskala enligt tabell 4. Lakningstid 30 dygn.
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Figur 7. Lakningsförlopp för K, % av totala innehållet, hos pellets tillverkad i
laboratorieskala enligt tabell 4. Lakningstid 30 dygn.
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Figur 8. Lakningsförlopp för Al, % av totala innehållet, hos pellets tillverkad i
laboratorieskala enligt tabell 4. Lakningstid 30 dygn.
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. Lakningsförlopp för Al, % av totala innehållet, hos pellets tillverkad i
laboratorieskala enligt tabell 4. Lakningstid 30 dygn.
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Figur 10. Lakningsförlopp för Al, % av totala innehållet, hos pellets tillverkad i
laboratorieskala enligt tabell 4. Lakningstid 30 dygn.
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Figur 11. Lakningsförlopp för Mn, % av totala innehållet, hos pellets tillverkad i
laboratorieskala enligt tabell 4. Lakningstid 30 dygn.

50Frö25G25M
33Frö33G33M
100For
58For42B
70For30B
50For50B

0 10 15 20 25 30

Figur 12. Lakningsförlopp för Mn, % av totala innehållet, hos pellets tillverkad i
laboratorieskala enligt tabell 4. Lakningstid 30 dygn.
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Figur 13. Lakningsförlopp för Mn, % av totala innehållet, hos pellets tillverkad i
laboratorieskala enligt tabell 4. Lakningstid 30 dygn.
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