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Sammanfattning 
 
Igelsta fjärrvärmeverk producerar med till största delen bio- och returbränslen, värme till cirka 
200 000 människor i södra Stockholm. Att använda fasta bio- och returbränslen minskar den 
totala miljöbelastningen jämfört med fossila bränslen men skapar lokala miljöproblem på 
grund av bland annat damning. Damning är ett stort lokalt miljöproblem på Igelstaverket och 
orsakar risker för dammexplosioner samt olägenheter i omgivningen. 
 
Detta projekt har undersökt möjligheterna att minska damningen från ett urval av de fasta 
bränslen som används på Igelstaverket, genom behandling med dammreduceringskemikalier 
vid sidan av de mekaniska åtgärderna. Fyra dammreduceringskemikalier valdes ut för att i 
labbskala testas på sex av de mest utnyttjade bränslena på Igelstaverket. PiniDust ME som är 
ett dammbindande medel var den dammreduceringskemikalie som i laborationerna, allmänt 
visade bäst effekter med avseende på en direkt minskning av dammet, vid upprepad 
behandling samt för varaktighet. 
 
I projektet utfördes även test i pilotskala. Dessa skilde sig från laborationsförsöken genom att 
inte endast kemikalien längre påverkar dammreduceringen utan att också systemets 
utformning påverkar vilken typ av damm som kan minskas. Dammätningar utfördes både före 
och under kemikaliebehandlingen i närheten av tre olika hanteringspunkter. 
Undersökningarna med behandling genomfördes med hjälp av ett dimsystem på bränslekross, 
skumsystem vid transport av returflis samt behandling av torvpellets vid skruvfickan på kajen. 
 
Av de tre testade utrustningarna är det endast dimsystemets behandling på bränslekross som 
uppvisade en minskning av dammkoncentrationerna i luften, medan en behandling med 
skumsystemet inte uppvisade någon skillnad i dammhalter alls. Testet i pilotskala med 
PiniDust ME, som annars var den bästa kemikalien vid labbskaleförsöken, måste avbrytas på 
grund av att systemets kapacitet inte var tillräckligt i förhållande till det bränsleflöde som 
hanteras på kajen. Dock är både kemikalien och systemet de överlägset dyraste, varför de 
kanske ändå inte skulle vara lönsamma att använda på anläggningen i längden. 
 
I övrigt påvisade de fullskaliga försöken nackdelar som bör tas i beaktande vid en 
kemikaliebehandling. För att överhuvudtaget få någon nytta av kemikalierna genom ett 
effektivt fungerande system bör anordningar för värme samt väderskydd användas samtidigt 
som en behandling. Vidare kräver ett system också personal som ansvarar för underhåll samt 
att tillräckligt med kemikalier finns att tillgå vid behov. 
 
Eftersom testerna utfördes under vintertid, då damningen på Igelstaverket är som lägst, skulle 
tydligare resultat kanske kunna erhållas då vidare undersökningar genomfördes under andra 
årstider t.ex. våren eller hösten. Det kunde även vara värt att undersöka hur en behandling hos 
leverantören samt upprepade kemikaliehandlingar påverkar dammkoncentrationerna på 
Igelstaverket. 
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Summary 
 
Igelsta district heating power plant produces heat, with mainly bio- and recycled fuels, to 
about 200 000 people in the south of Stockholm. By using solid bio- and recycled fuels the 
total environmental effects are reduced, but local environmental effects include among others 
airborne dust accumulation. Dust accumulation is a large local environmental problem at 
Igelsta power plant which constitutes risks for dust explosions and other inconveniences in the 
environment. 
 
This project has investigated the possibilities to reduce the dust, originating from solid bio- 
and recycled fuels commonly used at Igelsta power plant, by chemical treatment in addition to 
mechanical measures. Four dust suppression chemicals were at first chosen in the treatment of 
six of the most used fuels at Igelsta power plant, for small-scale tests in the laboratory. 
PiniDust ME which is a dust binder, proved to be the dust reduction chemical that in general 
showed the best effects considering direct dust suppression, repeated treatment and long 
lasting effect. 
 
Also pilot-scale tests were performed in the project on site. These experiments diverged from 
the laboratory tests because it is not only the chemical that affects the dust reduction, but also 
the design of the treatment system itself that influence what kind of dust that is controllable. 
Dust measurements were completed, both before and during the chemical treatments, close to 
the three chosen different places where the bio-fuels were handled. The investigations with 
chemical treatment were carried out by a fogging system on waste fluff, foaming system on 
recycled wood chips and treatment of peat pellets on the pocket of the quay where the fuels is 
fed into the transport line. 
 
Of the three tested equipments, only the fogging system gave a reduction of the dust-
concentrations in the waste fluff, while a treatment with the foaming system did not reveal 
any difference in dust concentrations in the air. The pilot-scale test with PiniDust ME, which 
was the chemical with the best characteristics in the laboratory tests, had to be terminated 
during the survey. The cause to this is the treatment system that did not have the sufficient 
capacity in relation to the fuel flow that is handled in the harbour. However, both the chemical 
and the system are by far the most expensive alternative, why it anyway maybe not would be 
profitable to use in the long run. 
 
In other respects, the pilot-scale tests exposed some drawbacks that are necessary to take into 
consideration when utilizing chemical treatment. On the whole, to make use of chemical 
treatment through an effectively functioning system, there is a need of an installation for heat 
and wind that should be used simultaneously during a treatment period. Further on, a system 
also requires personnel that are responsible for the service of the system and that the chemical 
is readily available when needed. 
 
Since the tests were performed during winter-time, when the dust accumulation is at its 
lowest, better results can be achieved if further investigations would be completed during 
other seasons e.g. spring or autumn. It could also be interesting to observe how a treatment 
already at the suppliers place or repeated treatments also on site could affect the dust 
concentrations at the area of Igelsta district heating power plant. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sverige är ett av de länder som använder mest energi, räknat per invånare, i världen. 
Energiförsörjningen i stora delar av världen domineras av de fossila bränslena upp till 80 % 
medan ungefär 10 % utgörs av biobränslen. Dock uppgår biobränsleanvändningen i Afrika till 
en tredjedel, i Asien en fjärdedel och i Latinamerika en femtedel av den totala 
energiförsörjningen. 
 
I Sverige syftar de svenska energipolitiska målen till att framför allt minska användningen av 
kol, olja och gas och istället öka användningen av inhemska och förnybara energikällor. Bio-, 
retur- och avfallsbränslen (inklusive torv) är energikällor som under de senaste decennierna 
har tilltagit i betydelse, framför allt vid produktion av värme i fjärrvärmeverk där de står för 
mer än hälften av den totala energitillförseln. Idag står bio-, retur- och avfallsbränslen för 
cirka 16 % av Sveriges totala energitillförsel som år 2003 uppgick till 624 TWh. Bland annat 
har höjda avgifter och förbud mot deponering av organiskt material gjort att ett flertal 
befintliga kraft- och fjärrvärmeverk har konverterat från att elda fossila material till att elda 
bio-, retur- och avfallsbränslen. 
 
Igelsta fjärrvärmeverk som ligger utanför Södertälje togs i bruk 1982 och var ursprungligen 
byggt för att i huvudsak eldas med kol. Med tiden har miljöhänsynen och ekonomisk 
lönsamhet också här förändrat bränslestrategin så, att kolet har bytts ut mot främst torv samt 
bio- och returbränslen. Att använda returbränslen för energiproduktion minskar den totala 
miljöbelastningen bl.a. då energin från produkter som inte längre kan användas för 
återvinning tillvaratas och genom att sänka koldioxidutsläppen. Dock skapas lokalt stora 
miljöproblem på grund av fler bränsletransporter, damning och lukt vid på anläggningen, 
högre stoftutsläpp samt problem med askhantering. 
 
Damning vid hantering innan förbränning, som i dagens läge anses ingå bland de största 
lokala miljöproblemen på Igelstaverket, påverkar hälsan negativt och skapar olägenheter i 
omgivningen och inte minst, kan utgöra en risk för dammexplosioner. Ett sätt att minska 
bränslenas damning skulle kunna vara genom behandling med dammreduceringskemikalier 
och vatten. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet var att studera och uppskatta uppkomsten av totalt och inhalerbart damm 
vid hanteringen av fasta bränslen på Igelstaverket. Vidare skulle riskerna och effekterna som 
dammet orsakar samt var de uppkommer identifieras. För att förhindra att dammet 
överhuvudtaget uppstår och för att minska spridningen av det, skulle möjligheterna att 
kemiskt behandla bränslena undersökas. 
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1.3 Metod och avgränsning 
Projektet inleddes med en litteraturstudie i form av informationssökning på Internet och 
bibliotek. Arbetet innehöll även några studiebesök och telefonsamtal till olika 
bränsleleverantörer och andra fjärrvärmeverk. Detta visade att trots att damning är något som 
förekommer hos de flesta biobränsleanvändare i Sverige idag, är forskning och utveckling för 
att minska problemen genom kemisk dammbindning, inte särskilt vanliga. Generellt sett 
verkar det som om problemet med damning mest har uppmärksammats inom andra områden 
såsom jordbruket, livsmedels-, kemikalie- och materialindustrin. 
 
I projektet utfördes ett antal mindre laborationsförsök med hjälp av en roterande 
nötningstrumma på minerallaboratoriet Minpro AB. Vid laborationerna undersöktes sex av de 
dammande fasta bränslena som används på Igelstaverket. Bränslena behandlades med fyra 
dammbekämpningskemikalier som valdes då de är tillgängliga på den regionala marknaden, 
biologiskt nedbrytbara samt baseras på naturliga dammbindande ingredienser. 
 
Projektets avslutande del bestod av att testa kemikaliernas funktion i full skala på 
Igelstaverket. Denna del var det mest tidskrävande momentet i projektet. En begränsning i 
testerna utgjordes av att de flesta av de fullskaliga experimenten behövde utföras under den 
ovanligt långa vintern, då damningen på Igelstaverket är som lägst. 
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2 Bränslehantering på Igelstaverket 
Igelstaverket ingår som en av fyra produktionsenheter i Söderenergi AB (Miljöredovisning 
Söderenergi 2003). De övriga anläggningarna är Fittjaverket i Botkyrka samt de två 
obemannade reservanläggningarna Huddinge maskincentral i Huddinge och Geneta 
panncentral i Södertälje som nyttjas vid höga belastningar under kall väderlek. Söderenergi 
AB producerar värme till cirka 200 000 människor i Huddinge, Botkyrka, Salem och 
Södertälje men också en del kvalitetssäkrad processånga till Astra Zeneca AB. Söderenergi 
AB ägs kommunalt av Södertälje kommun (42 %) samt SFAB Ägare AB (58 %) som till lika 
delar består av Huddinge och Botkyrka kommuner. 
 
Den årliga energiproduktionen på Igelstaverket uppgår till cirka 1400 GWh. Främst eldas idag 
returbränslen från den omgivande regionen, som är den typ av bränsle som också ska 
prioriteras enligt Söderenergis miljöpolicy. Dock används fortfarande också en liten mängd 
eldningsolja (mindre än 1 %) till att tända och stoppa pannorna med och som extra bränsle då 
värmebehovet är stort. I figur 1 nedan visas fördelningen över bränslena för producerad energi 
under 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Producerad energi på Igelstaverket fördelad på bränslen under år 2004. 
 

2.1 Bränslen och hantering 
Efter Söderenergis omläggning till att främst elda bio- och returbränslen har volymerna och 
transporterna som hanteras på Igelstaverket ökat (Söderenergi AB 2004). Till anläggningen 
kommer cirka 100 fartyg och 8000 lastbilar om året. Omkring en tredjedel av bränslena 
fraktas med båt och det gäller framför allt de importerade bränslena som t.ex. eldningsolja, 
tallbeckolja, torv, kreosotimpregnerat trä och RDF-pellets. De övriga två tredjedelarna av 
bränslena är inhemska och fraktas med lastbil, t ex bränslekross, returflis och stycketorv. 
Genom den förändrade bränsleanvändningen har bränslevolymerna ökat med en faktor sju 
samtidigt som värmeproduktionen minskat med mer än 10 %. 
 
På Igelstaverket finns tre pannor för värmeproduktion samt en huvudpanna och två mindre 
reservpannor för produktion av processånga till Astra Zeneca AB. På anläggningen finns 
också olika transportgångar och mottagningsplatser för bränslet beroende på typ av bränsle 
och varifrån det kommer. 
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2.1.1 Bränsle till panna 1 
I panna 1, som 1997 byggdes om till en rosterpanna, eldas idag returbränslen i form av 
industriellt avfall (Söderenergi AB 2005). Pannans maximala effekt uppgår till 85 MW. De 
använda bränslena i panna 1 är följande: 
 
Bränslekross eller PTP innehåller kontors- och industriavfall som består av krossat papper, trä 
och plast. Materialet kommer från den omgivande regionen och har en fukthalt på cirka 22 %. 
Målet är att fördelningen av de tre komponenterna i en last bränslekross ska vara lika stor men 
innehållet kan variera så, att även metaller, sten och textilier kan förekomma i materialet. Det 
mycket fluffiga bränslet leder till att stora transportvolymer behövs. Dammet från 
bränslekross kan liknas vid långa trådar som har blandats med en del små partiklar. Nedan, i 
figur 2, ses bränslekross i naturlig storlek samt dammpartikar med storleken 0,74 µm-0,5 mm 
i mikroskop (förstorade 100-400 gånger). 
 

 
Figur 2. Bränslekross i naturlig storlek samt förstorade dammpartiklar (0,74 µm-0,5 mm 

stora). Källa: Samira Shamsa & Johanna Ulenius. 

 
Den andra stora typen av industriellt avfall är RDF-pellets eller energipellets, som utgörs av 
utsorterade fraktioner från industri- och kontorsavfall. Avfallet är komprimerat till cirka 10 
mm tjocka och 50 mm långa pellets, vilket koncentrerar energiinnehållet och gör bränslet mer 
transportabelt. RDF-pellets importeras från kontinenten och har som färdig produkt en 
fukthalt på cirka 5 %. Dammpartiklar av RDF-pellets har stor likhet med partiklar från 
bränslekross. I figur 3 visas RDF-pellets i naturlig storlek samt dammpartiklar med storleken 
0,74 µm-0,5 mm förstorade i mikroskop (förstoring 100-400 gånger). 
 

 
Figur 3. RDF-pellets i naturlig storlek samt förstorade dammpartiklar (0,74 µm-0,5 mm 

stora). Källa: Samira Shamsa & Johanna Ulenius. 
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Det tredje bränslet är ett material som för närvarande håller på att testas för förbränning i 
panna 1. Det är också ett industriellt avfall som innehåller en blandning av slam, torv och 
damm. Undersökningen grundas på ett samarbete mellan Igelstaverket och Astra Zeneca AB 
där ett av syftena är att hitta ett sätt att omhänderta damm från Igelstaverkets 
centraldammsugare och slam, till största delen innehållande aktivt kol, som kommer från 
avloppsverket på Astra. Slam och damm blandas tillsammans med frästorv till en massa med 
lämplig fukthalt. Frästorven är inhemsk och tillverkas genom att 1-2 cm av torvytan fräses 
upp och torkas tills den innehåller 40-55 % fukt. Torv är mycket beroende av vädret och 
under somrar med låg temperatur och stora regnmängder är tork- och således 
produktionsmöjligheterna dåliga. 
 
Bränslet till panna 1 kan mottas både vid hamnen eller vid ett mottagningstält på 
anläggningen (se bilaga 1 för processchema). Leveranser med bränslekross kommer med 
lastbil och placeras i en mottagningshall som rymmer cirka 5000 m3 bränsle (Wedholm 2004). 
Hallen har två 3x5 m stora öppningar vid motsatta ändar av tältet. Efter att bränslet tagits 
emot vid mottagningshallen tippas bränslet med hjullastare i någon av de två krossarna (BBK 
640 eller 641) eller skruvfickan (BBT 642). Bränslet kan härifrån antingen transporteras 
direkt till pannan beroende på materialbehov eller göra en omväg via bränslesilon (BBC 604) 
för förvaring innan förbränning. Silon, vars volymkapacitet når 8500 m3 används som ett 
lager som kan utnyttjas som reserv ifall något oförutsett skulle hända. Silons verkliga 
belastning uppgår till 80 % eftersom utmatningsskruven fungerar allt sämre vid tyngre 
bränslemängder. 
 
RDF-pellets anländer till kajen med båt och lossas med hjälp av en hamnmobilkran till land. 
Bränslet tippas i en skruvficka (BBT 620) med en hjullastare och transporteras sedan på 
täckta bandgångar från kajen till ett mottagningstält dit de faller genom ett hål i taket. Vid 
RDF-pelletstältet mottas även blandningen av slam, damm och torv där den sätts ihop med 
RDF-pellets i förhållandet 1:4. Efter detta tippas bränsleblandningen av en traktor i en 
lamellmatare (BBT 644) varefter den transporteras vidare till ett stup där en omblandning med 
bränslekross sker (vid BBD645:3). Den nya mixen, som har ett 40 %-igt energiinnehåll från 
RDF-pelletsblandningen och resten från bränslekross, transporteras sedan på täckta 
bandgångar till pannan. 
 

2.1.2 Bränsle till panna 2 
Panna 2 är en pulverpanna på 120 MW som eldas med torv och träpellets (Söderenergi AB 
2005). Bränslet, som mals till mjöl i de två gamla kolkvarnarna som tidigare användes till 
panna 2 och 3, blåses tillsammans med förbränningsluften in i pannan. Då det är dålig tillgång 
på annat bränsle kan även tallbeckolja eldas. Följande bränslen används i panna 2: 
 
Torvbriketter är en förädlad form av smultorv, (ett mellanting mellan stycketorv och frästorv) 
(SOU 2002:100) som importeras från Tootsi och Sangla i Estland (Wedholm 2004). 
Briketterna är cirka 150 mm långa och 20 mm tjocka och har som färdig produkt en fukthalt 
på cirka 10-15 %. Söderenergi har ett avtal med två fabriker som torkar, pressar och behandlar 
torvbriketterna med bitumen (tillsats cirka 1,8-2 mass-%) som ett steg i att minska 
briketternas damning. I Tootsi sprayas bitumen på torvbriketterna och i Sangla går de genom 
ett bitumenbad. Torvbriketternas damm består av mycket små partiklar av varierande form. I 
figur 4 visas torvbriketter i naturlig storlek samt 0,74 µm-0,5 mm stora dammpartiklar som 
förstorats i mikroskop (100-400 gånger). 
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Figur 4. Torvbriketter i naturlig storlek samt förstorade dammpartiklar (0,74 µm-0,5 mm). 

Källa: Samira Shamsa & Johanna Ulenius. 
 
Torvpellets är också den en förädlad form av torv levererade från Finland. Torvpellets är 
stavformade, komprimerade bitar med en diameter på cirka 10 mm och en längd på 15 mm 
som tillverkas av frästorv (Vapo 2004). Redan vid tillverkning tillsätts en form av tallbeckolja 
för att minska damningen och öka hållbarheten hos torvpellets (Ahokas 2004). Torvpellets i 
naturlig storlek visas i figur 5. 
 

 
Figur5. Torvpellets i naturlig storlek. Källa: Samira Shamsa & Johanna Ulenius. 

 
Ett annat nyligen introducerat bränsle är trä- och barkpellets som har tagits i användning på 
grund av den uppkomna torvbristen som orsakats av den regniga sommaren under år 2004. 
Pellets kan tillverkas från olika typer av råvaror t ex kutterspån, sågspån och bark och är 
ungefär lika stora som torvpellets och har en fukthalt på cirka 3 %. Vid tillverkning mals 
råvarorna i en kvarn, varefter de torkas och pressas till pellets som sedan kyls ned (Cronholm 
m.fl. 1999). Vanligen tillsätts i pressningsskedet någon form av vatten eller inget tillsatsmedel 
alls. Den träpellets som kommer till Igelstaverket tillverkas i Estland och Finland. Damm av 
träpellets består av både små och stora flikiga partiklar. Träpellets i naturlig storlek samt 
förstorade dammpartiklar (0,74 µm-0,5 mm stora) kan ses i figur 6. 
 

 
Figur 6. Träpellets i naturlig storlek samt förstorade dammpartiklar, med en storlek av 0,74 

µm-0,5 mm. Källa: Samira Shamsa & Johanna Ulenius. 
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Alla bränslen till panna 2 transporteras samma väg efter att de kommit till Igelstaverkets kaj, 
men endast en typ av bränsle kan eldas i taget (se processchema i bilaga 1). Från båten lyfts 
materialet till kajen med hjälp av en hamnmobilkran varefter en hjullastare lastar bränslet i en 
skruvficka (BBT 620) eller i ett mellanförvaringstält på kajen som rymmer cirka 3000 ton 
bränsle (Wedholm 2004). På vägen från kajen till pannan passerar bränslet liksom 
bränslepellets flera punktutsug, bandmagnet samt en metalldetektor. Det finns möjlighet att 
direkt transportera bränslet från kajen till pannan men detta alternativ används så gott som 
aldrig, utan i allmänhet lagras torvbriketter och torvpellets i ett av de två bergrumslagren på 
7500 m3 (SKC 601) eller i pannans två dagfickor. Trä- och barkpellets som är ett fuktkänsligt 
bränsle förvaras i tältet på kajen eller i pannans två dagfickor som vardera rymmer ungefär 
600 ton material. Innan bränslena når pannan förkrossas de till ett fint pulver. 
 

2.1.3 Bränsle till panna 3 
I panna 3 eldas stycketorv samt retur- och skogsflis (Söderenergi AB 2005). Pannan är en 
bubblande fluidiserad bädd om 80 MW som är ansluten till rökgaskondensering vilket ger en 
ytterligare effekt på 20 MW. Pannan var den första av Igelstaverkets tre pannor som byggdes 
om år 1994. Följande bränslen används: 
 
Stycketorv används som komplement till övriga bränslen i panna 3. Stycketorv framställs 
genom att fuktig torv skördas från ett djup på upp till 0,5 m och sedan pressas ut genom 
munstycken till cylinderformade stycken som är cirka 100 mm långa och 40 mm tjocka (SOU 
2002:100). Stycketorven torkas på fältet några veckor till dess fukthalten minskat till 35-40 
%. Damm från stycketorv består mestadels av fibrer. Stycketorv i naturlig storlek samt 
dammpartiklar med storleken 0,74 µm-0,5 mm som är förstorade 100-400 gånger i mikroskop 
ses i figur 7. 
 

 
Figur 7. Stycketorv i naturlig storlek samt förstorade dammpartiklar (av storleken 0,74 µm-

0,5 mm). Källa: Samira Shamsa & Johanna Ulenius. 

 
Till största delen används också trä- och returflis med en fukthalt på 25 % i panna 3 
(Wedholm 2004). Returflis är utsorterat trä från byggen och industri såsom rivningsvirke, 
lastpallar och möbler mm medan träflis är tidigare outnyttjat trämaterial t.ex. spill från 
skogen. Bränslet kommer till Igelstaverket från Sverige, Tyskland, Belgien och 
Nederländerna. Damm från returflis består av ett nätverk av fibrer. Returflis i naturlig storlek 
samt dammpartiklar av storleken 0,74 µm-0,5 mm som förstorats i mikroskop visas i figur 8. 
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Figur 8. Returflis i naturlig storlek samt förstorade dammpartiklar (0,74 µm-0,5 mm). Källa: 

Samira Shamsa & Johanna Ulenius. 
 
Bränslen till panna 3 kan mottas både vid kajen och vid bränsleplan (se processchema i bilaga 
1). Oftast tas bränslena emot vid bränsleplanen som har cirka 1 ha effektiv yta och används 
som korttidslager (Wedholm 2004). På mottagningsplanen finns tre ilastningsfickor (BBT 
673, 674 och 675) som gör att de olika typerna av bränsle kan blandas till en lämplig mix 
beroende på fukthalt. Under transporten från bränsleplan passerar bränslet ett skivsåll, 
metallavskiljare samt bandmagneter, varefter det under normala fall går igenom en 
höghastighetskross (BBK 661) med tillhörande såll. Krossen är till för att bryta materialet till 
enheter som är mindre än 50 mm. Returflisen kan på sin väg till pannan göra en omväg via ett 
bergrumslager (SKC 602) på 7500 m3 eller transporteras på en skruv (BBT 630) direkt till 
pannan. 
 
Då bränslet kommer till hamnen lastas det som de övriga bränslena först över till kajen med 
hjälp av en hamnmobilkran. En hjullastare tippar sedan över materialet till en skruvficka 
(BBT 620) och materialet passerar på bandgångar punktutsug, skivsåll, magnetseparator, 
metallavskiljare och oftast höghastighetskrossen (BBK 661). Efter detta förs bränslet antingen 
till pannan eller för förvaring till bergrumslagret (SKC 602). 
 

2.2 Kvalitetskontroll 
För att förebygga arbetsmiljöproblem vid hantering av bränslen och för att optimera 
panndriften är det viktigt att ha en klar bränslestrategi med kontroll över det inköpta och 
levererade bränslet. Söderenergi har ställt upp ett kvalitetssäkringsprogram som innebär att 
allt bränsle ska kontrolleras med avseende på kvalitet t.ex. finandel och metallhalt 
(Söderenergi AB 2005). Kvalitetskraven följer en kravspecifikation som skiljer sig åt 
beroende på bränsle och de bekräftas vid varje ingått avtal med bränsleleverantören. I 
anknytning till kvalitetssäkringsprogrammet finns också ett särskilt datorsystem, SEBIS som 
har utvecklats i samarbete med Söderenergi, för att hålla ordning på allt inkommande bränsle 
och dess kvalitet. 
 
Kvalitetssäkringsprogrammet förutsätter en regelbunden kontakt och ett gott samarbete 
mellan leverantör och konsument då kontrollen startar redan hos tillverkaren. Bland annat 
genomförs regelbundet tekniska revisioner hos leverantörerna där både råmaterialet och 
bränslets sammansättning undersöks och prover tas ut för analys. Samtidigt kontrolleras också 
själva anläggningen, dess personalsituation samt förekommande rutiner. 
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Ett godkännande av kvalitetskontrollen medför att tillverkaren innan leverans ska säkra 
bränslets kvalitet genom att sortera bort större föremål, krossa, sikta samt ta bort eventuella 
metallobjekt. På Igelstaverket fortsätter sedan kedjan då en provtagning utförs och 
bränsleproverna sedan neddelas för att analyseras. Då leveranserna inte uppfyller de 
överenskomna kraven i bränslespecifikationen vidtas åtgärder gemensamt. Detta sker genom 
att man på Igelstaverket meddelar avvikelserna både internt till verkets egen bränslegrupp 
samt månadsvis externt till bränsleleverantören. 
 
Provtagningen av bränslena på Igelstaverket görs antingen manuellt eller med en slumpvis 
provtagare kallad MK-provtagare (Wedholm 2004). MK-provtagaren används för att få ut ett 
representativt prov ur en inhomogen blandning. Med hjälp av instrumentet kan ett 
slumpmässigt prov tas, av en leverans innehållande stycketorv och returflis som kommer till 
bränsleplan. Instrumentet är införskaffat bl.a. av arbetsmiljöskäl eftersom proverna tidigare 
har tagits bland lastbilarna och de inte heller skett slumpartat. MK-provtagaren för upp ett 
bränsleprov på 35-40 liter som delas upp i mindre fraktioner enligt ett rutsystem till prover om 
1,5 kg. Proverna ger ett underlag för att beräkna t.ex. energivärdet och samlas för varje 
leverantör ihop under en månad för analys. 
 
Manuell provtagning görs på varje leverans bränslekross och de bränslen som levereras via 
fartyg. Av torvpellets, -briketter, RDF-pellets som är relativt homogena bränslen tas färre 
prover ut medan ungefär tre gånger så många prover tas av returflisleveranserna. Beroende på 
slutlig provmängd, görs för dessa bränslen också en liknande neddelning enligt rutsystem som 
för proverna från MK-provtagaren. 
 
Bränsleanalyserna på de uttagna proven sker med avseende på fukthalt, askhalt samt 
energiinnehåll. En hög ask- och fukthalt innebär ett sämre värmevärde, enligt vilket 
leverantören får betalt. En ökning av askhalten motsvarar en lika stor sänkning av 
värmevärdet (Berglund 2001). Askan påverkar förbränningen genom slaggbildning, 
beläggningar och slitage i pannan. Ett bränsle med alltför hög fukthalt kan resultera i 
ofullständig förbränning, vilket leder till att förbränningstemperaturen sjunker och att 
miljöpåverkan ökar. 
 
På alla bränslen kontrolleras även innehållet av metaller och korroderande ämnen t.ex. klor 
och brom. RDF-pellets är ett bränsle där det kan finnas alltför höga klorhalter. Vidare 
kontrolleras det kreosotimpregnerade träet med hjälp av XRF vid misstankar om alltför höga 
halter arsenik, krom och koppar. Flera gånger per år utförs också skrottester på bränslekross 
och returflis. 
 
Det är även viktigt att undersöka bränslenas fraktionsfördelning för att säkerställa pannans 
effekt. Stora bränslebitar ger problem med stockning i tranportgångar medan en hög andel 
små partiklar kan ge problem med rostergenomfall och att stora mängder obränt stoff följer 
med rökgaserna ur pannan. Önskemålet från Söderenergis sida är att finandelen, i de krossade 
bränslena bränslekross och returflis, som är mindre än 5 mm inte bör finnas i 
bränsleleveransen. 
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3 Damm 
Vid hantering av fasta bränslen på Igelstaverket uppkommer damm i större eller mindre 
mängder. Damningen uppkommer redan vid mottagning av bränslena och fortsätter sedan 
längs hela hanteringskedjan. De ökande bränslemängderna som hanteras ger upphov till 
ökande damning, de mest dammande bränslena är returflis, torvpellets och -briketter 
(Wedholm 2005). 
 

3.1 Definition 
Med damm avses solida partiklar som uppkommer i sönderdelningsprocesser till skillnad från 
t.ex. rök, som oftast är mindre partiklar och utvecklas ur gasfas eller sot som är fina solida 
partiklar som utvecklas vid förbränning eller vid andra industriella processer (Friedlander 
2000). En definition som angivits av ”Mine Safety and Health Administration” i USA är 
damm ”fint delade partiklar som kan bli luftburna utan någon kemisk eller fysisk förändring 
förutom krossning” (Mody & Jakhete, 1988). 
 
De små dammpartiklarna härstammar från antropogena källor eller är naturligt förekommande 
och förflyttas med luftströmmarna (Akselsson 1994). Dammpartiklar mäts i mikrometer (µm) 
vilket är detsamma som mikroner. De naturligt bildade partiklarna har oftast en diameter som 
är större än 0,1 µm, men den största delen är ändå större än 1 µm. Även den största delen av 
de dammpartiklar som uppkommer i industriella processer är större än 1 µm. Det som är 
karakteristiskt för det industriella dammet är att partiklarna har oregelbunden form, är av olika 
storlekar och ofta uppträder sammanhopade (Friedlander 2000). 
 
Damm indelas i inhalerbart, respirabelt och totaldamm och har alla definierats särskilt i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vissa definitioner har varit godtyckliga och därför är nya 
föreskrifter under omarbetning och beräknas komma ut om ett par månader (Wahlberg 2005). 
Enligt den nuvarande definitionen inkluderas till totaldamm, alla storlekar av damm som 
fastnar på ett filter med en diameter på 25 eller 37 mm (AFS 2000:3). 
 
Till inhalerbart damm räknas de partiklar som kommer in i kroppen men fastnar i näsan, 
halsen och det övre andningssystemet (Mody & Jakhete, 1988). Dessa partiklar är mindre än 
100 µm (Wahlberg 2005) och den genomsnittliga aerodynamiska diametern är cirka 10 µm 
(PM10) (Mody & Jakhete, 1988). Fraktionerna av denna storlek undersöks med hjälp av en 
IOM-provtagare. 
 
Respirabelt damm innefattar de partiklar som är så små att de tränger sig in genom näsan och 
övre andningssystemet ända ner till lungorna och lungblåsorna (alveolerna) där flimmerhår 
eller så kallade cilier saknas. Till de respirabla partiklarna inräknas den del av dammet som 
passerar en föravskiljare med karakteristik enligt Johannesburgkonventionen (AFS 2000:3). 
Enligt konventionen ska inte partiklar vars aerodynamiska diameter är större än 7,1 µm 
passera avskiljaren medan 50 % av partiklarna som har en aerodynamisk diameter på 5,0 µm 
kan passera den. En aerodynamisk diameter avser diametern hos en sfärisk partikel med 
densiteten 1 g/cm3 som i luften har samma fallhastighet som dammpartikeln oberoende av 
form, storlek och densitet. 
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Bränslenas damningsbenägenhet beror på innehållet av finkornigt material i bränslet, fukthalt, 
hanteringsmetoder både före och efter leverans samt klimatet (Lundberg & Söderberg, 1987). 
Ett material som innehåller fler fina partiklar dammar mer, medan ett material med högre 
fukthalt binder dammpartiklarna till varandra i större agglomerat, så att de inte så lätt blir 
luftburna. Hanteringsmetoderna påverkar materialet så att en mindre försiktig hantering och 
fler förflyttningar kan skapa damning. Ett fuktigt klimat gör också bränslena fuktigare varvid 
de dammar mindre medan ett torrt, blåsigt klimat torkar ut bränslet och sliter upp löst damm 
från materialens ytor. På Igelstaverket är damningen som störst under vår och höst medan den 
minskar under vintern. 
 
Även om det är praktiskt taget omöjligt att helt undvika damning är det ändå önskvärt att i så 
hög grad som möjligt minimera uppkomsten av damm på arbetsplatsen. Dammet orsakar 
såväl hälsoproblem som varierande industriella problem med t.ex. dammexplosioner och 
bränder, skador på eller försämrad funktion i pannor, dålig sikt och lukt samt problem med 
omgivningen. Dessutom går en del av bränslet förlorat. 
 

3.2 Dammets påverkan 

3.2.1 Dammrelaterade hälsoeffekter 
Vid industriella processer uppkommer dammpartiklar av olika storlekar. De större partiklarna 
fastnar i de övre andningsvägarna medan de vid en minskande storlek kan nå ända till de 
nedre andningsvägarna och orsakar större skador. Kroppen har dock flera sätt att försvara sig 
mot främmande partiklar (Akselsson, 1994). I kroppen produceras slem där dammpartiklar 
fastnar och transporteras bort av de små fladdrande cilierna som finns i den övre 
andningsregionen. Svårlösliga partiklar som tränger sig ända ner till lungblåsorna där det inte 
finns cilier, transporteras bort mycket långsamt. Istället finns där fagocyter som bryter ned 
vissa partiklar som sedan transporteras till blod och lymfa som löst material. Om olöst 
material lagras under en längre tid i lungvävnaden uppkommer skador såsom fibros vilket 
betyder att en annan typ av vävnad, bindväv bildas. 
 
Hälsoeffekter orsakade av damm kan vara såväl akuta som kroniska. För att förhindra 
skadliga hälsoeffekter har Arbetsmiljöverket satt upp hygieniska gränsvärden för olika typer 
av damm (AFS 2000:3). Ett hygieniskt gränsvärde innebär den högsta godtagbara 
genomsnittshalten av partiklar i inandningsluften. Det hygieniska gränsvärdet kan i sin tur 
vara antingen ett nivågränsvärde (NGV) eller ett takgränsvärde (TGV). Nivågränsvärdet är ett 
hygieniskt gränsvärde angivet för exponering under en arbetsdag medan takgränsvärdet är det 
hygieniska gränsvärdet angivet under en referensperiod av 15 minuter eller liknande. De 
gränsvärden som gäller på Igelstaverket är alla nivågränsvärden och kan ses i tabell 1. 
 

Tabell 1. Gällande hygieniska nivågränsvärden enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2000:3). 
Hygieniska gränsvärden (NGV) 

Typ av damm  [mg/m3] 
Totaldamm (trä) 2 
Totaldamm (organiskt) 5 
Totaldamm (allmänt) 10 
Respirabelt damm (allmänt) 5 
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Fortfarande är det svårt att bevisa något allmänt orsakssamband mellan damm och 
hälsoeffekter eftersom den naturliga variationen i känslighet och variationer i andra 
riskfaktorer t.ex. rökning eller reducerat immunförsvar är stor (Akselsson 1994). Rökare har 
ofta nedsatt flimmerhårsfunktion varför borttransporten av partiklar blir mindre effektiv. Ofta 
kan föroreningar också verka synergiskt, vilket gör att personer som utsätts för damm kan bli 
mer känsliga för infektioner och virus. Förutom problem med andningsvägarna kan också 
irritation på hud och i ögon uppkomma. 
 
Andra problem som indirekt kan kopplas till damm, vid användning av bio-, retur- och 
avfallsbränslen, är då mikroorganismer och mögel utvecklas (Alvarez 1999). I fuktiga 
bränslen kan mikroorganismer föröka sig vid lagring och frigörs då damm uppkommer vid 
hantering av bränslet. Dock finns de allmänt sett överallt och orsakar oftast inte några 
problem. För att förhindra skadlig mikroorganismtillväxt kan bränslet lagras i ventilerade 
utrymmen med låg temperatur. 
 
Även vid hantering av mögligt material kan sporer från mögelsvampar frigöras i samband 
med damning. Sporerna med en storlek av 2-8 µm når långt ned i lungorna och både levande 
och döda partiklar kan ge problem. I värsta fall kan möglet orsaka allergisk alveolit 
(Bengtsson 1992). Inandning av damm med en hög halt av svampsporer ger en toxisk reaktion 
med feber och frossa, muskel- och ledsmärtor samt allmänna influensaliknande symptom. 
Oftast försvinner symptomen då exponeringen upphör men en kronisk form ger nedsättning 
av lungförmågan. Vid sidan av allergisk alveolit kan också astma och bronkit uppkomma. 
 
Ett problem som uppkommit och som kan relateras till mikroorganismer är vid det pågående 
försöket med att elda blandningen av slam, torv och damm. Det visade sig att svampar 
utvecklats på en av bränslehögarna under sommaren. Svamparna har dock uppträtt endast en 
gång och beror troligtvis på en alltför hög fukthalt vid förvaring. Genom att blanda in en 
större mängd frästorv sänks fukthalten i materialet vilket gör det mindre gynnsamt för 
mikroorganismernas att växa till. 
 
För att kontrollera arbetsmiljörisker som orsakas av mikroorganismer, mögel och damm på 
Igelstaverket har prover tagits och undersökningar om de skadliga effekterna utförts (Alvarez 
1998). Dessutom genomförs årligen en hälsoundersökning på bränsleexponerad personal av 
Telge Akuten. Vid arbete i särskilt dammiga områden t.ex. i bandgångar, är det på 
Igelstaverket rekommenderat att använda lämplig skyddsutrustning såsom andningsskydd. 
Det finns olika typer av andningsskydd; för kortare tids skydd finns enklare munskydd att 
tillgå medan ansiktsmasker erbjuder skydd för en längre tids arbete. Helmasker täcker ögon, 
näsa och mun och halvmasker täcker endast mun och näsa. Beroende på hur tätt masken sluter 
runt ansiktet på varje individ erhålls varierande skyddseffekter för andningsskyddet 
(Akselsson 1994). Halvmasker är svåra att få täta medan helmasker är lättare att anpassa efter 
ansiktet. 
 

3.2.2 Miljöeffekter 
Damningens effekter i omgivningen är främst ett estetiskt problem. Dock kan en allmänt 
dammig miljö upplevas som obehaglig även om den inte är direkt hälsofarlig. En hög 
koncentration av partiklar kan också bidra till sämre sikt eftersom partiklar sprider ljus 
(Akselsson 1994). Partiklar med en diameter på 0,5-1 µm sprider ljuset effektivast medan 
större och mindre partiklar inte har lika stor effekt på ljusspridningen. En försämring av sikten 
kan uppkomma i bandgångarna under bränsletransport. 
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Eftersom Igelstaverket ligger på en relativt oskyddad plats och hanteringen av bränsle ofta 
sker under vindens påverkan är det lätt att dammet blir luftburet och sprids vidare över större 
områden. Även bränsletransporter till och från anläggningen virvlar upp damm som ligger 
kvar på vägarna. Damm som blivit luftburet vid hantering har orsakat nedsmutsning av bilar 
och näromgivningen då ett dammlager bildats p.g.a. större mängder nedfallande partiklar. 
 

3.2.3 Dammexplosioner 
Dammexplosioner har varit kända i över 200 år, ända sedan den första väderkvarnen byggdes 
i mitten av 1700-talet (Bartknecht 1989). All hantering av brännbart material skapar en risk 
för explosioner och brand. Detta gäller också vid hantering av bränslen speciellt i samband 
med bl.a. lagring, malning, krossning och transport på bandgångar. Explosionerna, som dock 
är ovanliga, uppstår då fina partiklar blandas med luft eller syre och antänds i kombination 
med en tryckhöjning. Minimikoncentrationen för att en explosion ska uppstå varierar mellan 
15-100 g/m3 beroende på material och partikelstorlek (Akselsson 1994). 
 
En minskad partikelstorlek och lägre fukthalt ökar explosionsrisken och ger också en 
kraftigare explosion än det grova dammet (Alvarez 1999). I föreskrifter utgivna av 
Arbetsmiljöverket anses partiklar i damm eller mjöl, som är mindre än 10 µm, vara ”extremt 
lättantändliga” (AFS 2003:3). Ju mindre partiklarna är, desto större blir ytarean vilket ökar 
den tillgängliga ytan för oxidation och värmetransport (Field 1982). Också kedjeexplosioner 
kan uppkomma om en primär explosion virvlar upp damm som samlats i högar på golv, 
balkar och kabelstegar och som i sin tur sedan antänds och därigenom orsakar en sekundär 
dammexplosion. Den andra explosionen blir ofta mycket kraftigare än den första. 
 
Vanliga antändningskällor är de som finns i själva processen, t.ex. metall mot metall, värme 
från processen, öppna flammor samt elektriska urladdningar och ljusbågar (Alvarez 1999). 
Även material med organiskt ursprung där det finns mikrobiologisk aktivitet, kan under en 
längre tids lagring utveckla värme vilket kan leda till antändning. Det finns också en risk för 
att främmande lösa delar t.ex. stenar orsakar gnistbildning. Motåtgärder består av regelbunden 
städning, bevattning och att undvika heta ytor i processen. 
 
Ett annat sätt att undvika explosioner som ger upphov till bränder är att använda 
sprinklersystem. Enigt Wedholm (2005) finns sprinklersystem monterat i alla bandgångar på 
anläggningen samt gnistdetektorer av Firefly-modell i alla omlastningsstup (med några få 
undantag). En gnistdetektor genererar automatiskt en liten vattendusch om en mindre gnista 
upptäcks. Då en större gnista uppstår, stannas alla band och vatten sprejas ut tills systemet 
återställs av personal. 
 

3.3 Åtgärder för att minska damning 

3.3.1 Indelning av åtgärder 
Att kontrollera och minska damningen är viktigt av många orsaker. Ett fungerande 
dammreduceringssystem kan förbättra personalens hälsa, sänka städbehovet samt även 
minska skador på utrustning och tiden för eventuella driftstopp. Det förbättrar sikten vid 
mycket dammiga ställen och kan således ha en motiverande effekt på personalen. 
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Det finns enligt Mody och Jakhete (1988) tre strategier för att minska damning: 
 

• Förhindra uppkomst 
• Använda dammkontrollsystem 
• Späda ut eller isolera den dammiga luften 

 
Att angripa och förhindra att damningen överhuvudtaget uppkommer, skulle vara den bästa 
lösningen, men är svårt att genomföra i praktiken. Genom att sikta bränslena bortsorteras en 
del av de fina partiklarna men detta ökar samtidigt kostnaderna och är inte alltid en tillräcklig 
lösning på grund av att damm åter genereras under transport och efterföljande hantering. 
Dock kan uppkomsten av finandel i bränslet minskas med en försiktig hantering och genom 
att minska antalet fall (då bränslet lossas och släpps ned på marken eller då bränslet går 
igenom ett stup) samt förkorta hanteringsmomenten t.ex. då bränslet transporteras på 
bandgångar. 
 
Efter att förhindrande åtgärder genomförts kan ett andra sätt att angripa problemet vara att 
använda ett dammkontrollsystem med t.ex. ventilation, våta dammkontrollerande system eller 
genom att använda spray på luftburet damm. 
 
Industriell ventilation kan användas för att fånga upp dammet vid källan och transportera det 
till en dammuppsamlare som renar den dammiga luften. I de våta dammkontrollerande 
systemen används vätskor, vanligen vatten eller en lösning med en tillsats av ett ytaktivt 
medel för att väta materialet så att mindre damm skapas. Genom att hålla materialet fuktigt 
blir mindre damm luftburet. På samma sätt dämpas luftburet damm vid sprayning då 
vattendropparna kolliderar med dammet och formar agglomerat som sedan sedimenterar. De 
våta systemen syftar till att väta hela materialet så att det genererar mindre damm och 
samtidigt hindra dammet att åter bli luftburet. 
 
Vätning kan ske både genom statisk och genom dynamisk spridning (Blazek 2003). Vid 
statisk spridning väts materialet då det ligger stilla. Den statiska spridningens täckning ökas 
genom att minska antingen droppstorleken eller dess kontaktvinkel. Vid dynamisk spridning 
väts materialet under rörelse. Här ökas vätningseffektiviteten genom att lösningens ytspänning 
minskas eller då hastigheten med vilken droppen träffar materialet, tilltar. Effektiviteten för 
både statisk och dynamisk spriding kan således ökas genom att minska ytspänningen och 
droppstorleken. Dock minskar nedslagshastigheten för mindre droppar p.g.a. luftens friktion 
vilket istället leder till försämrad dynamisk spridning. 
 
Generellt sett kan vätning också ökas genom att minska droppdiametern och öka antalet 
droppar. Detta sker genom att minska ytspänningen, vilket också minskar kontaktvinkeln 
mellan materialet och vattnet. Droppens nedslagshastighet ökas genom att höja systemets 
tryck men eftersom de mindre dropparna påverkas av luftens turbulens som minskar 
hastigheten, blir det optimala läget en avvägning mellan dessa två situationer, beroende på 
varje enskilt fall. Trots allt har en luftburen dammpartikel störst chans att träffa vattendroppen 
om de båda är lika stora. 
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Vid bekämpning av damm med kemikalier är utformningen av systemet viktig. Dysan 
bestämmer allt ifrån droppstorlek och dess hastighet, spraymönster och vinkel till 
vattenflödeshastighet och -tryck. För att få till stånd en reduktion av dammängden anses 
droppstorleken vara den viktigaste variabeln. För våta dammkontrollsystem rekommenderas 
cirka 200-500 µm stora droppar medan mindre droppar (10-150 µm) kan krävas för att 
kontrollera ett redan luftburet damm. En högre hastighet på droppen gynnar oftast båda sätt att 
minska dammet. Sprayningsvinkeln är viktig eftersom den bestämmer hur många dysor som 
krävs för att täcka in allt damm medan spraybilden ger olika täckningar beroende på hur 
dammet sprider sig. 
 
Ytterligare dammreduceringsmöjligheter kan vara att späda ut eller isolera den dammiga 
luften. Vid utspädning blandas den dammiga luften ut med ren luft och vid isolering kan 
dammet avskärmas mekaniskt genom t.ex. inbyggnader, skärmar, plank, jordvallar eller 
växtlighet för att förhindra att bl.a. vind kommer åt materialet. 
 

3.3.2 Dammreduceringsmedel 
Vid sidan av de mekaniska lösningarna kan också dammreduceringsmedel användas för att 
binda, limma eller hålla tillbaka de minsta partiklarna för att undvika damning vid hantering. 
Ett effektivt dammreduceringsmedel ska väta och upprätthålla en våt omgivning på 
materialets yta samt kunna binda bränslets finandel för att undvika att dammpartiklarna åter 
blir luftburna. Den enklaste typen av dammreduceringsmedel är vanligt vatten (Mody & 
Jakhete, 1988). Det är ofarligt för omgivningen men avdunstar snabbt och erbjuder därför 
bara en tillfällig lösning för att minska dammet. Fint atomiserad dimma rekommenderas till 
omlastningspunkter utan turbulens eller där uppkomsten av dammspridningen är mindre än 1 
m/s men eftersom vattnet har en hög ytspänning är det svårt att väta de flesta ytor med rent 
vatten. Det finns ett flertal dammkemikalier på marknaden för att dämpa damningen. 
 
Att minska damm med vatten och kemikalier går ut på att hålla kvar fukten på bränslena. En 
av de största faktorerna som inverkar på vätningsprocessen är ytspänningen hos de olika 
ingående komponenterna (EFKA 2005). Mellan olika molekyler i ett material kan flera olika 
attraktionskrafter finnas: vätebindningar, van der Waals och joniska krafter. Dessa 
attraktionskrafter påverkar storleken på ytspänningen som mäts genom att bestämma 
kontaktvinkeln mellan droppen och materialets yta. En stor kontaktvinkel (> 90º) innebär att 
droppen behåller sin sfäriska form, vilket ger en dålig vätning medan en lägre kontaktvinkel 
(< 90º) uppvisar en bättre vätning och ökad kontaktyta. Detta är möjligt då ytspänningen hos 
vätskan är lägre än ytspänningen hos det fasta ämnet. En sänkning av ytspänningen kan 
erhållas genom att använda kemikalier som minskar vattnets ytspänning vilket ger en bättre 
vätning. 
 
Casey Roe på företaget GE Infrastructure (2000) har delat in dammreduceringsmedlen i fyra 
grupper: 

• Vätmedel 
• Skumbildare 
• Bindemedel 
• Skiktbildare 
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Vätmedlen är ämnen som blandas i vattnet för att förbättra vattnets naturliga egenskaper att 
väta och agglomerera dammpartiklarna genom att förändra ytans egenskaper. Medlen kan 
innehålla allt från en komponent till tensider med både organiska och oorganiska additiv. Det 
är även möjligt att tillsätta bindemedel i vätmedlen om det finns ett behov av en längre tids 
dammreduceringseffekt än det som vattnet åstadkommer. Då vätmedel är utvecklade för 
dammkontroll förbättras oftast både vätningen och spridningen av ämnet på ytan men också 
vätskans förmåga att penetrera en porös solid. 
 
Vätmedlet kan användas för att fånga in luftburna dammpartiklar genom att dimma en ridå 
över t.ex. en urlastningspunkt. Dropparna krockar med det luftburna dammet som slås ned. 
Vätskan kan också sprayas direkt neråt i en tippficka över materialmassan där 
dammpartiklarna väts och agglomererar (se figur 9). Vätskan kan också sprayas över 
materialets yta t.ex. förvaringshögar för att hindra att vinden virvlar upp dammpartiklar. 
 

 
Figur 9. Inbyggd tippficka med kemikaliesprayning. Källa: Mody & Jakhete, 1988. 

 
Skumbildaren fungerar på samma sätt som vätmedlet genom att väta och agglomerera 
dammpartiklarna. Skummet innehåller oftast ett vätmedel och en polymer som löses med 
vatten och blandas med luft. Det bildade skummet är torrt och består av små bubblor (100-200 
µm stora). För att bubblor ska kunna bildas måste lösningens ytfilm ha viskoelastiska 
egenskaper. Skillnaden mellan ett skum och ett vätmedel är att skummet ger en effektivare 
vätskefördelning, vilket resulterar i att mindre vätska behöver användas. För att skapa en 
längre effekt av dammreduceringen kan också ett dammbindemedel tillsättas till skummet. 
Vanliga användningsområden för skum är vid krossning och i omlastningspunkter eftersom 
det måste komma i nära kontakt och sammanblandas med dammpartiklarna. 
 
Den tredje gruppen, bindemedlen, erbjuder en ännu längre tids verkan än vatten (vätmedel 
och skumbildare). Bindemedlet väter och agglomererar dammpartiklarna liksom de tidigare 
nämnda kemikalierna men med en annan tidsfaktor. Bindemedlen består av polymera 
material, vars höga molekylvikt skapar en sköld för att förhindra att fukten dunstar bort från 
materialet. 
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Bindemedel kan indelas i två undergrupper beroende på funktion; humektanter och adhesiva 
medel. Humektanterna absorberar och behåller ytfuktigheten för att hålla dammet fuktigt t.ex. 
salter såsom kalcium-, magnesium- samt natriumklorider och deras blandningar. Adhesiver 
däremot, behåller de fina partiklarnas agglomeration utan att ytan hålls fuktig. Det finns flera 
olika adhesiver som används inom dammbindning. Vanliga polymerer inom området är oljor 
och oljeemulsioner t.ex. talloljederivat, sojaolja eller rapsolja och andra vegetabiliska oljor 
och polymerlösningar t.ex. ligninderivat samt polymeremulsioner. Vanliga medel som 
används till polymera emulsioner är polyvinylacetat och polyakrylamid, dock bryts 
polymeremulsionerna ned av UV-strålning. Till de använda petroleumprodukterna som 
använts som dammbindemedel hör modifierade bitumen-emulsioner, emulgerade oljor samt 
mineraloljor (Kaarela 2002). 
 
Övriga produkter som också har använts som dammbindare är melass och blandningar av 
enzym, socker och tensider (Kaarela 2002). Bindemedlen kan användas när det är 
oekonomiskt eller opraktiskt att använda skumbildare eller vätmedel. Ämnena kan tillsättas på 
massan innan leverans för att undvika damning under transport och urlastning eller sättas på 
materialet innan förvaring eller för ytstabilisering av förrådshögar som inte används under en 
lång tid. 
 
Skiktbildare som är den sista gruppen, är ett bindemedel som kan användas för stabilisering 
för en längre tid (Casey 2000). Medlet skapar ett mekaniskt stabilt täcke genom att forma en 
vattenolöslig film. Även till skiktbildarna kan vät- och/eller viskositetsmodifierare tillsättas 
för att ändra på hastigheten och graden av vätskegenomträngning till det fasta materialets yta. 
De sökta optimala egenskaperna varierar beroende på användningsändamål men ofta är de 
elastiska egenskaperna viktigast för att skapa ett hållbart skikt trots materialets expansion, 
kontraktion och tyngd. I olika väderförhållanden har skiktbildarna gett olika resultat m a p 
hållbarhet. Medlet kan sprayas på en materialhög, gärna via upprepade behandlingar för att 
uppnå ett hållbart resultat. 



19 

4 Dammproblematiken vid Igelstaverket 

4.1 Identifierade dammande punkter 
Skillnader i dammhalter beror på förutom bränsleslag och bränslekvalitet även på 
anläggningens utformning och bränslenas hanteringssätt. En visuell bedömning av mängden 
damm är dock alltid subjektiv. 
 
En orsak till att damm uppkommer vid hantering av bränslena på Igelstaverket, är att 
anläggningen inte är byggd för nuvarande verksamhet. Visserligen har ombyggnader gjorts i 
samband med att alternativa bränslen införts men anläggningen är i grunden anpassad för att 
hantera kol i alla pannor. Detta leder till att bränslet hanteras mer ovarsamt, utstår vind och 
genomgår fler omlastningar än det skulle vid en optimerad transport. 
 
För damning som orsakar effekter för omgivning och personal är risken för damning störst där 
bränslet ligger oskyddat för vinden. Främst gäller detta lastning och förvaring av material på 
kajen och på bränsleplan. Även tippning i skruvfickor och lamellmatare orsakar flygande 
damm. Dammet blir luftburet p.g.a. att luften som finns i fickorna inte har någonstans att ta 
vägen vid tippning, vilket leder till att den måste pressas ut uppåt samtidigt som den fina 
fraktionen i bränslet samt damm som finns kvar i den tomma fickan bildar ett stort dammoln 
ovanpå. Det finns tippfickor på kajen, bränsleplan, bränslekrosstältet och RDF-pelletstältet 
som alla orsakar damning. Även under transport av bränslet och vid omlastningar skapas 
damm. Under transport kan koncentrationen ökas så mycket att även sikten försämras. 
 
Sammanfattningsvis kan åtgärder i form av ett spray-, skum eller ett dimsystem sättas in i 
följande tänkbara punkter på Igelstaverket: 
 

• Kajen 
- tippficka (BBT 620) 
- i fartyget 
- skopelevatorkran 

 
• Bränsleplan 

- tippficka (BBT 673, 674 och 675) 
- högar 
- traktor 

 
• Mottagningstält 

- tippficka (BBT 642, BBT 644) 
- krossar (BBK 640, BBK 641) 
- högar  
- traktor 

 
• Transportband 
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4.2 Tidigare åtgärder 
Igelstaverket har sedan 1990-talet använt sig av retur- och biobränslen och även om 
miljöregleringen kring damning hela tiden utvecklas och skärps, har problematiken med 
dammande material funnits sedan verket startades. Olika tekniska motåtgärder har tidigare 
införts för att minska dammet men försök till förbättring har också gjorts genom införandet av 
det tidigare nämnda kvalitetssäkringsprogrammet. 
 
De tidigare åtgärderna består främst av mekaniska insatser såsom industriell ventilation, 
punktutsug och täckta band (Karlsson 2005). Industriell ventilation bygger på industriella 
centraldammsugare som samlar upp allt löst damm i en del bandgångar. Detta fungerar bra 
men är kostsamt att underhålla och använda. Vidare finns det 20 stycken punktutsug i 
anläggningen som bränslena passerar under sin väg till pannan. De arbetar genom att suga upp 
allt löst damm i bandgången och sedan återföra detta längre bak på bandet, mer koncentrerat i 
en hög på bandet. Punktutsug erbjuder en tillfällig lösning där dammet minskas på 
transportbandet medan det åter virvlas upp under följande omlastning. Även annan typ av 
ventilation har införts. I mottagningstältet för bränslekross finns ventilation insatt både nära 
golven och högre upp men de är ganska små, vilket gör att all luft inte cirkulerar effektivt. En 
naturlig ventilation fås dock genom luftdraget som de båda portöppningarna i tältet skapar. 
Vid blåsigt väder uppkommer en kraftig luftströmning genom tältets två öppningar medan 
luften vid lugnt väder står stilla så att damning uppstår och de mindre partiklarna blir 
luftburna. Särskilt vid mottagning av lastbilsleveranser, vid lastning i någon av krossarna eller 
i skruvfickan är det problem. 
 
Att bygga in transportbanden har minskat damningen och målet är att alla band ska täckas, 
detta är dock mycket kostnadskrävande. På vissa bandgångar finns också jalusier för att 
förhindra spridning av partiklar från speciellt dammiga områden till andra sektioner i 
bandgångarna, vilket verkar ha fungerat bra. 
 
Tidigare undersökningar har även gjorts med sprayning av dammkemikalier och skyddande 
byggnader för att minska vindens inverkan på kajen. Dessa kemikalier används inte idag och 
även skydden har tagits bort. Endast för torvbriketter finns ett system för bitumenbehandling 
under bandtransport på anläggningen. Användningen av detta är sparsam eftersom systemet 
kräver regelbunden service och är kostsamt att underhålla. 
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5 Praktiska försök i labbskala 
I projektet inleddes de praktiska undersökningarna med mindre försök i labbskala. Av de fasta 
bränslena som används på Igelstaverket valdes 6 typer av dem som tidigare beskrivits (se 
kapitel 2.1) ut att testas. Dessa är torvbriketter, stycketorv, bränslekross, RDF-pellets, 
träpellets samt returflis. Torvpellets undersöktes inte eftersom dess användning för tillfället 
var liten. I de småskaliga försöken behandlades de utvalda bränslena med typiska 
dammreducerande kemikalier som finns tillgängliga på den regionala marknaden. Syftet med 
dessa försök var att undersöka de valda kemikaliernas dammreducerande effekt under både 
kort och lång tid för att genom de erhållna resultaten kunna jämföra vars och ens påverkan på 
de olika bränslena. Ytterligare analyser som gjordes på kemikalierna består av noggrannare 
karakterisering av dammpartiklarna för att få veta på vilket sätt 
dammreduceringskemikalierna på molekylnivå påverkar dammet. 
 

5.1 Valda kemikalier 
Fyra dammreduceringskemikalier valdes ut för att undersökas. De fördelas enligt så, att ett 
vätmedel; P22D, ett skumbildande medel; Damm-fix samt två dammbindemedel; Borresperse 
CA 47 F och PiniDust ME valdes att undersökas. Kemikalierna förekommer på den nordiska 
marknaden. 
 

5.1.1 P22D 
P22D är en biologiskt nedbrytbar såpablandning (fysikaliska egenskaper finns i bilaga 2). 
Produkten innehåller såpa, tensider, penetreringsmedel, komplexbildare, konserveringsmedel, 
parfym samt vatten och används i huvudsak för att reducera luftburna partiklar inomhus vid 
djurfarmer och i ridhus. Såpa tillverkas av fett som kokas i kaliumhydroxid (Axelsson 2005). 
De tensider som ingår i såpa minskar vattnets ytspänning och bildar en tensidhinna runt 
dammpartiklarna, vilket gör att partiklarna väts och flyter omkring i lösningen. Eftersom 
såpalösningar fungerar dåligt i surt och hårt vatten tillsätts komplexbildare för att avhärda och 
inaktivera olika joner som annars finns i vattnet. En tillsats av såpa leder till att 
vattendropparna sprids ut och att de penetrerar materialet djupare så att damningen minskar. 
Den rekommenderade tillsatsen av P22D som blandas i vatten är 1-1,5 %. 
 

5.1.2 Damm-fix 
Damm-fix, även kallat Dustfoam eller Dustclear, är en vätska som består av en blandning av 
alkansulfonat, apelsinolja och vatten (för fysikaliska egenskaper se bilaga 2). Den utvinns ur 
citrusfrukter genom kallpressning och används för dammkontroll vid krossning, borrning och 
sortering av både mineraler och bränslen. Medlet som bildar ett skum vid sammanblandning 
med luft och vatten, möjliggör en bättre vätning av partiklarna än vattensprayning genom att 
vätskefördelningen på bränslet ökar. Om vattnets vätningsegenskaper ännu bör förbättras kan 
en lignintillsats användas i skummet för att erhålla dammbindning under en längre tid 
(Johansson 2005). Applicering sker genom att produkten blandas med vatten varefter luft 
tillsätts och ett skum bildas. Den rekommenderade tillsatsen är enligt leverantören cirka  
0,5-1 %. 
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5.1.3 Borresperse CA 47 F 
Borresperse CA 47 F är en naturprodukt, baserad på kalciumlignosulfonat som är en jäst 
biprodukt från skogsindustrin (för fysikaliska egenskaper se bilaga 2). Beroende på 
kemikalierna som används i sulfitprocessen kan substansen vara ett natrium-, kalcium- eller 
ammoniumsalt av lignosulfonat (Kaarela, 2003). Lignosulfonat består i huvudsak av lignin 
och kolhydrater där ligninet binder dammpartiklar och sockret fungerar som hygroskopiskt 
medel som attraherar fukt. Produkten används bland annat till dammbindning av Vägverket, 
som dispergeringsmedel och som tillsatsmedel i betong. Den rekommenderade tillsatsen är 3-
5 % utblandat i vatten. 
 

5.1.4 PiniDust ME 
PiniDust ME är en vegetabilisk olja baserad på sojabönor (för fysikaliska egenskaper se 
bilaga 2). Den innehåller en blandning av olika fettsyreestrar (C16-C18) och är biologiskt 
nedbrytbar. Sojaolja utvinns genom att sojabönor först skalas och sedan upphettas för att 
koagulera proteinerna vilket gör oljan lättare att extrahera (Soya 2005). Bönorna hackas och 
blandas ned i ett lösningsmedel, varefter den extraherade oljan kan separeras och 
vidareförädlas. Oljan tillsätts som dammbindemedel i koncentrerad form med cirka 0,5-1 
mass-% och är till för att agglomerera de lösa dammpartikarna. PiniDust ME är en relativt 
nyutvecklad produkt som främst använts som bindemedel vid produktion av eldfasta material 
samt som smörjmedel. Samtidigt som oljan reducerar dammet ökar en tillsats medlet också 
värmevärdet i materialet. 
 

5.2 Laboratorieutrustning 

5.2.1 Nötningstrumma 
De småskaliga försöken utfördes med hjälp av en roterande nötningstrumma (modifierad 
pelletiseringstrumma använd inom mineralindustrin). Trumman kopplas till en dammsugare 
av märket Electrolux, som samlar upp dammet i en dammsugarpåse som vägs före och efter 
trumning. 
 
Trummans diameter är 800 mm och dess djup 285 mm. På baksidan är den fäst i en generator 
med justerbart varvtal och här finns även 4 små hål med en diameter på 16 mm, för att 
möjliggöra luftintag under rotation. Inuti trumman finns på var sin sida om navet två stycken 
50 mm höga så kallade lyftare eller kanter som lyfter upp och roterar proven under trumning 
(se figur 10). 
 



23 

 
Figur 10. Skiss av roterande nötningstrumma. Källa:Minpro AB. 

 
Framsidan är utrustad med ett 245 mm brett hål som täcktes av ett galler med ungefär 5 mm 
stora hål och en konformad primärklassificerare. För ett försök laddades trumman med ett 
bränsleprov på 2 kg och genom primärklassificeraren sögs sedan dammpartiklar upp i 
dammsugaren. Under varje försök roteras trumman med 30 rpm i 8 minuter där regelbundna 
uppehåll ingick. 
 
Metoden verifierades genom att sikta ett mycket dammande och ett mindre dammande prov 
av returflis. De siktade fraktionerna är uppdelade i fyra olika fraktioner; 4,75 mm, 2,80 mm 
samt 1,18 mm och är likadana som de siktmått som tidigare använts i mindre försök på 
Igelstaverket för att kontrollera finandelen i bränsleleveranserna. Resultatet från siktningen på 
Igelstaverket jämfördes med resultaten från siktningen (med sikten som används på Minpro 
AB) av det uppsugna dammet. Här visade det sig, med avseende på de uppsiktade 
fraktionerna, att lika stora mängder hade erhållits (se bilaga 3), oavsett tillvägagångssätt. 
Siktningen från Minpro visade sig vara aningen mer noggrann då mer damm kunde 
observeras i de mindre fraktionerna. 
 
Vid behandling jämnades först bränsleprovet ut på ett plastunderlag. För kunna sprida ut 
kemikalien jämnt på provet, användes en vanlig avfettningsspruta med en fullkonsdysa från 
Spraying Systems. Dysan är designad att ge droppar med en storlek av 0,5 mm vid ett tryck på 
3-4 bar (Sundström 2004). Under laborationerna leddes därför tryckluft till pumpen så att 
trycket under sprayning var 3,5 bar. 
 

5.2.2 Karakterisering av dammpartiklar 
Två ytterligare undersökningar i labbskala gjordes för att observera kemikaliernas effekt på 
dammpartiklarna på molekylnivå. 
 
Den ena av undersökningarna, som gjordes för att se hur väl en kemikalie kan väta bränslenas 
ytor, utfördes med hjälp av analysinstrumentet TOF-SIMS (Time-of-Flight Secondary Ion 
Mass Spectrometry). Instrumentet är använt för att karakterisera ytor och fungerar genom att 
en fokuserad jonstråle slår ut det yttersta atomlagret på provet till vakuum, där 
molekylfragmenten detekteras av en masspektrometer. På detta sätt fås ett masspektrum över 
provets 1-5 yttersta atomlager som kan ge information om den kemiska sammansättningen i 
materialet. 
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Vid undersökningen förbereddes två prover av dammpartiklar som var mindre än 0,75 µm 
stora av torvbriketter och returflis. Både behandlade och obehandlade partiklar samt ren 
PiniDust ME analyserades i TOF-SIMS. Med en primär jonstråle uppmättes positiva och 
negativa spektrum av dessa prover. 
 
Den andra analysen gjordes på dammpartiklar (0,74 µm-0,5 mm) från alla sex bränslen med 
avseende på metallinnehåll. Kvaliteten på returbränslen varierar mycket och kan ofta 
innehålla tungmetaller och för retur- och avfallsbränslen finns gränsvärden som typ- 
(genomsnittsvärde) och maxvärde (gränsvärde) angivna enligt kravspecifikationen på 
Igelstaverket. En analys med hjälp av XRF gjordes på bränsledammet med Niton XRF (X-ray 
Fluorescensce) för att kunna observera på vilken nivå metallhalterna i partiklarna förhöll sig. 
Instrumentet är ett allmänt utnyttjat fältinstrument som används för en snabb bestämning av 
elementhalter i material eller på filter. 
 

5.3 Försöksplanering 
Enligt rekommendationer från tillverkarna av dammkemikalierna skulle den tillsatta 
koncentrationen vara cirka 1-3 % för de vattenlösliga kemikalierna medan den outspädda 
oljan skulle tillsättas i 0,5-1 mass-% av bränslemängden. Flera misslyckade testförsök med 
den rekommenderade koncentrationen utan synbara resultat ledde till ett beslut att höja den 
testade koncentrationen 10 gånger. För att kunna få ett mer observerbart resultat tillsattes så 
en koncentration på 9 % av de vattenlösliga kemikalierna och en motsvarande mängd 
kemikalie av den outspädda oljan. Dessutom undersöktes som jämförelse, den 
dammreducerande effekten som rent vatten har, utan något tillsatt vätmedel. 
 
Som en utgångspunkt för laborationerna gjordes en beräkning av den maximala mängd fukt 
som kan tillföras bränslet. Alltså sattes gränsen för bränslenas maximala fukthalt på 30 %, 
vilket jämfördes med hur stor den verkliga fukthalten i vart och ett av bränslena var. 
Undantaget för detta var stycketorv, vars fukthalt redan från början var 40 % och som istället 
sattes till 45 %. Vid laborationerna upptäcktes att fuktkänsliga bränslen t.ex. träpellets och 
RDF-pellets krävde en mindre mängd tillsatt vattenlösning, varvid en minskning av 
vattenmängden gjordes för dessa bränslen. Mängden fukt bestämdes också av bränslets 
kvalitet och hur det var tillverkat. 
 
Även en observation av mängden medel som avfettningssprutan duschar ut på en viss tid 
utfördes, för att erhålla den motsvarande tiden för sprejning på varje bränsle. De justerade 
totalmängderna tillsatt lösning och motsvarande sprayningstider kan för de vattenlösliga 
kemikalierna ses i tabell 2 och för den koncentrerade kemikalien i tabell 3. 
 

Tabell 2. Tillsatt mängd av de vattenlösliga kemikalierna. 
Bränsle Fukthalt (%) Tid (s) Tillsatt lösning totalt (dl)

Lignosulfonat Damm-fix P22D Vatten
Torvbriketter 16 25 0,16 8,8 7,3 7,4 78,8
Stycketorv 40 16 0,1 5,6 4,7 4,8 50,4
Returflis 25 16 0,1 5,6 4,7 4,8 50,4
Träpellets 3 20 0,11 7 5,8 6 63
Bränslekross 22 25 0,16 8,8 7,3 7,4 78,8
RDF-pellets 5 20 0,11 7 5,8 6 63

Tillsatt mängd kemikalie (g/kg)
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Tabell 3. Tillsatt mängd av den koncentrerade kemikalien. 
Bränsle Tid (s) Tillsatt totalmängd (dl) Mängd kemikalie (g/kg)

PiniDust ME
Alla bränslen 3 0,18 7,7  

 
För att undersöka medlens varaktighet behandlades alla bränslen i prover om 2 kg med de fyra 
bindemedlen. De tilläts stå 7 dagar varefter de tumlades. Syftet med detta var att undersöka 
om en behandling kan ske redan hos leverantörerna med en tillräckligt varaktig effekt på 
damminskningen. 
 
Vid laborationsförsöken genomfördes även en undersökning för att se effekten av en 
flerstegsbehandling. Syftet var att observera huruvida upprepad behandling t.ex. en gång hos 
leverantör och en gång på Igelstaverket kan löna sig. Därför behandlades ett prov på 2 kg av 
alla bränslen två gånger med tre dagars mellanrum, vilket resulterade i att de innehöll dubbelt 
så mycket kemikalie då de slutligen tumlades. Vid upprepad behandling jämfördes endast en 
kemikalie. 
 

5.4 Resultat 

5.4.1 Laborationer 
Laborationerna genomfördes under oktober till december 2004 med hjälp av den roterande 
nötningstrumman. Resultaten från behandling med de fyra dammreduceringskemikalierna och 
vatten samt jämförande resultat från obehandlade referensprov för de 6 undersökta bränslena 
kan ses i figur 11. På x-axeln visas typ av bränsle och på y-axeln mängden damm som 
uppmätts efter försöket i förhållande till den totala provmängden (lägre stapel innebär mindre 
damm). 
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Figur 11. Ackumulerat damm (%) från 6 behandlade bränslen med 4 medel, referensprov 

samt referensprov. 
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I figur 11 kan ses att torvbriketter och stycketorv var de bränslen som ackumulerade mest 
damm jämfört med övriga bränslen. För torvbriketter var PiniDust ME (7,0 % ackumulerat 
damm) den kemikalie som fungerade bäst jämfört med det obehandlade referensprovet (8,6 
%). I fallet med stycketorv var en behandling med lignosulfonat effektivast (5,5 %) medan 
stycketorv utan behandling eller med vattenbehandling ackumulerade större mänger damm 
(8,9 respektive 7,0 %). Stycketorv behandlade med övriga kemikalier gav en större andel 
damm (cirka 10 %). 
 
För returflis gav PiniDust ME (2,2 %) det bästa resultaten jämfört med referens- och 
vattenproven (4,3 % och 2,9 %). Träpellets dammade minst utan någon behandling 
(referensprovet, 3,7 %) medan behandling med övriga kemikalier gav runt 5 % ackumulerat 
damm. Provet av bränslekross behandlat med PiniDust ME var det bästa (1,9 %) jämfört med 
det obehandlade provet (2,8 % damm). För RDF-pellets som var mycket lite dammande 
överhuvudtaget, var behandlingen med PiniDust ME (0,1 %) en aning bättre än det 
obehandlade referensprovet (0,5 %). Fullständiga resultat från referensförsök och försök med 
behandling kan ses i bilagorna 4a och 4b. 
 
Resultaten från undersökningen av kemikaliernas hållbarhet kan ses i figur 12. Här har de 6 
bränslena behandlats med de fyra kemikalierna och trummats efter att ha stått förvarade, utan 
beröring, en vecka. Resultaten från dessa undersökningar jämfördes med resultaten från de 
obehandlade proverna (referenser) som är direkt tumlade. Värdena för mängden ackumulerat 
damm jämfört med den totala provmängden kan ses på y-axeln medan x-axeln visar de olika 
typerna av bränsle. 
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Figur 12. Ackumulerat damm (%) vid analys av kemikaliernas hållbarhet. 

 
Vid undersökningen av kemikaliernas hållbarhet på torvbriketter (figur 12) höll PiniDust ME 
damningen nere bäst (6,8 % ackumulerat damm) jämfört med det obehandlade provet (8,6 % 
damm). Även på stycketorv var provet behandlat med PiniDust ME bäst (7,2 %) då 
referensprovet gav 8,9 % ackumulerat damm. För behandling av returflis var värdena på de 
uppmätta värdena relativt lika (cirka 4 % damm) men Damm-fix var den kemikalie som hade 
bäst hållbarhet efter en vecka (3,6 %) jämfört med referensprovet (4,3 %). 
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Träpellets dammade, till skillnad från föregående undersökning, mindre då den behandlades 
med PiniDust (3,2 %) än då den inte behandlats (3,7 %). Bränslekross dammade efter en 
vecka minst med Damm-fix (2,3 %) och PiniDust ME (2,4 %). Dock skilde sig referensen inte 
mycket (2,8 %). Det sista provet, RDF-pellets, gav generellt lite ackumulerat damm och då 
var det behandlingen med PiniDust ME (0,4 %) som höll längst av alla kemikalier. Det 
obehandlade provet gav 0,5 % ackumulerat damm. Fullständiga resultat från 
undersökningarna av referensprov samt varaktighetstest kan ses i bilagorna 4a och 4c. 
 
Enligt resultaten från hållbarhetsförsöket (figur 12) kan observeras att alla bränslen dammade 
mindre vid en tidig behandling med främst PiniDust ME, än utan någon behandling alls. 
Däremot visar de vattenbaserade dammreduceringsmedlen större dammängder än de 
obehandlade referensproven, att varaktigheten inte är längre en vecka. 
 
Resultat från upprepade behandlingen med PiniDust ME för de 6 undersökta bränslena visas i 
figur 13. I figuren visas typ av bränslen på x-axeln och mängden ackumulerat damm i 
förhållande till den totala provmängden på y-axeln. 
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Figur 13. Jämförelse av ackumulerat damm (%) vid enkel och upprepad behandling samt 
hållbarhet. 

 
I figur 13 kan ses att det för nästan alla bränslen förutom stycketorv lönar sig att upprepa en 
behandling med PiniDust ME istället för att utföra en behandling med ett uppehåll innan 
hanteringen. Dock ökar i fallet med stycketorv en upprepad behandling istället damningen 
med 2,3 % medan den minskar vid upprepad behandling för torvbriketterna med 0,8 %, 
returflis 1,9 %, träpellets 1,2 %, bränslekross 0,9 % samt för RDF-pellets med 0,3 %. 
 
Däremot visar resultaten med avseende på damning direkt efter behandling för proven med 
returflis, bränslekross och RDF-pellets en minskning eller ett lika bra resultat i dammet 
jämfört med en hållbarhetsbehandling. Returflis och RDF-pellets uppvisar lika mycket 
ackumulerat damm (2,2 %) vid båda typer av behandling och bränslekross endast en skillnad 
på 0,4 % ackumulerat damm. Fullständiga resultat från laborationerna med enkel och 
upprepad behandling samt hållbarhet kan ses i bilagorna 4b, 4c och 4d. 
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5.4.2 Övriga undersökningar 
En undersökning av dammreduceringskemikaliernas effekt på dammpartiklarna från 
torvbriketter och returflis undersöktes genom en analys med TOF-SIMS. Resultaten från 
undersökningen av PiniDust ME visade att oljan hade förångats under analysen. Detta medför 
en osäkerhet i spektrumens tolkning och att det förmodligen endast var de mindre flyktiga 
komponenterna i kemikalien som uppvisas i spektrat. 
 
I övrigt visar undersökningen med TOF-SIMS att spektrumen är mycket lika efter behandling 
för dammet från både returflis och torvbriketter. Ingen av de karakteristiska topparna i de 
obehandlade proven kan observeras i de behandlade proven och därför antas oljan ha bildat ett 
heltäckande lager på partiklarna. Dessutom kan nya toppar som är mycket starka ses på 
spektrumet, vilket tyder på att oljan blir mindre flyktig då kemikalien binder till dammet. 
 
Undersökningen med avseende på partiklarnas metallhalter gjordes med XRF. Resultaten 
visar att endast ett av partikelproven (från RDF-pellets) översteg det tillåtna gränsvärdet för 
arsenik medan partiklarna från de andra bränslena väl underskred gränserna som angivts för 
metallerna (se bilaga 5). 
 

5.5 Diskussion av resultat från laborationer 
Resultaten från laborationerna uppvisar stora variationer för ett bränsle medan värdena mellan 
de olika kemikaliebehandlingarna visade sig vara ganska lika. Laborationerna gav alltså ingen 
klar trend med avseende på en speciell kemikalie med vars hjälp allt damm kunde reduceras. 
 
Vatten undersöktes för att se den dammbindande effekten i förhållande till de vattenlösliga 
kemikalierna vid en engångsbehandling. Resultatet från laborationerna pekade på att det 
också är möjligt att använda enbart vatten för att reducera damm men att det främst kunde 
observeras som en minskning av returflisdamm. Dock uppnås inte ett lika bra resultat av 
dammreduktionen som vid behandling med de övriga kemikalierna. Det finns förstås en 
osäkerhet i denna undersökning eftersom upprepningarna för vatten jämfört med övriga 
kemikaliebehandlingar är färre. 
 
Vid en noggrannare analys av engångsbehandlingarna kunde en dammreducerande effekt ses 
på de flesta bränslen behandlade med PiniDust ME. Dock dammar träpellets minst utan någon 
behandling, vilket förmodligen beror på att materialet är mycket känsligt för fukt och att ett 
bindemedel lämpligen istället tillsätts vid tillverkning. Vidare tydde också undersökningen av 
kemikaliernas hållbarhet på att en behandling med PiniDust ME är effektivast trots att 
resultaten för bränslena var varierande också här. Returflis och bränslekross avvek från 
tendensen genom att inte uppvisa några större skillnader mellan någon av 
kemikaliebehandlingarna. 
 
Vid en jämförelse av enkel och upprepad behandling med PiniDust ME visas att en upprepad 
behandling klart lönar sig istället för en behandling med ett eventuellt uppehåll i hanteringen 
eller med en direkt hantering. Detta gäller dock inte för stycktorv. Å andra sidan lönar det sig 
att behandla bränslena med PiniDust ME på något sätt (oberoende av tidsfaktorn) för att 
minska dammet i jämförelse med att inte alls behandla dem. Det kunde även konstateras att de 
vattenlösliga kemikalierna har förlorat sin hållbarhet efter en vecka. 
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Överraskande nog visade det sig att torvbriketter och stycketorv var de mest dammande 
materialen i undersökningen, medan det på anläggningen i verkliga förhållanden är returflis 
och torvbriketter som dammar mest av de testade bränslena. Stycketorv är ett bränsle som 
används i mindre omfattning på Igelstaverket men har hittills ändå inte utgjort något problem 
vad gäller damning. Dock kan de uttagna proven för laborationerna ha varit av en bättre eller 
sämre kvalitet än vanligtvis (siktade bränslen eller hårdare pressade pellets) vilket resulterade 
i skillnaderna i dammängder jämfört med de verkliga förhållandena. 
 
En frågeställning som väckts i samband med användningen av dammbindningskemikalier på 
bränslen är att de främmande ämnen som tillsätts eventuellt kan skada pannorna genom 
korrosion. Korrosion kan orsakas av bl.a. syror, salter och starkt alkaliska lösningar. Enligt 
leverantörerna av dammkemikalierna bör det inte vara några problem med detta vid en 
användning som vår. Dock innehåller Borresperse CA 47 F cirka 7 % svavel samt mindre än 
0,5 % klor och det finns uppgifter om att det kan orsaka korrosion på aluminium och dess 
legeringar (Bolander & Yamada, 1999). Kemikalielösningarna bör dock inte kunna bilda 
några svaga syror eller baser så länge pH på lösningarna är mellan 4,5-9,5 (Berg 2005). 
 

5.6 Felkällor vid småskaliga försök 
På grund av de varierande resultaten kan metodfel vid hantering under laborationerna 
misstänkas ha uppkommit. 
 
• Det finns problem med att ta ut representativa prover ur en nonhomogen 

materialblandning. Bränslekross är en typ av material som det är svårt att få ett uttag av 
lika stora mängder av alla komponenter, eftersom det efter krossning består en mängd 
olika storleksfraktioner. Torvbriketterna som släpper partiklar och går sönder under 
transport, innehöll en stor del trasiga och halva briketter vilket även det resulterar i ökad 
damning. Det finns även stora skillnader i dammängderna i pellets somt beror på att de är 
olika hårt pressade, vilket i sin tur påverkar hållfastheten. 

 
• Dammsugarmunstycket på den använda nötningstrumman kan ha varit placerat alltför 

nära gallret och trummans öppning, vilket kan ha lett till att allt löst damm som 
överhuvudtaget fanns i trumman sögs upp. Syftet med primäravskiljaren är att få en 
möjlighet att sortera ut de allra största partiklarna och på så vis endast suga upp de minsta 
partiklarna, men det förlorar sin betydelse om inte munstycket är placerat i änden av det. 
Dock avskiljer gallret med sina cirka 5x5 mm stora öppningar en del av de större 
dammpartiklarna trots den höga sugkraften. 

 
För att få reda på fraktionerna av de uppsugna dammpartiklarna utfördes ett siktningstest 
(se bilaga 6). Detta visar att den största delen (över 50 %) av partiklarna var mindre än 1 
mm för RDF- och träpellets samt torvbriketter, så för dessa bränslen var det inga problem 
med storleksfraktionerna. Däremot var ungefär hälften av alla de behandlade partiklarna 
av bränslekross större än 1 mm, den största delen av de obehandlade uppsugna partiklarna 
i stycketorv större än 1 mm samt nära hälften av partiklarna av returflis behandlade med 
PiniDust ME, större än 1 mm. Övriga prover av bränslena visade att den största mängden 
är mindre än 1 mm. De stora partikelstorlekarna hos vissa av proverna av bränslekross, 
stycketorv samt returflis kan eventuellt ge en snedvriden bild av den verkliga 
dammackumulationen. 
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• På grund av det höga trycket i trumman, uppkom för vissa bränsleprover ett ”nät” på 
gallret innanför primäravskiljaren. Detta gällde främst stycketorv, bränslekross och RDF-
pellets som innehåller en stor andel fibrer och plast, som kan bilda nätverk. Det uppkomna 
nätverket på gallret kan ha antagits påverka dammuppsamlingen så att ju tjockare yta som 
bildades under provets gång, desto mindre andel dammpartiklarna kunde sugas ut ur 
trumman. Vid en granskning av siktningstestet ovan kan dock ses att de stora mängderna 
stora partiklar (>1 mm) i vissa prover av bränslekross samt stycketorv också bero på att 
delar av det bildade ”nätet” kan ha sugits upp i dammsugaren vid ett tillräckligt högt tryck 
i trumman. 

 
• Mängderna tillsatt kemikalie och vattenmängd är inte optimerad, vilket leder till att vissa 

bränslen t.ex. stycketorv inte höll för tillsatsen utan istället löstes upp. Eventuellt kan detta 
vara orsaken till att proven med stycketorv gav mer damm än de egentligen borde ha gett. 

 
• Kemikalierna applicerades på fel sätt. En fördel som medlet Damm-fix har är det 

utmärkande draget att applicera det i form av ett skum, vilket ger en större kontakt med 
dammpartiklarna. På laboratoriet var möjligheterna att skapa ett skum begränsade och 
istället valdes alla kemikalier att appliceras på samma sätt. Syftet med detta 
tillvägagångssätt var att kunna undersöka själva dammbindemedlets effekt. 
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6 Fullskaletest 
Resultaten från laborationerna visade att de förhållanden som råder i verkligheten inte går att 
jämföra med de småskaliga försöken. Därför valdes tre olika appliceringssätt och tre 
kemikalier att testas i fullskaliga försök. Beroende på hur och vid vilka tillfällen ett specifikt 
system kan användas, valdes tre olika punkter för att undersöka en möjlig dammreduktion. De 
tre punkterna på anläggningen för försöken var; skruvfickan i bränslekrosstältet (BBT 642), 
beredningsrummet intill höghastighetskross mellan band 624 och band 660 samt på kajen vid 
tippning av bränslet i skruvfickan (BBT 620). Punkterna valdes för att de orsakar mycket 
damning i omgivningen, befinner sig i olika skeden av bränslehanteringen samt att de alla 
hanterar olika typer av bränslen. En tänkbar idé var från början att applicera kemikalier 
ombord på båten innan lossning eller genom att sätta fast en anordning på hamnmobilkranen 
eller hjullastaren som lastar bränslet, men detta avslogs på grund av begränsade praktiska 
möjligheter och att båtlossning går under tidspress. Alla kemikalier utom Borresperse CA 47 
F testades och anledningen till det var att den inte hade visat några särskilda resultat, att den 
kan ha en störande lukt och kan eventuellt ha en skadlig inverkan på aluminium. De 
storskaliga försöken utfördes under månaderna januari till och med april 2005. 
 

6.1 Mätutrustning 
Vid fullskaletest på anläggningen uppmättes dammförekomsten före och under behandling av 
bränslena på de utvalda punkterna. Mätningar av såväl totalt damm samt respirabelt damm 
gjordes med gravimetriska metoder. Dessutom gjordes en jämförande dammätning av 
totalhalten damm med en optisk metod. 
 

6.1.1 Totaldamm 
Vid totaldammätningarna användes till en början, en batteridriven konstantflödespump (av 
märket SKC) från Pegasus Lab som placerades i närheten av dammkällan. Pumpen som höll 
ett flöde på 2 l/min var ihopkopplad med en genomskinlig filterkassett där ett 
cellulosaacetatfilter med en porstorlek av 0,8 µm och en effektiv area av 37 mm var placerat. 
Pegasus Lab svarade för filter och analyser. 
 
På grund av problem med känsliga pumpar vilket ledde till förstörda resultat, gjordes på 
samma ställen, åter nya dammprovtagningar av totaldamm. Dessa mätningar gjordes med en 
”provtagningsutrustning med högflödespump enligt LIB” från Ingenjörsfirman Sigurd Holm 
AB. Provtagningsutrustningen bestod av en LIB-filterhållare (se figur 14, den svampliknande 
formen som hänger fast i den övre ramen) med ett glasfiberfilter. Filterhållaren befann sig på 
en höjd av 1,5 m ovanför marken och var vidare kopplad till en elnätsdriven pump som sög 
luft genom filtret. Luftflödet genom filtret och LIB-filterhållaren var 14,5-16 m3/h eller 
omvandlat 241-267 l/min. Glasfiberfiltren hade en porstorlek av 1 µm och var av typen A/E 
Glass från Gelman Sciences. Luftflödet genom filtret, med en effektiv area på 102 mm, var 
anpassat så att de i luften svävande dammpartiklar med en storlek mellan 1-100 µm samlades 
på filtret. De använda filtren genomgick en torkning i minst en timme i 105ºC både före och 
efter mätning och tilläts sedan komma i jämvikt med luften 30 minuter innan de vägdes. 
Analysen skedde på Igelstaverkets laboratorium med en analysvåg av märket Mettler AE 240 
och en noggrannhet av 0,1 mg. Syftet med användningen av denna utrustning var endast att 
jämföra en eventuell dammreduktion före och efter behandling av bränslena. 
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Figur 14. Skiss av LIB-mätare. Källa: Ingenjörsfirman Sigurd Holm AB. 

 
Även ett tredje direktvisande DataRAM-instrument; MIE (modell PDR-1000) användes för en 
jämförelse med de gravimetriska metoderna vid mätning av totaldammet, se figur 15. Det 
användes i försöket invid tippfickan på kajen för mätning vid fyra olika punkter. Instrumentet 
fungerar enligt samma princip som fotometern genom att luften som ska undersökas får 
passera en ljusstråle och det specifika ljus som reflekteras av dammpartiklar, mellan 0,1-10 
µm stora, registreras i instrumentet. Apparaten är känslig och mäter luftens innehåll av all 
damm, rök och aerosol. Eftersom instrumentet är batteridrivet och mycket litet kan det med 
fördel flyttas för mätning på olika ställen eller även användas för personburna dammätningar. 
Den mäter koncentrationer mellan 0,001-400 mg/m3 vilka uppdateras 1 gång i sekunden och 
har en noggrannhet på 0,1 % av det avlästa värdet. 
 

 
Figur 15. MIE modell PDR-1000. Källa: Samira Shamsa & Johanna Ulenius. 
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6.1.2 Respirabelt damm 
För att kontrollera det minsta, och farligaste, dammet som personal generellt kan utsättas för 
under arbete på anläggningen användes personburna respirabla dammätare från Pegasus Lab 
(se figur 16). Den bärbara provtagningsutrustningen bestod av en monitor med en 
batteridriven pump av märket Gilian-Gilair-3, kopplad till en genomskinlig filterkassett där 
filtret av cellulosaacetat var placerat. Filtret hade en effektiv area om 25 mm och en 
porstorlek på 0,8 µm samt ett konstant pumpflöde på 2,0 l/min. Pumpen var fastsatt vid 
personens bälte medan filterbehållaren placerades på axelns framsida. En föravskiljare som 
var ansluten till filterkassetten påverkade mätningen så, att endast en bestämd del av 
partiklarna, nämligen de som var mindre än 7,1 µm kunde passera och fastna på filtret. 
Pegasus Lab stod även för dessa filteranalyser. 
 

 
Figur 16. Skiss av bärbar provtagare ihopkopplad med en föravskiljare. Källa: Mody & Jakhete, 1988. 

 

6.2 Dimsystem 
En av de tre punkter som valdes ut, var mottagningstältet för bränslekross. Där undersöktes 
om ett dimsystem, som sattes upp ovanför skruvfickan BBT 642 kunde påverka 
dammängderna som uppkommer då en hjullastare tippar bränslet fickan. Ett system som 
framkallar dimma kan med fördel användas till att minska damm efter att det blivit luftburet. 
 
Dimsystemet var till att börja med monterat på väggen bakom skruvfickan men på grund av 
problem med bl.a. vind som försköt hela dimmolnet, omarrangerades systemet istället ovanpå, 
längs fickans kanter. Det modifierade aktuella dimsystemet består av 21 dysor jämnt 
placerade på tre olika höjder ovanför fickkanten (se figur 17). Dysorna är riktade åt olika håll, 
både uppåt och nedåt. De ger en dimma, som innehåller cirka 750-1250 µm stora droppar av 
lösningen med P22D, med en spridningsvinkel på 80-110º. Dimman produceras av en 
högtryckspump på 160 bar som är kopplad till en omloppsventil som reglerar trycket i 
systemet beroende på dysornas antal och storlek. Vid denna undersökning är koncentration av 
P22D cirka 1 % och systemets tryck 90-110 bar, vilket ger ett totalt dimflöde på 25 l/min. 
Detta betyder att det under en tippning på cirka 20 s kommer totalt 8 l lösning i form av 
dimma på bränslet. Varje skopa innehåller 1500 kg eller 8 m3 bränsle. 
 
LIB-provtagaren var under försöken placerad 3 m höger om skruvfickan (BBT 642) sett 
framifrån. 
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Figur 17. Dimsystem monterat på skruvfickan, i mottagningstältet för bränslekross. Källa: Samira 

Shamsa & Johanna Ulenius. 
 

6.3 Skumsystem 
Det andra fullskaleförsöket bestod av att skumma Damm-fix på torrt returflis (utan tillsats av 
impregnerat trä, som dämpar damningen) i januari 2005, det färdiga skummet visas i figur 18 
nedan. Skummet tillsattes i ett stup mellan band 624 och band 660 strax innan 
höghastighetskrossen men i säkerhet för närliggande punktutsug. Stället valdes för att få en 
bra omblandning av skummet och bränslet då materialet faller och blandas om på väg till 
krossen (BBK661) innan dammet blivit luftburet. 
 
Massflödet på returflisen var 25-35 ton/h medan det tillsatta skummet innehöll ungefär 600 l/h 
vatten, en kemikalietillsats på 1 % (omvandlat 6 l/h) samt tryckluft (4 bar) på 1500 l/min. 
Enligt Johansson (2005) kan skummets volym öka upp till 50 gånger jämfört med vattnets 
volym, beroende på vattnets hårdhet. En doseringsenhet som kopplades till skumgenerator 
blandade ihop tryckluften med kemikalieblandningen så att ett skum kunde bildas. Beroende 
på önskad fukthalt kan olika mängder tryckluft införas i skummet. Efter att skummet bildats i 
generatorn leddes det till tillsatspunkten genom slangar och applicerades med öppna dysor. 
 
Dammprovtagningsutrustningen enligt LIB var för försöket placerad på golvet, strax nedanför 
skummets appliceringspunkt, det vill säga i rummet innanför höghastighetskrossen där även 
risk för dammexplosioner är konstaterad. 
 

 
Figur 18. Bildat skum av Damm-fix. Källa: Samira Shamsa & Johanna Ulenius. 
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6.4 Spraysystem 
Den sista delen av fullskaleförsöken utfördes utomhus, på kajen vid skruvfickan (BBT 620) 
med PiniDust ME, som i laborationerna uppvisat det generellt sett bästa resultatet. 
Undersökningen var tänkt att ske genom att spraya medlet på torvpellets som var det bränsle 
som det fanns tillgång till under tiden för testerna. Under en timme tippas med hjälp av 
hjullastare i skruvfickan cirka 50 ton torvpellets varför en tillsats av 0,5 mass-% PiniDust ME 
skulle motsvara ett sprayflöde på 250 kg/h eller cirka 290 l/h. 
 
Det först testade systemet bestod av tre stycken dysor fastsatta i ett rör på kanten cirka 100 
mm ut från skruvfickans bakvägg. Systemet var dock placerat lägre ned jämfört med 
dimsystemet för bränslekross för att undvika att kemikalien blåser iväg. Även ett vindskydd 
monterades ovanför systemarrangemanget för att minska vädrets inverkan och hindra att 
dammpartiklar bakifrån skulle virvla ut (se figur 19). Som drivare till systemet användes en 
kugghjulspump med ett maxtryck på 10 bar (utan regulator) och själva rörsystemet bestod av 
3 stycken fullkoniga dysor från leverantören Spraying Systems. Trots vindskyddet och de små 
dropparna gav systemet ingen synbar effekt på dammackumulationen. Detta orsakades bl.a. 
av att de alltför små dropparna trycktes bort av de luftburna partiklarna och istället seglade 
iväg med vinden. Dessutom var den tillsatta mängden PiniDust ME inte tillräcklig i 
förhållande till det höga materialflödet och försöket avbröts därför utan att några ytterligare 
dammätningar genomfördes. Eftersom det erhållna mottrycket av de tre dysorna i försöket är i 
höjd med pumpens maximala kapacitet antogs det att en kraftigare pump skulle behöva 
användas för det aktuella materialflödet och förhållandena i omgivningen. 
 

 
Figur 19. Spraysystem med PiniDust ME testat på torvpellets. Källa: Samira Shamsa & Johanna Ulenius. 

 
Efter detta utfördes ett alternativt försök på kajens skruvficka genom att använda samma 
dimsystem som hade använts tidigare i bränslekrosstältet. Endast vatten användes i systemet 
trots att den egentliga avsikten var att undersöka PiniDust ME på den aktuella punkten. Detta 
hade att göra med säkerhet då leverantören garanterar oljan i ett tryck på högst 30 bar samt att 
den pga. det höga trycket kan orsaka stora skador i pumpen. Dimsystemet hängdes upp 
innanför fickans kanter, se figur 20. Figur 21 uppvisar fickan vid tippning under behandling. 
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Figur 20. Dimsystem testat på kajen. Källa: Samira Shamsa & Johanna Ulenius. 

 

 
Figur 21. Behandling av torvpellets med dimma under tippning i skruvfickan på kajen. 

Källa: Samira Shamsa & Johanna Ulenius. 
 
LIB-mätaren placerades strax bredvid, snett till höger framför skruvfickan. Det direktvisande 
DataRAM-intrumentet placerades på fyra olika punkter; bredvid LIB-mätaren, på en balk 
bredvid skruvfickan, bakom skruvfickan samt vid band 601 i anslutning till skruv 622. 
 

6.5 Resultat från fullskaleförsök 

6.5.1 Dimsystem 
Resultaten från försöken av dimning med P22D på bränslekross i bränslekrosstältet, uppvisar 
från fyra upprepade dammätningar intervallet 1,4-7,1 mg/m3 total mängd svävande partiklar 
uppmätt nära skruvfickan. De fyra upprepade försöken utan behandling uppvisar jämfört med 
värdena från behandling ett lite högre intervall på 2,6-9,5 mg/m3 (se bilaga 7 för utförligare 
resultat och försöksförhållanden). 
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6.5.2 Skumsystem 
Endast ett mätresultat finns från försöken med skumning av Damm-fix. Försöket med torr 
returflis uppvisar ett värde på 3,1 mg/m3 total mängd svävande partiklar. Vid de upprepade 
försöken utan någon behandling blir intervallet av den totala mängden svävande partiklar 
mellan 1,0-4,0 mg/m3, vilket inte ger någon betydande skillnad i dammängderna i 
beredningsrummet intill höghastighetskrossen. Dock visar upprepade mätningar av en 
blandning av returflis och stycketorv (fuktiga) intervallet 0,3-8,5 mg/m3 för total mängd 
svävande damm. Vid dammätningen då bränslet transporteras i den alternativa by-pass 
gången blir engångsresultatet 3,2 mg/m3 (se bilaga 8 för utförligare resultat och 
försöksförhållanden). 
 

6.5.3 Spraysystem 
Resultaten från dammätningen med LIB på kajen vid skruvfickan blev för referensprovet, 
obehandlad torvpellets, en total mängd svävande partiklar 0,9 mg/m3 i omgivningsluften 
medan värdet för torvpellets under behandling var högre; 1,4 mg/m3. Båda dessa 
engångsmätningar samt mätningen utförd med DataRAM gjordes under en dag med vindstilla 
förhållanden och uppehållsväder vid temperaturen var 7°C och den relativa fuktigheten 65 %. 
 
Resultat från mätningen med den flyttbara DataRAM-mätaren kan ses i tabell 4 nedan. 
 

Tabell 4.Resultat från dammätningar med DataRAM. 
 Bredvid LIB-

mätare 
Bredvid 

skruvficka 
Bakom 

skruvficka 
Vid band 601 i 
vid skruv 622 

 Med dimma (mg/m3) 
Intervall 0-0,6 0,1-4,4 0,3-1,9 2,9-38,3 
Medelvärde 0,1 2,0 0,8 12,8 
 Referens (mg/m3) 
Intervall 0,2-4,1 0,1-0,7 0,1-0,7 4,1-21,3 
Medelvärde 1,1 0,3 0,2 12,8 
 

6.5.4 Resultat från de respirabla dammätningarna 
Två respirabla personburna dammätningar gjordes dagtid i november 2004. Vid tidpunkten 
för mätningarna var det några plusgrader och mulet utan nederbörd. Person 1 som är 
leverantörskontrollant, rörde sig i bränslekrosstältet och i dess omgivning samt vid 
skrotkontainern där utsorterat metallskrot samlas. Person 2 som arbetar som ronderande 
bränsletekniker rörde sig i omgivningen runt pannor, vid mottagningstältet för bränslekross 
samt både inom- och utomhus. Vid de respirabla dammätningarna uppmättes halter på 0,20 
mg/m3 (person 1) respektive 0,21 mg/m3 (person 2), vilka med god marginal underskrider det 
gällande hygieniska nivågränsvärdet (enligt Arbetsmiljöverket, se kapitel 3.2.1) 5,0 mg/m3. 
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6.6 Diskussion av resultat från fullskaleförsök 
Som tidigare nämnts beror damningen från bränslena på många faktorer bl.a. på väder, 
bränslekvalitet, leverantör och hanteringssätt. Resultaten från dammätningarna i full skala 
pendlar liksom resultaten från laborationerna mellan stora och små värden vilket gör dem 
svårtolkade, speciellt med den osäkerhet som utgörs av att försöken var möjliga att upprepa få 
gånger med hänsyn till den pågående verksamheten. 
 
Den enda behandlingen som med större visshet visade en reducering av dammet var försöket 
med dimsystemet i bränslekrosstältet. Däremot sågs ingen större reducering av dammet vid 
skum- och sprayförsöken som det dock fanns möjlighet att genomföra endast en gång. Positivt 
är ändå resultaten från de respirabla dammätningarna på området, som visar att det inte finns 
någon större risk (med reservation för årstid) för att personalen med varierande uppgifter 
(oftast utomhus) utsätts för respirabelt damm över de gällande nivågränsvärdena. Vid arbete i 
de dammigare omgivningarna på Igelstaverket, är det dock påtalat att någon form av 
personligt skydd mot dammet ska användas. 
 
Beroende på systemet och kemikalien kan de anses ha varierande lämplighet med avseende på 
användningsändamål. Nedan följer en mindre diskussion av varje undersökt kemikaliesystem: 
 
Dimsystemet som ger en fin dimma tillsammans med P22D, är enligt resultaten lämplig att 
använda för att minska ett redan luftburet damm. Dock har kemikalien en relativt kort 
hållbarhet, varför den endast kan användas när det inte finns något krav på en längre tids 
dammbindningseffekt. 
 
Med hänvisning till de erhållna resultaten från fullskaleförsöken, passar ett system med 
dimma bra att användas i bränslekrosstältet. Å andra sidan är tältet stort och problemen med 
damning uppstår inte endast runt skruvfickan utan finns i hela byggnaden, även vid krossning 
och urlastning av lastbilsleveranser. För att effektivare minska detta damm med kemikalier 
skulle så ett större system krävas som skulle skapa en dimma som täcker även krossar och 
eventuellt själva förrådshögarna i tältet. Dimsystem som används för att minska dammet i 
bl.a. ridhus har fördelats på flera olika punkter i byggnaden för att ge en dimma som täcker så 
stor yta som möjligt (Fransson 2004). Under försöken i bränslekrosstältet observerades det för 
övrigt att dimman lätt förflyttas under påverkan av vinddrag. För att undvika att dimman 
bortförs vid applicering i bränslekrosstältet krävs vindskydd som kunde placeras antingen runt 
själva skruvfickan eller vid öppningarna till tältet. 
 
Ett dimsystem kunde förmodligen användas även på andra punkter som genererar luftburet 
damm vid t.ex. skruvfickorna på bränsleplan eller vid kajen. Dock utsätts dessa punkter för 
kraftig vind, varför ett dimsystem insatt på dessa punkter därför borde kompletteras med 
fysiska skydd eller genom att ändra fickornas uppbyggnad. 
 
En nackdel som påtalats för det aktuella dimsystemet är ett eventuellt problem med 
personalens säkerhet (Karlsson 2005). Faran uppkommer eftersom ett mycket högt tryck (90-
110 bar) råder i systemet och det finns en risk för att hjullastarna vid tippning kan träffa och 
slå hål på rören. Denna risk går att minska eller undvika men är viktig att tänka på vid 
planering och installation av ett system med ett så högt tryck. 
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Det andra testade systemet med skumgenerering, är en intressant dammreduceringsmetod 
eftersom det erbjuder en möjlighet att förhindra damning, innan partiklarna har blivit 
luftburna. Resultaten från fullskaleförsöken uppvisar dock inte någon större förbättring med 
avseende på damminskningen. Ett problem är att testet genomfördes endast en gång varför 
resultatet är mycket osäkert. En annan undersökning som utförts i Sverige, har visat att 
dammhalterna vid en mineralförädlingsanläggning har minskat dammet med 80-95 % vid 
tillförsel av Damm-fix (Skoog & Lindahl, 2004). Dessutom finns positiva erfarenheter från 
användning av dammreduceringsmedlet vid förädling av industriellt avfall i Nederländerna, 
där ett skum tillsätts då råmaterialet är på väg in i en krossningsanläggning. 
 
Fördelar med Damm-fix är att fukthalten går att variera, att systemet är mobilt samt att det 
även finns möjligheter att skapa en längre dammbindningseffekt med tillsatskemikalier. 
Möjliga punkter att tillsätta medlet är där en naturlig omblandning skapas, innan damning 
uppkommit. Skumsystem är dock inte rekommenderat att använda i tippfickor eftersom 
skummet med sin låga vikt och en alltför liten omblandning med bränslet inte har tillräcklig 
kapacitet att hålla kvar dammet i fickan (Johansson 2005). Däremot kunde skummet på 
Igelstaverket appliceras på RDF-pellets någonstans efter tippfickan på kajen för att minska 
dammet som uppkommer då de faller ned genom taket i pelletstältet. Det kunde också 
tillsättas på returflis vid en, eller flera tidigare punkter på transportbandet, än där det testades 
under detta försök, var skummet borde kunna ha en dammbindande effekt. 
 
Dammbindemedlet PiniDust ME var den kemikalie som visade sig vara det bästa medlet ur 
både hållbarhetsynpunkt och dammreducering av de fyra jämförda kemikalierna i 
laborationerna. Tyvärr fanns ingen möjlighet att testa oljan i fullskaleförsök, varför effekten i 
full skala förblir oobserverad. 
 
Det finns ett stort problem med PiniDust ME:s stora känslighet för kyla då stelningspunkten 
ligger på +5°C. T.ex. hade PiniDust ME vid det avbrutna testet börjat att stelna trots att 
utomhustemperaturen var cirka +5°C. En annan nackdel med PiniDust ME är att olja är 
hälsoskadlig att inandas och eventuellt kan orsaka skador på maskiner och andra ytor om det 
inte tillsätts under skyddade förhållanden. Dessutom har det enligt andra undersökningar 
framkommit att vegetabiliska oljor i jämförelse med andra bindemedel har liten 
bindningskraft och att de lätt utsätts för oxidation (Kaarela 2004), varför det kan löna sig att 
överväga en annan typ av bindemedel. Företaget som tillverkar PiniDust ME rekommenderar 
en annan produkt ur samma sortiment; PiniDust 5 istället för PiniDust ME som 
dammbindningskemikalie då den bl.a. har en lägre fryspunkt (cirka 0°C). Denna 
rekommendation baseras på en undersökning som gjorts på hållbarhet och damning hos 
torvpellets (Nalkki m.fl. 2004). Anledningen till att PiniDust ME, och inte PiniDust 5, valdes 
att användas i denna undersökning är att de övriga rekommenderade oljorna har högre en 
viskositet vilket inte den utvalda utrustningen klarade av. 
 

6.6 Felkällor vid storskaliga försök 
Det finns flera felkällor som kan ha inverkat på resultaten vid fullskaleförsöken: 
 
• Endast ett försök utfördes med Skumning av Damm-fix, vilket ger ett otillförlitligt värde. 
 
• Tidpunkten (vinter) för testerna var inte rättvisande eftersom det då är svårt att påvisa 

skillnader i damning på grund av att det allmänt sett dammar lite. 
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• LIB-dammätaren är till viss del flyttbar men kan inte effektivt användas vid små 
bandgångar. Inga värden erhölls för vare sig dim- eller skumsystem inomhus för att kunna 
påvisa det damm som uppkommer under den efterföljande transporten, efter att 
behandlingen har skett. 

 
• Svårigheter att ordna provisoriska men ändå säkra skydd för dimsystemet (både inom- och 

utomhus) för att kunna se effekten av själva kemikaliebehandlingen utan vindens 
inverkan. 

 
• DataRAM-instrumentet registrerar alla typer av damm, rök och aerosoler vilket resulterar 

i att en högre halt uppmätta partiklar uppvisas än det egentligen borde, vid försöket på 
kajen. Detta kan ha gett högre resultat vid behandlingen med dimma, åtminstone då 
instrumentet placerades bredvid och bakom fickan. Däremot borde det inte ha gett något 
utslag vid placeringen inomhus i bandgången som trots allt uppvisar ett resultat som har 
ett bredare intervall än det resultat som erhållits i det obehandlade fallet. 

 
• Övrig aktivitet kan ha stört mätningarna, t.ex. vid mätningarna på kajen och i 

bränslekrosstältet förekom också annan verksamhet i närheten såsom krossning och 
lastning. Dessa kan ha ökat dammkoncentrationerna i luften varför förhöjda dammhalter 
kan ha erhållits vid dammätningar på dessa punkter. 
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7 Diskussion kring val av dammreduktionssystem 
I detta projekt har möjligheterna att kemiskt behandla fasta bränslen undersökts dels 
småskaligt på laboratorium dels i pilotskala på Igelstaverket. Båda typer av försök har visat att 
det är möjligt att minska dammängderna som uppkommer vid hantering av bränslen, om än i 
olika förhållanden och med varierande syften (före eller efter att dammpartiklarna blivit 
luftburna). 
 
Eftersom laborationsförsöken har utförts under skyddade förhållanden kan resultaten inte 
direkt relateras till kemikaliernas effekter i full skala. Bland annat påverkar 
appliceringssystemets utförande på vilken typ av damm som kan bekämpas, varför effekten 
inte enbart blir beroende av kemikalien. De utförda pilotförsöken har också påvisat nackdelar 
som användningen av kemikalier och olika appliceringssystem medför och som inte kommit 
fram i de småskaliga försöken. Det inses genom att PiniDust ME, som hade de bästa 
egenskaperna i laborationerna, ändå inte var lika lätt att hantera i pilotskala medan de 
vattenbaserade kemikalierna eller till och med enbart vatten kan ha något fler möjligheter att 
användas i pilotskala trots de sämre resultaten som erhållits i labbskala. 
 

7.1 Aspekter att ta i beaktande vid kemikaliebehandling 
Förutom kostnaderna för kemikalierna och inköpen av tillhörande system finns det vid en 
fullskalig behandling generellt sett flera andra aspekter att ta hänsyn till. Trots att endast 
möjligheterna att behandla bränslen kemiskt har undersökts i detta projekt har många faktorer 
som bör tas i beaktande vid ett bruk av kemikalier framkommit under försöken. 
 
En begränsande faktor är vårt klimat vilket gör det problematiskt att använda kemikalier 
utomhus en del av året då det finns risk för frysning. Även i ouppvärmda platser inomhus, där 
temperaturen ligger nära den som råder utomhus har det visat sig vara problematiskt att 
använda några kemikalier utan extra värme. Detta ställer krav på uppvärmningsanordningar 
för att ett system överhuvudtaget ska fungera på Igelstaverket, då de flesta av punkterna som 
identifierats som dammande och där kemikalier kunde tillsättas, faktiskt håller 
utomhustemperatur. Risken för frysning är som störst då systemen inte används eftersom 
vätskan under rörelse inte lika lätt hinner kallna och frysa till. Denna situation är möjlig 
eftersom det inte hela tiden finns behov av en kemikaliebehandling. Alternativet till att inte 
installera någon värmning alls, är att använda sig av kemikaliebehandling endast under 
varmare perioder då också damningen är svårare. Men i gengäld kan systemet då inte utnyttjas 
fullt ut samt att det under användningsuppehåll finns risk för att dysor och rör sätter igen, 
vilket istället kräver någon form av rengöring t.ex. med tryckluft. 
 
Igelstaverket befinner sig i en situation som är lik många andra värmeverk i det hänseendet att 
en konvertering gjorts från koleldning till användning av biobränslen. Detta har inneburit 
ombyggnader som inte alltid är det mest optimala för en lämplig hantering av fasta bränslen 
med avseende på uppkomsten av damm. Det finns naturligt en viss turbulens i luften som 
tillsammans med de stora luftmängder som kommer i omlopp då stora materialmassor flyttas, 
gör att kemikalier under applicering kan stötas bort. För att hindra att såväl bränslepartiklarna 
som kemikalien seglar iväg till platser där det kan orsaka bl.a. hälsorisker för personal och 
omgivning behövs således någon form av skyddande inbyggnader vid appliceringspunkterna, 
om inte kemikalien väljs att tillsättas i ett transportband eller dylikt. 
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Därför bör en kemikalieanvändning kombineras med någon form av investeringar i effektiva 
ombyggnader och mekaniska skydd för att damning ska kunna minskas vid de flesta utsatta 
områdena. Dessa behövs främst som vind- och väderskydd då medlen används under öppna 
förhållanden. Å andra sidan kan det också tänkas att in- och ombyggnader samt mekaniska 
åtgärder såsom ventilation kan minska dammet lika mycket som en eventuell 
kemikaliebehandling. Till effekterna och jämförelser av sådana åtgärder har detta projekt inte 
tagit ställning. 
 
För att slutligen erhålla ett effektivt fungerande system, kräver ett system alltid ett visst 
underhåll och personal som ansvarar för dess skötsel, samt att själva kemikalierna finns på 
plats. Dessutom måste det finnas tillräckligt med lämpliga förvaringsutrymmen för att förvara 
en kemikalie enligt gällande regler. 
 

7.2 Ekonomi 
Efter att ha undersökt och hittat för ändamålet lämpliga dammreduceringskemikalier, är 
kemikalierna och systemens kostnader bland de viktigaste aspekterna att undersöka. Eftersom 
den bästa damminskningen vid behandling med kemikalier uppnås med ett system planerat 
särskilt för en viss punkt blir kostnaderna för varje system också väldigt specifika, beroende 
det bränsle som behandlas och sättet kemikalien bör appliceras på, vilket i sin tur påverkas av 
systemets dysor, flöden samt övriga maskinella tillbehör. 
 
I tabell 5 nedan har ungefärliga kostnader för inköp och installationsarbeten för de tre testade 
systemen i sitt grundutseende beräknats. Alla kostnadsuppgifter är framtagna med hjälp av de 
olika kemikalieleverantörerna som också planerar och installerar systemlösningarna. 
 

Tabell 5. Ungefärligt inköpspris för vardera appliceringsutrustning. 
Skumsystem Kostnad (kr) 
Doseringssystem inkl skumgenerator & automatik 75 000 
Installationskostnad 20 000 
Skruvkompressor (kapacitet 2000 l/min) 75 000-90 000 
Totalt 170 000-185 000 
Dimsystem  
Högtryckstvätt (160 bar) inklusive system & automatik 71 400 
Installationskostnad 20 000 
Totalt  91 400 
Spraysystem  
Pump inklusive system, automatik, skydd & installation 455 000 
Totalt 455 000 

 
Till kostnaderna som beräknats i tabell 5 tillkommer priset för el till drift och uppvärmning 
för alla system. I de beräknade priserna tillkommer även kostnaden för trycklyft, vilket dels 
behövs för att tillverka skummet i skumsystemet men kan också behöva användas i de övriga 
systemen för rengöring av dysor och rörledningar mellan användningarna. För spraysystemet 
ingår i priset ett designat skydd för skruvfickan, medan de framräknade priserna för de övriga 
systemen inte inkluderar några fysiska skydd. 
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Vidare har inköpskostnaderna för de använda dammreduceringskemikalierna beräknats enligt 
de koncentrationer som har testats under fullskaleförsöken, se tabell 6. Utförligare 
beräkningar av kemikaliekostnaderna finns i bilaga 9. 
 

Tabell 6. Ungefärliga kostnader för de undersökta kemikalierna baserade på den testade 
koncentrationen. 

Kemikalie Kostnad (kr/ton) 
Damm-fix (1 %) 7,20 
P22D (1 %) 1,07 
PiniDust ME (0,5 mass-%) 86,16 

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att spraysystemet tillhörande PiniDust ME är det 
system som är dyrast i inköp, även om också kostnadstillägg i form av vatten tillkommer för 
de två andra systemen. Dimsystemet är kostnadsmässigt det billigaste alternativet och 
fördelen med det, är att flera olika närliggande damningspunkter kan behandlas då 
högtryckspumpen kan användas till att driva antingen ett stort eller flera mindre system 
samtidigt. Att använda samma pump till att driva flera mindre system gör att priset per 
appliceringspunkt sänks. Även när det gäller kostnaden för själva behandlingskemikalierna är 
kemikalien PiniDust ME det i särklass dyraste alternativet. Av den totala kostnaden för 
produkten utgörs cirka hälften av fraktkostnaderna. 



44 



45 

8 Slutdiskussion 
Detta projekt har genom laborationer och fullskaleförsök visat att det är möjligt att minska 
damningen från fasta bränslen genom kemikaliebehandling. Dock är det inte helt enkelt att 
planera ett system för behandling eftersom hänsyn bör tas till bl.a. luftdrag, kyla och 
appliceringspunkt för att uppnå bästa möjliga funktion. Då systemen dessutom behöver 
planeras specifikt för en viss damningspunkt blir såväl investering och drift av ett 
kemikaliesystem ganska hög om kemikaliekostnaden är hög. 
 
Damning är ett problem som återskapas vid omlastningar och transporter. Även om en 
kemikaliebehandling på bränslen nog kan ge en viss dämpning av dammet så är effekten 
tillfällig. Detta faktum gör att en insats för att minska dammet förmodligen bäst sker genom 
att använda en kombination av mekaniska och fysiska åtgärder samt upprepade 
kemikaliebehandlingar vid bränslehantering. Om inte endast vatten skulle vara tillräckligt för 
att bekämpa dammet är kemikaliebehandling något som främst kunde användas på de allra 
dammigaste bränslena. Detta då kemikaliekostnader är höga. 
 
Enligt resultat från labbskaleförsök är det PiniDust ME som är den effektivaste kemikalien i 
förhållande till de eftersökta egenskaperna av de fyra alternativen. Dock handlar det om en 
mycket dyr produkt som borde kunna ersättas (enligt litteraturen finns det alternativ) av ett 
annat billigare dammbindande medel med liknande effekter på dammet. Fullskaleförsöken å 
sin sida, har påvisat att det också kan vara möjligt att använda endast vatten i form av dimma 
för att minska det redan luftburna dammet vid sidan av mekaniska åtgärder. 
 

8.1 Förslag till fortsatta undersökningar 
Det vore intressant att göra fler upprepade försök med kemikaliebehandlingar där det finns 
tillgång till installerade skydd mot framför allt vind. Genom att vid fortsatta mätningar 
kontinuerligt använda sig av ett bärbart och direktvisande instrument skulle noggranna 
resultat, också över en längre tid, förmodligen kunna erhållas. 
 
Då vissa storskaliga försök endast har utförts endast en gång vintertid, borde upprepningar för 
att se hur damningen påverkas under andra årstider genomföras. Experiment under varmare 
perioder, då damningen är större, skulle kunna ge entydigare resultat genom större skillnader i 
uppmätta dammängder. Fler dammätningar vid behandling med Damm-fix behöver göras på 
andra punkter på Igelstaverket. Även dammätningar vid samordnade behandlingar med 
dimsystemet, som i fullskaleförsöket verkar ha en minskande effekt på det luftburna dammet, 
kunde genomföras på fler punkter i ett och samma tält för att se den totala möjliga 
damminskningen. Förutom detta, vore effekten av ett dimsystem på de luftburna partiklarna 
vid tippfickorna utomhus, också värt att vidare undersöka. 
 
Eftersom en stor del av damningen uppstår redan vid bränslets ankomst till Igelstaverket 
skulle det vara bra att kunna behandla bränslet redan innan leverans. För att observera en 
dammreducering av en kemikaliebehandling hos leverantör kunde långtidsverkande 
kemikalier såsom antingen en dammbindare, eller ett skum där tillsatskemikalier inblandats, 
testas. Om det samtidigt finns möjligheter, skulle dessa behandlingar ytterligare kombineras 
med flera behandlingar på varandra, eftersom en upprepning bevisligen förbättrar den 
dammbindande effekten på bränslena. En första kemikaliebehandling kunde då genomföras 
hos leverantören, varefter en upprepad behandling kunde ske efter det att materialet kommit 
fram till Igelstaverket. 



46 

Innan ett kemikaliesystem tas i bruk, behöver vidare studier genomföras för att finna de 
optimala mängder som behöver doseras till vart och ett av de bränslen som ger 
damningsproblem. 
 



47 

Referenser 

Litteratur 
Ahokas, Mikko (2004). VB: Pinidust ME [e-post]. <mikko.ahokas@pinifer.com, 2004-12-29. 
 
Akselsson, Roland m.fl. (1994). Aerosoler. Lunds Tekniska Högskola och NOSA, Lund. 
 
Alvarez de Davila, Eliana (1999). Arbetsmiljön vid hantering av träpellets för 
energiproduktion samt arbetsmiljöerfarenheter vid eldning av olivkross och halm. Institutet 
för Vatten- och Luftvårdforskning, Stockholm. 
 
Alvarez de Davila, Eliana (1998). Arbetsmiljön vid eldning med returbränsle. Institutet för 
Vatten- och Luftvårdforskning, på uppdrag av Söderenergi AB, Stockholm. 
 
Arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3). Arbetsmiljöverket. 
 
Axelsson, Anders. Experimenthäfte för flickor och pojkar och deras lärare. Lunds Tekniska 
Högskola, Lund. http://experimentbanken.kc.lu.se/diskmedel/diskmedel.html [2005-03-30] 
 
Bartknecht, Wolfgang (1989). Dustexplosions, Course, Prevention, Protection. Springer-
Verlag, Berlin. 
 
Bengtsson, Leif (1992). Arbetsmiljön vid sågverk, mätning av halterna av olika 
luftföroreningar i såghus. Institutet för Vatten- och Luftvårdforskning, Stockholm. 
 
Berglund, Tony (2001). Fastställande av driftoptima gällande bränslekvalitet för 
rosterpanna. Umeå Universitet, Umeå. 
 
Blazek, Christopher, F. (2003). The role of chemicals in controlling coal dust emissions. 
Benetech Inc. Michigan 
http://www.benetechusa.com/BenetechV3/Pdfs_download%20images/ChemDustSuppression
PaperWeb.pdf [2005-04-04] 
 
Bolander, Peter och Yamada, Alan (1999). Dust palliative selection and application guide. 
San Dimas Technology and Development Center. Kalifornien. 
http://www.wsdot.wa.gov/TA/T2Center/Mgt.Systems/PavementTechnology/Dust_Palliative.p
df [2005-03-30] 
 
Casey Roe, D (2000). Benefits of chemical dust control technologies on the economics of 
copper leaching operations. http://www.gewater.com/pdf/tp495.pdf [2004-09-23] 
 
Cronholm, Lars-Åke, Dejfors, Charlotte & Wiklund, Sven-Erik (1999). Bindemedel i pellets, 
Påverkan på kvarnar och beläggningar i eldstäder. VÄRMEFORSK Service AB. 
 
EFKA, Grundprincip för vätning. 
http://www.efka.com/coatings/SW1/SW2/swedish/frameset.htm [2005-04-04] 
 
Field, Peter (1982). Dust explosions. 4:de volymen. Elsevier Science Publishers B.V., 
Nederländerna. 



48 

Friedlander, Sheldon, K. (2000). Smoke, Dust and Haze, Fundamentals of Aerosol Dynamics. 
Oxford University Press, 2:nd ed, New York. 
 
Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2000:3). 
Arbetarskyddsstyrelsen. 
 
Kaarela, Outi (2002). Environmental effects of dust suppressants used in gravel roads. 
Tampere University of Technology, Tampere. 
 
Lundberg, Mikael & Söderberg, Stefan (1987). Gas- och dammätningar vid Igelstaverkets 
kollager. Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 
 
Miljöredovisning (2003). Söderenergi AB. 
 
Mody, Vinit & Jakhete, Raj (1988). Dust control handbook. Reprin ed. Noyes Publications. 
New Jersey. 
 
Nalkki, Janne, Mikkilä, Petra & Ahokas, Mikko (2004). Peat and wood pellets: improving the 
dust control and durability. Vapo & Oy Pinifer Ltd. 
 
Skoog, Niklas & Lindahl, Anders (2004). Dammbekämpning med Dustfoam skumteknik. Sand 
& Grus AB Jehander & MinFo, Norrköping. 
 
Soya - Information about soy and soya products’s hemsida. http://www.soya.be/soybean-oil-
production.php [2005-03-25] 
 
Söderenergi AB:s hemsida, http://www.soderenergi.se/ [2005-02-15] 
 
Söderenergi AB:s hemsida, http://www.soderenergi.se/ [2004-05-15] 
 
Uthållig energianvändning av torv (SOU 2002:100). Stockholm. 
 
Vapo Oy. Vapon turvepelletti. http://www.vapo.fi/fin/haku/index.php?id=168 [2004-12-15] 
 

Personlig kommunikation 
2005-03-09 Berg, Niklas; Kemiavdelningen på Söderenergi AB (Telefon: 08-553 055 69) 
 
2004-09-17 Fransson, Mikael; ErgoMiljö AB (Telefon: 044-851 20) 
 
2005-01-13 & 2005-04-12 Johansson, Seth; Biocare Svenska Ab (Telefon: 0433-100 20) 
 
2005-04-04 Karlsson, Anders; Mekaniskt underhåll på Söderenergi AB (Telefon: 08-55305 
534) 
 
2004-10-13 Sundström, Anders; Försäljningsingenjör på Spraying Systems Sverige AB 
(Telefon: 026-100 100) 
 
2005-04-04 Wahlberg, Kerstin; Arbetsmiljöverket (Telefon: 08-475 01 00) 



49 

2004-09-01-2005-03-31 Wedholm, Sylwe; Bränsleenheten på Söderenergi AB (Telefon: 08-
553 055 75) 
 

Övriga kontakter 
LignoTech Sweden 
Hörke, Jan 
Telefon: 070-399 0656 
E-post: Jan.Horke@borregaard.com 
 
ErgoMiljö AB 
Fransson, Mikael 
Telefon: 044-851 20 
E-post: mikael.fransson@ergomiljo.se 
 
Oy Pinifer Ltd 
Kopola, Hanna-Mari 
Telefon: +358 40 568 1761 
E-post: hanna-mari.kopola@pinifer.com 
 
Biocare Svenska AB 
Johansson, Seth 
Telefon: 0433-100 20 
E-post: se.trading@swipnet.se 
 



50 



51 

Bilagor 
 
Bilaga 1. Processchema över Igelstaverket. 
 
Bilaga 2. Fysikaliska egenskaper för de undersökta kemikalierna. 
 
Bilaga 3. Verifiering av metod (nötningstrumma). 
 
Bilaga 4. Fullständiga resultat från småskaliga laborationer. 
 4a. Resultat från laborationer med obehandlade bränsleprover. 
 4b. Resultat från laborationer med behandlade bränsleprover. 
 4c. Resultat från laborationer för varaktighet. 
 4d. Resultat från laborationer med upprepad behandling med PiniDust ME. 
 
Bilaga 5. Resultat från XRF-analys. 
 
Bilaga 6. Resultat från siktning. 
 
Bilaga 7. Resultat från dammätningar vid fullskaleförsök i mottagningstältet för bränslekross. 
 
Bilaga 8. Resultat från dammätningar i beredningsrummet invid höghastighetskross. 
 
Bilaga 9. Beräkningar av kemikaliekostnader. 



52 



53 

Bilaga 1 
 
Processchema över Igelstaverkets bränslehantering. 
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Bilaga 2 
 
Fysikaliska egenskaper för de undersökta kemikalierna. 
 
Medel Densitet Viskositet Fryspunkt Färg pH konc Flampunkt Kostnad 

(kg/m3) (mPa·s) (ºC) (ºC) (kr/l)
Borresperse Ca 47 F 1250 300 minus 5 brun 4,3 Ej tillämpligt 2,47
LignoTech Sweden AB

Damm-fix 1030 X 0 gul 9,5 93 36
Biocare Svenska AB

P22D 1050 1000 minus 1 färgsatt 10,5 Ej tillämpligt 20
ErgoMiljö AB

PiniDust ME 860 2,08 5 färglös ca 4 218 14,83
Oy Pinifer Ltd
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Bilaga 3 
 
Verifiering av metod (nötningstrumma). 
 

Söderenergi AB Minpro AB
Dammigt returflis Dammigt returflis

Siktningsstorlek (%) (%)
>4.75 mm 81,9 79,0

2,80-4,75 mm 3,7 12,0
1,18-2,80 mm 9,3 5,5

<1,18 mm 5,1 3,5

Icke dammigt returflis Icke dammigt returflis
Siktningsstorlek (%) (%)

>4.75 mm 93,1 87,4
2,80-4,75 mm 3,9 9,6
1,18-2,80 mm 2,3 2,1

<1,18 mm 0,8 0,8  
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Bilaga 4a 
 
Fullständiga resultat från de småskaliga laborationerna. 
Resultat från laborationer med obehandlade bränsleprover. 
 

Torvbriketter g % g % g % g %
0-4 min 72,4 3,6 96,1 4,8 96,8 4,8 88,4 4,4
0-8 min 161,1 8,1 170,8 8,5 185,1 9,2 172,3 8,6

Stycketorv g % g % g % g %
0-4 min 56,9 2,8 91,3 4,6 98,1 4,9 82,1 4,1
0-8 min 145,0 7,2 190,5 9,5 199,8 10,0 178,4 8,9

Returflis g % g % g % g %
0-4 min 68,8 3,4 58,6 2,9 53,3 2,7 60,2 3,0
0-8 min 97,4 4,9 82,9 4,1 79,0 3,9 86,4 4,3

Träpellets g % g % g % g %
0-4 min 32,8 1,6 37,0 1,8 31,5 1,6 33,8 1,7
0-8 min 66,4 3,3 73,7 3,7 63,1 3,2 67,7 3,4

Bränslekross g % g % g % g %
0-4 min 43,2 2,2 44,5 2,2 44,4 2,2 44,0 2,2
0-8 min 53,3 2,7 61,3 3,1 53,6 2,7 56,1 2,8

RDF-pellets g % g % g % g %
0-4 min 8,7 0,4 3,5 0,2 6,8 0,3 6,3 0,3
0-8 min 12,8 0,6 7,2 0,4 10,9 0,5 10,3 0,5

Referensvärden
1 2 3 Medelvärde
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Bilaga 4b 
 
Fullständiga resultat från de småskaliga laborationerna. 
Resultat från laborationer med behandlade bränsleprover. 
 

Torvbriketter g % g % g % g % g %

0-4 min 126,2 5,8 94,2 4,4 124,9 5,8 101,0 4,7 65,5 3,2
0-8 min 261,5 12,1 215,3 10,0 304,7 14,1 150,7 7,0 188,1 9,3

0-4 min x x 43,3 2,0 53,4 2,5 63,4 2,9 23,4 1,2
0-8 min x x 228,0 10,6 207,5 9,6 222,8 10,3 95,7 4,7

0-4 min 126,2 5,8 68,8 3,2 89,2 4,2 82,2 3,8 44,5 2,2
0-8 min 261,5 12,1 221,7 10,3 256,1 11,9 186,8 8,7 141,9 7,0
Stycketorv g % g % g % g % g %

0-4 min 49,6 2,4 46,7 2,2 108,1 5,1 160,7 7,6 126,6 6,3
0-8 min 148,0 7,0 133,2 6,3 235,7 11,2 290,4 13,8 244,0 12,1

0-4 min x x 20,7 1,0 77,7 3,7 80,4 3,8 70,3 3,5
0-8 min x x 98,0 4,7 180,7 8,6 198,3 9,4 186,4 9,2

0-4 min 49,6 2,4 33,7 1,6 92,9 4,4 120,6 5,7 98,5 4,9
0-8 min 148,0 7,0 115,6 5,5 208,2 9,9 244,4 11,6 215,2 10,7
Returflis g % g % g % g % g %

0-4 min 25,0 1,2 24,6 1,2 37,6 1,8 45,3 2,2 21,7 1,1
0-8 min 59,4 2,9 53,7 2,6 64,6 3,1 81,8 3,9 35,5 1,8

0-4 min x x 64,3 3,1 64,9 3,1 85,1 4,1 33,9 1,7
0-8 min x x 113,2 5,4 92,8 4,4 120,3 5,7 53,1 2,6

0-4 min 25,0 1,2 44,5 2,2 51,3 2,5 65,2 3,2 27,8 1,4
0-8 min 59,4 2,9 83,5 4,0 78,7 3,8 101,1 4,8 44,3 2,2
Träpellets g % g % g % g % g %

0-4 min 63,1 3,1 60,5 2,8 95,0 4,5 101,0 4,7 84,6 4,2
0-8 min 111,8 5,4 95,8 4,5 150,4 7,1 144,7 6,8 150,4 7,5

0-4 min x x 61,0 2,9 53,7 2,6 70,8 3,4 0,1 0,0
0-8 min x x 107,0 5,1 90,2 4,3 118,6 5,6 20,8 1,0

0-4 min 63,1 3,1 60,8 2,9 74,4 3,6 85,9 4,1 42,4 2,1
0-8 min 111,8 5,4 101,4 4,8 120,3 5,7 131,7 6,2 85,6 4,3

1

2

Medelvärde

Behandlade bränslen-direkt hantering 
Vatten Borresperse CA47F P22D Damm-fix PiniDust ME

Medelvärde

2

Medelvärde

1

2

1

2

Medelvärde

1
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Fortsättning på bilaga 4b från föregående sida. 
 
Fullständiga resultat från de småskaliga laborationerna 
Resultat från laborationer med behandlade bränsleprover. 
 

Bränslekross g % g % g % g % g %

0-4 min 34,0 1,6 31,1 1,4 43,7 2,0 44,4 2,1 25,6 1,3
0-8 min 63,8 3,0 61,8 2,9 77,5 3,6 78,6 3,6 38,2 1,9

0-4 min x x 47,5 2,3 37,9 1,8 31,5 1,5 22,2 1,1
0-8 min x x 92,4 4,4 63,8 3,0 54,9 2,6 37,7 1,9

0-4 min 34,0 1,6 39,3 1,9 40,8 1,9 38,0 1,8 23,9 1,2
0-8 min 63,8 3,0 77,1 3,7 70,7 3,3 66,8 3,1 38,0 1,9
RDF-pellets g % g % g % g % g %

0-4 min 2,2 0,1 0,4 0,0 2,3 0,1 3,6 0,2 0,7 0,0
0-8 min 7,6 0,4 4,1 0,2 3,0 0,1 6,5 0,3 2,3 0,1

0-4 min x x 3,1 0,1 3,4 0,2 4,8 0,2 0,4 0,0
0-8 min x x 12,9 0,6 9,2 0,4 10,9 0,5 2,3 0,1

0-4 min 2,2 0,1 1,8 0,1 2,9 0,2 4,2 0,2 0,6 0,0
0-8 min 7,6 0,4 8,5 0,4 6,1 0,3 8,7 0,4 2,3 0,1

Behandlade bränslen-direkt hantering 
Vatten Borresperse CA47F P22D Damm-fix PiniDust ME

1

2

Medelvärde

1

2

Medelvärde
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Bilaga 4c 
 
Fullständiga resultat från de småskaliga laborationerna 
Resultat från laborationer för varaktighet. 
 

Torvbriketter g % g % g % g %
0-4 min 131,8 6,5 164,4 8,1 122,2 6 45,1 2,3
0-8 min 245,7 12,2 277 13,6 206,6 4,1 135,5 6,8

Stycketorv g % g % g % g %
0-4 min 104,6 5,7 83,2 4,6 138,1 7,5 65,3 3,7
0-8 min 188,9 10,4 159,5 8,9 243,3 13,1 127,7 7,2

Returflis g % g % g % g %
0-4 min 61,1 3,1 51,5 2,6 47,8 2,4 50,6 2,6
0-8 min 86,7 4,4 76,4 3,9 69,8 3,6 74,5 3,9

Träpellets g % g % g % g %
0-4 min 38,9 1,9 78 3,8 92,5 4,5 30,2 1,5
0-8 min 75,1 3,7 144,1 7 159,1 7,8 64,5 3,2

Bränslekross g % g % g % g %
0-4 min 33 1,6 37,1 1,9 30,9 1,5 29,5 1,5
0-8 min 58,1 2,9 61 3 46,5 2,3 46,2 2,4

RDF-pellets g % g % g % g %
0-4 min 8,7 0,4 7,6 0,4 7,9 0,4 3,7 0,2
0-8 min 15,9 0,8 13,4 0,7 14,7 0,7 7,8 0,4

Behandlade bränslen-varaktighet
Borresperse CA47F P22D Damm-fix PiniDust ME
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Bilaga 4d 
 
Fullständiga resultat från de småskaliga laborationerna. 
Resultat från laborationer med upprepad behandling med PiniDust ME. 
 

Torvbriketter g % g % g %
0-4 min 35,6 1,8 23,0 1,1 29,3 1,5
0-8 min 138,1 6,9 101,9 5,0 120,0 6,0

Stycketorv g % g % g %
0-4 min 110,9 8,1 x x 55,5 4,1
0-8 min 128,8 9,5 x x 128,8 9,5

Returflis g % g % g %
0-4 min 35,8 1,8 19,0 1,0 27,4 1,4
0-8 min 57,4 2,9 29,9 1,5 2,2 43,7

Träpellets g % g % g %
0-4 min 10,8 0,5 11,1 0,6 11,0 0,6
0-8 min 39,9 2,0 40,3 2,0 40,1 2,0

Bränslekross g % g % g %
0-4 min 11,2 0,6 26,0 1,3 18,6 1,0
0-8 min 18,3 0,9 43,2 2,2 30,8 1,5

RDF-pellets g % g % g %
0-4 min 0,6 0,03 0,6 0,03 0,6 0,03
0-8 min 2,2 0,1 1,5 0,1 1,9 0,1

Behandlade bränslen-upprepad behandling med PiniDust ME
1 2 Medelvärde
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Bilaga 5 
 
Resultat från XRF-analys. (Med LOD menas en halt lägre än instrumentets detektionsgräns.) 
 
Bränsle Pb  Pb Error Typvärde Maxvärde

mg/kg mg/kg ppm ppm
Träpellets  20.80   5.30
Stycketorv  19.90   6.80
Torvbriketter  12.80   5.70
Returflis  74.10   7.90 5-50 250
RDF-pellets 118.50   9.70 150 250
Bränslekross  84.70   8.90 150 500

Bränsle As  As Error Typvärde Maxvärde
mg/kg mg/kg ppm ppm

Träpellets  27.60   4.70
Stycketorv  26.00   6.00
Torvbriketter  18.70   4.90
Returflis  51.80   6.80 10,0-30,0 100
RDF-pellets  39.60   7.80 2 5
Bränslekross  23.80   7.10 10 50

Bränsle Hg  Hg Error Typvärde Maxvärde
mg/kg mg/kg ppm ppm

Träpellets <LOD   2.85
Stycketorv <LOD   3.60
Torvbriketter <LOD   2.85
Returflis <LOD   4.20 0,1 0,5
RDF-pellets <LOD   4.35 0,2 0,5
Bränslekross <LOD   4.50 0,2 0,5

Bränsle Zn Zn Error Typvärde Maxvärde
mg/kg mg/kg ppm ppm

Träpellets  71.40   9.20
Stycketorv  44.20  10.70
Torvbriketter  30.60   8.80
Returflis 1699.20  35.80 50-500 2500
RDF-pellets 286.60  17.60
Bränslekross 786.00  26.50 400 1000

Bränsle Cu  Cu Error Typvärde Maxvärde
mg/kg mg/kg ppm ppm

Träpellets <LOD  20.25
Stycketorv <LOD  25.80
Torvbriketter <LOD  21.75
Returflis  75.30  34.40 30-60 300
RDF-pellets  99.80  23.80 250 1000
Bränslekross  62.80  28.80 250 750  
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Fortsättning på bilaga 5 från föregående sida (Resultat från XRF-analys). 
 
Bränsle Ni  Ni Error Typvärde Maxvärde

mg/kg mg/kg ppm ppm
Träpellets <LOD  27.45
Stycketorv <LOD  35.40
Torvbriketter <LOD  34.50
Returflis <LOD  43.50 5 25
RDF-pellets  43.20  28.20 10 50
Bränslekross <LOD  45.30 20 100

Bränsle Cr  Cr Error Typvärde Maxvärde
mg/kg mg/kg ppm ppm

Träpellets <LOD  48.90
Stycketorv <LOD  61.65
Torvbriketter <LOD  63.75
Returflis <LOD  85.35 15-50 200
RDF-pellets <LOD  78.45 40 75
Bränslekross <LOD  88.05 50 250

Bränsle Fe  Fe Error Typvärde Maxvärde
mg/kg mg/kg ppm ppm

Träpellets 948.80  54.10
Stycketorv 1200.00  72.80
Torvbriketter 4307.20 110.00
Returflis 7257.60 150.00
RDF-pellets 4240.00 120.00
Bränslekross 6329.60 150.00  
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Bilaga 6 
 
Resultat från siktning. 
 

 Ackumulerat damm 
  >1 mm 1,0 mm-0,5 mm 0,5mm-0,75 µm <0,75 µm Totalt 
RDF-pellets [%] [%] [%] [%] [g] 
Obehandlat 2,6 86,0 8,6 2,8 56,1 
Lignosulfonat 25,4 13,7 48,4 12,5 10,6 
P22D 29,7 15,2 45,4 9,6 8,3 
PiniDust ME 40,3 13,3 45,5 0,9 2,1 
Damm-fix 31,9 14,7 45,1 8,4 9,9 
        
Stycketorv [%] [%] [%] [%] [g] 
Obehandlat 70,4 6,1 23,0 0,6 160,7 
Lignosulfonat 3,9 13,8 80,0 2,3 69,3 
P22D 3,2 10,8 76,9 9,1 115,9 
PiniDust ME 3,1 17,8 76,0 3,1 145,7 
Damm-fix 3,7 14,0 77,6 4,8 144,3 
        
Returflis [%] [%] [%] [%] [g] 
Obehandlat 17,8 20,0 50,6 11,6 83,9 
Lignosulfonat 25,6 26,2 41,7 6,5 101,2 
P22D 28,4 23,6 41,8 6,2 83,3 
PiniDust ME 47,3 24,6 28,1 0,0 32,4 
Damm-fix 39,5 21,8 34,1 4,7 110,7 
        
Träpellets [%] [%] [%] [%] [g] 
Obehandlat 10,2 35,3 49,8 4,6 42,2 
Lignosulfonat 9,1 16,1 67,4 7,4 82,3 
P22D 6,3 29,0 59,3 5,4 82,8 
PiniDust ME 20,2 47,4 32,4 0,0 159,7 
Damm-fix 8,5 32,9 57,2 1,3 109,5 
        
Torvbriketter [%] [%] [%] [%] [g] 
Obehandlat 2,4 5,3 80,1 12,2 164,2 
Lignosulfonat 3,0 5,5 81,8 9,7 199,0 
P22D 2,2 5,7 82,0 10,1 172,6 
PiniDust ME 4,1 15,5 79,9 0,6 176,8 
Damm-fix 1,5 5,1 90,7 2,8 189,5 
        
Bränslekross [%] [%] [%] [%] [g] 
Obehandlat 37,5 14,5 38,8 9,2 62,6 
Lignosulfonat 48,1 15,5 31,2 5,2 82,3 
P22D 46,7 14,0 33,1 6,2 57,7 
PiniDust ME 53,2 14,5 29,4 2,8 34,8 
Damm-fix 43,0 14,2 36,9 5,9 48,8 
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Bilaga 7 
 
Resultat från dammätningar vid fullskaleförsök i mottagningstältet för bränslekross. 
 

Nr Datum Temp 
(C°) 

Vind 
(m/s) Väder RH 

(%) Tid Flöde, 
(m3) 

Stoft 
(mg) 

TSP, 
(mg/m3) 

Kross 
igång 

 Dimma          

1 2005-02-09 -1,6 8, S Uppehåll 85 8.10-
12.10 53,1 309,8 5,8 641 höger 

2 2005-02-10 2,4 6, S 

Regn och 
snö. 

Kraftig 
blåst i 
tältet 

92 8.00-
12.00 52,2 72,0 1,4 641 höger 

3 2005-02-11 0,4 2, NV Uppehåll 95 8.10-
12.00 52,1 72,3 1,4 641 höger 

4 2005-03-09 -6 4, N Snöfall 87 8.35-
12.35 50,0 366,8 7,1 641 höger 

 Medelvärde        3,9  
 Referenser          

0 2005-02-03 0,8 2, S Uppehåll 80 12.00-
16.00 56,5 307,2 5,4 640 

vänster 
 Medelvärde        5,4  

1 2005-02-08 1,1 5, S Sol 85 9.50-
13.50 58,7 559,9 9,5 641 höger 

2 2005-02-09 1,6 6, S Uppehåll 73 12.15-
16.15 52,4 199,2 3,8 641 höger 

3 2005-02-22 -5 5, Ö/NO Snöfall 89 8.15-
12.15 54,7 142,1 2,6 641 höger 

4 2005-03-09 -2 7, N Sol 52 14.00-
18.00 58,5 497 

 
8,5 

 641 höger 

 Medelvärde        6,1  
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Bilaga 8 
 
Resultat från dammätningar i beredningsrummet invid höghastighetskross. 
 

Nr Datum Temp 
(C°) 

Vind 
(m/s) Väder RH 

(%) Tid Flöde, 
(m3) 

Stoft 
(mg) 

TSP, 
(mg/m3) Bränsle 

 Skum          

1 2005-01-13 5 5-10, 
SV 

Regn & 
sol 84 under 

10-15 57,5 178,9 3,1 
Lite fuktigt 

RT men sen 
torrt, FR 

 Medelvärde        3,1  

 Referens Temp 
(C°) 

Vind 
(m/s) Väder RH 

(%) Tid Flöde, 
(m3) 

Stoft 
(mg) 

TSP, 
(mg/m3) Bränsle 

1 2005-01-14 1 4, NV Sol 69 9.00-
13.00 53,1 209,8 4,0 Torrt RT-flis, 

FR 

2 2005-01-28 -5 4, 
N/NO Mulet 78 8.15-

12.15 54,7 189,1 3,5 Torrt RT-flis, 
FR 

3 2005-02-02 1 3, NV Uppehåll 73 8.50-
13.50 55,3 56,3 1,0 

Torrt/lite 
fuktigt RT, 

FR 

4 2005-04-01 10 2, V Sol 64 10.05-
14.05 52,3 171,5 3,3 Torrt RT-flis, 

FR 
 Medelvärde        3,0  

5 2005-03-16 0 3, SO Snöfall 92 12.45-
16.45 56,2 179,6 3,2 By pass, vanl 

bl. 
 Medelvärde        3,2  

6 2005-03-07 2 4, N Uppehåll 87 12.45-
16.45 57,1 485,9 8,5 

Vanlig 
blandning, 

FR 

7 2005-03-17 3 3, V Snöfall 98 8.15-
12.15 53,7 17,1 0,3 

Vanlig 
blandning, 

FR 

8 2005-03-18 -6 6, NV Uppehåll 75 8.15-
12.15 57,3 73,9 1,3 

Vanlig 
blandning, 

FR 
 Medelvärde        3,4  
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Bilaga 9 
 
Redovisning av beräkningar för kemikaliekostnader. 
 
Kostnaderna för inköp av de använda kemikaliesystemen har erhållits av de kontaktade 
kemikalie- och systemleverantörerna. Däremot har kostnaderna för kemikalierna per ton 
bränsle beräknats särskilt utifrån det egna försöket. 
 
Dimsystem 
Bakgrund: 
En skopa bränslekross motsvarar; tonm 5,1=  
En tippning varar 20 s. 

Systemets kapacitet ger det totala flödet; 
min

24 lflöde =  

Koncentrationen av P22D; %1=c  

Pris koncentrerad P22D; 
l

krp 20=  

 
Beräkningar: 
För dimning under en minut, flödar följande mängd kemikalie ut; 

( )
min

24,02401,02260
lflödecDPV =⋅=⋅=  

 
vilket under 20 sekunder motsvarar; 

( )
s

lDPV
20

08,024,0
60
202220 =⋅=  

 
Kostnaden för P22D under 20 s (per skopa) blir: 

( ) krpVDPKostnad skopa 6,12008,022 20 =⋅=⋅=  
 
vilket i ton bränsle motsvarar: 

( )
ton
kr

m
DPKostnad

DPKostnad skopa
ton 07,1

5,1
6,1)22(

22 ===  

 
 
Skumsystem 
Bakgrund: 
Bränsleflöde; tonm 30=  

Systemets kapacitet med avseende på vattenflöde; 
h
lflöde 600=  

Koncentrationen av Damm-fix; %1=c  

Pris koncentrerad Damm-fix; 
l

krp 36=  
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Beräkningar: 
För skumning under en timmes konstant behandling flödar följande mängd kemikalie ut: 

( )
h
lflödecfixDammV h 660001,01 =⋅=⋅=−  

vilket per ton bränsle motsvarar: 

( )
ton
l

m
V

fixDammV h
ton 2,0

30
61 ===−  

 
Kostnaden för det blir: 

( )
ton
krpfixDammVfixDammKostnad tonton 20,7362,0)( =⋅=⋅−=−  

 
 
Spraysystem 
Bakgrund: 
Antaget en bränslemängd om; kgm 1000=   
Tillsatt mängd kemikalie; %5,0 massc =  

Densitet (PiniDust ME); 3860
m
kg

=ρ  

Pris koncentrerad PiniDust ME; 
l

kr
p 83,14=  

Beräkningar: 
Per ton behandlat bränsle tillsätts mängd kemikalie: 

kgmcPiniDustME 51000005,0)( =⋅=⋅=Μ  
 
vilket motsvarar volymen: 

kg
mPiniDustMEV

3

00581,0
860

5)( ==
Μ

=
ρ

 
kg
lV 81,5=⇔  

 
Priset för behandling av 1 ton bränsle: 

ton
krVpPiniDustMEKostnad 16,8681,583,14)( =⋅=⋅=  

 


