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GR-Granul
Optimering av förbränningsprocessen 
med hjälp av fluidiseringsmaterial
Naturkvartssand används allmänt som inert fluidiseringsmaterial i fluidiserande bäddpannor. 

Problemet med natursandsbäddar är sintringen av fluidiseringsmaterialet som enligt 

undersökningar beror på att kvartsen som natursanden innehåller reagerar med 

alkaliska natrium och kalium som finns i askan från bränslet. Kvartsens och alkaliernas 

inbördes reaktion bildar en blandning med låg smältpunkt. Den här blandningen gör att 

bäddmaterialpartiklarna limmas ihop vilket medför svagare fluidisering eller att den i värsta 

fall upphör helt. Träbaserade bränslen, särskilt skogsavfall, biomassa och slam innehåller rikligt 

med alkalier vilka kan medföra utmaningar i förbränningsprocessen. Lösningen på dessa 

problem är fluidiseringsmaterialet GR-Granul som inte reagerar med alkalier. 

Störningsfri energiproduktion

Sintringen av bädden innebär betydande olägenheter med tanke på 

förbränningsanläggningarnas användbarhet och kan även innebära betydande kostnader om 

man blir tvungen att avbryta energiproduktionen helt till följd av bäddens sintring. Genom att 

välja GR-GRANUL som fluidiseringsmaterial är det möjligt att avsevärt minska eller rentav helt 

eliminera problemet med sintring av fluidiserande bäddar. 
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GR-Granul är ett bäddmaterial tillverkat av kvartsfritt masugnsslagg. Det finns två olika slag: 

masugnsslagg som har kylts ned snabbt med vatten och masugnsslagg som kylts ner i luften.  

Det vattenkylda masugnsslagget är i amorfisk form och kristalliseras vid cirka 850 º C.  

Kristalliseringsvärmen höjer bäddens temperatur tillfälligt, men reaktionen som frigör värme äger 

rum endast en gång. Den luftkylda produkten är redan i kristalliserad form och sålunda frigörs inte 

kristalliseringsvärme.

• Masugnsslagg är till sin struktur mineraler som liknar natursand.

• Masugnsslagg är till sin densitet lättare än natursand, varvid bäddar av masugnsslagg fluidiserar 

med lägre bäddtryck jämfört med natursand.

• Den luftkylda masugnsslaggens densitet är en aning större än den som är nedkyld med vatten.

• Till sin kemiska sammansättning motsvarar luftkyld och vattenkyld  

masugnsslagg varandra.

• Till följd av den längre nedkylningstiden i tillverkningsprocessen frigör luftkyld masugnsslagg 

inte kristalliseringsvärme så som vattenkyld masugnsslagg gör.

• Vattenkyld masugnsslagg innehåller samma föreningar som luftkyld masugnsslagg efter att 

kristalliseringsvärmen har frigjorts.

• Masugnsslagg kan cirkuleras i den fluidiserande bädden betydligt längre än natursand eftersom 

den inte blir smutsig lika snabbt och tack vare beständigheten mot alkalier.

• Masugnslagg tål mera värme och förbrukas därmed långsammare än natursand.
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Egenskaper hos fluidiseringsmaterial 
tillverkat av vattenkyld masugnsslagg

• Kvartshalt < 10%

• Produkt av masugnsslagg som kylts ned snabbt och som innehåller 

gasbubblor.

• Behovet att byta ut den fluidiserande bädden jämfört med 

natursand minskar, eftersom alkaliereaktionerna på partikelytorna 

är avsevärt färre.

• Binder natursand som följer med bränslet vilket kan avlägsnas 

genom sållning.

• Fluidisering med lägre bäddtryck än natursand

• Smältpunkt / värmebeständighet 1300°C

• Det vattenkylda masugnsslagget är i amorfisk form och 

kristalliseras vid cirka 850 º C och frigör värme. Masugnsslagg 

innehåller inte brännbara material

• 15 % mindre slitage med masugnsslagg än natursand när 

bruksmaterialet består av stålrör.

• 25 % mindre slitage med masugnsslagg än natursand när 

bruksmaterialet består av låg legerat överhettningsrör.

GRUNDÄMNE VIKT-%

Natrium, Na 0,41

Magnesium, Mg 5,5

Aluminium, Al 4,9

Kisel, Si 16

Svavel, S 1,2

Kalium, K 0,56

Kalsium, Ca 30

Titan, Ti 0,89

Vanadin, V 0,05

Mangan, Mn 0,21

Järn, Fe 0,34

Strontium, Sr 0,06

Zirkonium, Zr 0,02

Barium, Ba 0,11

Termiskt beteende (TGA/DTA)Kristallstruktur, Röntgendiffraktion 
(XRD)

Bäddsand



GR-GRANUL | BÄDDMATERIAL SOM INTE REAGERAR MED ALKALIER

Egenskaper hos bäddmaterial 
tillverkat av luftkylt masugnsslagg

• Kvartshalt < 5%

• Bäddmaterial av masugnsslagg som kylts ner långsamt i luften

• Behovet att byta ut den fluidiserande bädden jämfört med 

natursand minskar, eftersom alkaliereaktionerna på partikelytorna 

är avsevärt färre.

• Binder natursand som följer med bränslet vilket kan avlägsnas 

genom sållning.

• Fluidisering med lägre bäddtryck än natursand

• Smältpunkt / värmebeständighet 1300°C

• Masugnsslagg innehåller inte brännbara material

• 15 % mindre slitage med masugnsslagg än natursand när 

bruksmaterialet består av stålrör.

• 25 % mindre slitage med masugnsslagg än natursand när 

bruksmaterialet består av låg legerat överhettningsrör.

GRUNDÄMNE VIKT-%

Natrium, Na 0,39

Magnesium, Mg 5,1

Aluminium, Al 4,9

Kisel, Si 15

Svavel, S 1,5

Klor, Cl 0,01

Kalium, K 0,46

Kalcium, Ca 30

Titan, Ti 1,2

Vanadin, V 0,08

Mangan, Mn 0,32

Järn, Fe 0,53

Strontium, Sr 0,05

Zirkonium, Zr 0,02

Barium, Ba 0,08

Kristalliseringsvärme frigörs inte

Termiskt beteende (TGA/DTA)Kristallstruktur, Röntgendiffraktion 
(XRD)

lufttorkad
LUFTTORKAD



Sammanfattning

• Med masugnsslagg minskar behovet av bäddbyte avsevärt jämfört med natursand, eftersom partiklarna 

inte limmas ihop till följd av alkaliereaktioner. Natursand (kvarts) som eventuellt följer med bränslet 

reagerar kraftigt med alkalier och limmar bäddmaterial kring sig varvid större klumpar uppstår. Dessa 

kan emellertid avlägsnas genom sållning. Genom sållning kan bädden alltså cirkuleras och klumpar och 

obrännbara material som följer med bränslet kan avlägsnas.

• Masugnsslagg fluidiserar bättre än natursand och sväller till följd av den lägre densiteten mera, varvid 

större fluidiserande bädd kan användas.

• Masugnsslaggets höga smältpunkt 1300°C tillåter en högre förbränningstemperatur än natursand och 

förbättrar sålunda förbränningen och minskar utsläpp som bildas vid förbränningen.

• Bäddar av masugnsslagg smutsas ned avsevärt långsammare än bäddar av natursand och möjliggör 

sålunda en längre brukstid som innebär att det uppstår en betydligt mindre mängd avfall/bottenaska.

• Beroende på materialet är slitaget av masugnsslagg 15–25 % mindre än med natursand.

Referenser

Metsä Board, Kaskö
• Ibruktagningen av GR-Granul  

i september 2016

• Natriumhalten i bränslet varierar 

avsevärt

• Förbrukningen av bäddmaterial  

har minskat ca. 80 % jämfört  

med natursand

• Mängden bottenaska har minskat 

betydligt

Adven Oy, Valio produktionsanläggning, 
Uleåborg
Adven Oy använder GR-granul i flera av sina pannor på 

grund av de utmärkta egenskaperna. Krävande bränslen 

orsakar förhöjda bäddtemperaturer så om vanlig 

natursand används kan sintring förekomma.

Genom att byta ut natursand mot GR-Granul har man 

kunnat eliminera dessa problem och samtidigt har 

man nått en lägre nivå i fråga om bäddtrycket varvid 

primärblåsaren fungerar längre på det optimala 

området. Tiden mellan bäddbyten är avsevärt längre 

när GR-Granul används och sålunda uppstår betydliga 

kostnadsbesparingar och driftsäkerheten förbättras.
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Fescon OY utvecklar nya produkter som tillgodoser behoven hos anläggningar med fluidiserande bäddar 

och vi samarbetar intensivt med forskningsinstitut samt våra samarbetspartners för att utveckla allt bättre 

bäddmaterial och användningsmetoder. 

Masugnsslaggets egenskaper och användningen som bäddmaterial för fluidiserande bäddpannor har utretts 

rätt omfattande i ett flertal undersökningar tillsammans med VTT:

• VTT-S-005439-17

• VTT-S-03073-17 

• VTT-S-03075-17 

• VTT-S-02299-17

• VTT-M-02971-17  

• VTT-S-02746-17  

• VTT-S-02467-15. 

Vi har ansökt om metodpatent för användningen av masugnsslagg som bäddmaterial i fluidiserande bäddpannor.

Ibruktagande av GR-Granul som bäddmaterial för fluidiserande bäddar är alltid en enskild 

anläggningsspecifik process. Förhållandena på anläggningen utreds noggrant i samband med ibruktagningen. 

Först utreds egenskaperna hos bränslet som används i anläggningen och deras inverkan på processen samt 

konstruktionen på själva pannanläggningen. Under de första veckorna analyseras tiden för alkaliernas 

koncentration till bädden och utifrån det beräknas bäddens optimala bytesbehov.

Forskning och utveckling
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Finländskt familjeföretag med över 30 års erfarenhet. 
Sedan 1984 har Fescon tillverkat vidare förädlade 

       produkter med hög kvalitet i Finland 
– Hausjärvi, Uleåborg, Brahestad och Harjavalta.

Förutom sand och bruk ingår i produktsortimentet ett brett utbud  
av putstillbehör, flytande färger och ytbeläggningar samt uthyrning 
av silon och blandningsutrustning för mur- och putsentreprenad.

Pålitlig och effektiv logistik & branschens bästa kundservice  
resulterar i säkra och snabba leveranser, personlig kundservice, 
och långsiktig produktutveckling i samarbete med kunderna.

Fescon AB | Hamnvägen 164, 95395 Nikkala
Org.nr. 559071-9786 | order@fescon.fi | www.fescon.se

När du köper kraftverksmaterial 
betjänas du av

Mattias Nurkkala
mattias.nurkkala@fescon.fi

Försäljningschef
+46 (0)76 - 110 90 01




