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OM SP 

SP-koncernen ägs       till 100% RISE 

Dotterbolag          8 

Anställda         1270 

Omsättning         1 230 MSEK 

Kunder         Fler än 10 000 

SP Process Development 



Användning av salixflis 

• Direktskördad salixflis används i huvudsak som bränslemix i större värmeverkspannor 
 

• Lagrad/torkad salixflis i mindre/mellanstora pannor < 5 MW 
 

Grästorp 3,5 MW  



Användning av salixflis 

Vilka krav ställer värmeanläggningen på bränslet? 
 
• En större panna har oftast större flexibilitet 

 
• En mindre panna ställer större krav på fukthalt (<30 %), jämnare fraktion 
 
• Beroende på salixsystem/kedja och hantering kan bränslekvalitet påverkas 

mer eller mindre 
 



Salixkedjor-lagring och påverkan på bränslekvalitet 

Skörd  i rundbal, lagring, flisning 

Skörd i helskott med eller utan buntning, lagring, flisning 



Minskad fukthalt vid lagring av salix 



Salix-bränsleegenskaper 

• Kemiska egenskaper 
• Benägenhet att bilda slaggning/beläggning  
• i pannan 

 
• Påverkbara egenskaper 
-fukthalt 
-fraktionsstorlek 
-Kontaminering 
 
Modellberäkningar-samarbete  
Luleå Tekniska Universitet (LTU) 
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1,2-1,7 % 
 
50 
6 
44 
0,02-0,03 
0,2-0,4 
<0,01 
 
0,007-0,012 
0,15-0,18 
0,3-0,5 

0,5-1 % 
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2,7 
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0,01 



Färsk salixflis-beräknad slaggningstendens (mängd bildad smälta) 



Beräknad mängd bildad smälta 



Uppskattade/beräknade beläggningstendenser 

Beräknade andelen av tillförd kalium i bränslet som 
återfanns i gasfas vid varierande temperatur 

• K som går till gasfasen och K halten i  
    bränslet är relativt hög 

 
• Fina kaliumrika partiklar i råa rökgaserna 

 
 

• Undantag kontaminerat prov 
 
  
 
 



Förbränningstester med torr salixflis 

• Testade/planerade tester  
 

• Rekapanna, 32 kW 
• Vetobrännare, 120 kW 
• ETA Hack, 90 kW 
• Lindner & Sommerrauer, 250 kW 
• Heizomat, 100 kW 

 



Utbildning kring förbränning av salix i mindre anläggningar 

Planerad Jan-feb 2014 

Tack! 
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