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ABSTRAKT 

Kalmar Energis kraftvärmeverk har sedan det togs i drift 2009 blandat bottenaskan med 

askan ifrån konvektionsstråken. Eftersom Kalmar Energi söker nya 

användningsområden för askorna var för sig har en separering av dessa blivit aktuell att 

undersöka. 

Syftet med rapporten var att ta fram en teknisk lösning åt Kalmar Energi för att 

transportera aska från konvektionsstråk 2 och 3 till flygasksilon på Moskogen 

kraftvärmeverk.  

Rapporten har skrivits i nära samarbete med Moskogens driftpersonal samt med tillgång 

till deras arkiv och DCS. Rapporten har gjorts som en kvalitativ undersökning med 

intervjuer och en litteraturstudie.  

Den tekniska lösningen resulterade i att aska från konvektionsstråk 2 och 3 transporteras 

via cellmatare, skruvar och fallrör till en ny gemensam stoftsändare. Stoftsändaren 

kommer sedan pneumatiskt transportera askan via en ny transportledning direkt till 

flygasksilon.  
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1 INTRODUKTION 

Målet för Kalmar Energi är att hitta alternativa användningsområden 

eftersom deponering av aska inte längre är en slutgiltig lösning. 

Problemet uppstår när sluttäckning av Moskogens deponi avslutas. 

På kraftvärmeverket Moskogen (ägt av Kalmar Energi och som varit i 

drift sen 2009) blandas idag bottenaska med aska från 

konvektionsstråken. Detta är inte fördelaktigt eftersom Kalmar Energi 

idag undersöker nya användningsområden för bottenaska/flygaska. Deras 

olika egenskaper gör att en separering är önskvärd. (Kalmar Energi, 

2013, (www.)) 

Vi har valt att skriva rapporten ”Askutmatning Moskogen” åt Kalmar 

Energi. I rapporten kommer möjligheterna för att separera bottenaska 

från askan i konvektionsstråk 2 och 3 att undersökas samt kommer en 

teknisk lösning presenteras. Förhoppningarna från vår sida är att 

rapporten kommer vara ett hjälpmedel för Kalmar Energi att utveckla sin 

askhantering. 
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1.1 Ordförklaring 

 

Cellmatare 

En cellmatare har till uppgift att skilja två tryckförhållanden mellan 

varandra. I konvektionsstråken råder ett undertryck. För att undvika att 

luft läcker in i konvektionsstråken och blandas med rökgaserna separeras 

dessa med hjälp av en cellmatare. (Saxwerk, 2013, (www.)) 

 

Bränslebädd 

Sandbädd som bränslet förbränns på i en panna. 

 

Skruv, skruvtransportör 

Enhet där en transport av ett ämne eller fluid sker genom pumpning 

enligt skruvprincipen. 

 

Fallrör 

Ett rör där ett ämne eller fluid transporteras med fritt fall. 

 

Konvektionsstråk 

En passage där värmeöverföring i huvudsak sker mellan en fast yta och 

en gas (rökgaser) eller fluid. (Alvarez, 2006, s. 365)  

 

Elfilter 

Ett filter som absorberar partiklar med hjälp av jonisering. 

 

Fluidisering 

När ett fast ämne beter sig som en vätska eller gas. (Alvarez, 2006, s. 3) 

 

Bäddmaterial 

Det material som en fluidiserande bädd består av, till exempel sand och 

grus. 

 

Stoftsändare 

En process där aska trycksätts och fluidiseras för att sedan pneumatiskt 

skickas via transportledning. (Alvarez, 2006, s. 643-644) 
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Flygasksilo 

En behållare där flygaska förvaras.  

 

Tryckband 

Två tryck som en kompressor arbetar mellan. 

 

Avluftningsfilter 

Ett filter som sitter i anslutning till ett utblås och filtrerar bort partiklar 

och stoft ifrån utblåsningsluften. 

 

Förregling 

Ett villkor som måste vara uppfyllt för att starta/stoppa en process eller 

maskin. 

 

DCS (Distributed Control System) 

Överordnat styr- och övervakningssystem som ger en överskådlig bild 

över processens data. (Processtechnicalservices, 2013, (www.))  

 

Intervalltid 

Ett förlopp som sker mellan två eller flera perioder. 

(I rapporten används intervalltid för att förklara tiden mellan sändningar 

av aska.) 

 

Sluttäckning 

När en deponi avslutas täcks denna med ett beskyddande lager av till 

exempel aska eller bentonitlera.  

 

Erosion 

Förslitning på grund av blästring. 
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2 BAKGRUND  

2.1 Befintlig askhantering 

I den befintliga konstellationen tas aska ut på fyra platser i processen. 

Tyngre fraktioner av oförbränt material, stenar, grus och bäddmaterial tas 

ut från botten på bränslebädden. Lättare fraktioner av bäddmaterial och 

aska tas ut i botten av de två konvektionsstråken. De lättaste fraktionerna 

av aska (flygaska) tas ut i botten på el-filtret. 

2.1.1 Hantering bottenaska 

Processen för askutmatning är indelad i två olika sekvenser där 

bottenaskan och askan från konvektionsstråken transporteras separat i 

omgångar via en gemensam bottenasktransportör. 

Från bränslebädden faller bottenaska ner på vattenkylda 

skruvtransportörer för att transporteras och samtidigt kylas innan den 

faller ner på bottenasktransportören.  

Efter bottenasktransportören siktas bottenaskan från bränslebädden för 

att kunna återföra finkornigt bäddmaterial tillbaka till pannan. Resterande 

bottenaska skruvas därefter till ask-container. 

Aska som faller ner i 2:a stråkets askficka skruvas till en cellmatare. Från 

cellmataren faller askan 8 m ner via ett fallrör till bottenasktransportören. 

Aska som faller ner i 3:e stråkets askficka transporteras via två skruvar 

till en cellmatare innan den faller ner på bottenasktransportören. Aska 

från stråk 2 och 3 skruvas sedan direkt från bottenasktransportören till 

bottenask-container utan att siktas. Se bilaga (2.1.1-1) & (2.1.1-2). 

När containern är full transporteras askan via lastbil till deponi. 

2.1.2 Hantering flygaska 

De lättaste fraktionerna av askan (flygaska) som passerar 

konvektionsstråken faller ner från el-filtret och skickas pneumatiskt via 

stoftsändare till flygasksilon. Vid tömning från flygasksilon matar en 

cellmatare askan via en skruvtransportör till lastbil för vidare transport 

och behandling. Se bilaga (2.1.2-1) & (2.1.2-2). 

2.2 Funktion stoftsändare 

Stoftsändaren är ett system för pneumatisk transport av stoft. Den består 

av huvudkomponenterna mellanbehållare och tryckbehållare. 

Stoftsändaren arbetar i två faser. (Alvarez, 2006, s. 642) 

Påfyllnadsfas: Aska faller kontinuerligt eller i perioder ner till 

mellanbehållaren. När den övre nivågivaren i mellanbehållaren påverkas 

(alternativt med en intervalltid) öppnar påfyllnadsventilen till 

tryckbehållaren och timern för påfyllning startar. När påfyllnadsventilen 

öppnat fluidiseras askan i mellanbehållaren och faller ner i 

tryckbehållaren. När tiden för påfyllningstimern är slut upphör 

fluidiseringen i mellanbehållaren och påfyllnadsventilen stängs. 
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Transportfas: För att säkerställa att transportledningen till silon ska vara 

tom förspolas den med tilläggsluft. Därefter startar fluidiseringen i 

tryckbehållaren och askan blåses in i transportledningen. Varefter trycket 

i transportledningen stiger upphör fluidiseringen i tryckbehållaren och 

askan blåses med tilläggsluft genom transportledningen till flygasksilon. 

När trycket i transportledningen sjunker påbörjas fluidiseringen igen 

samtidigt som tilläggsluften stoppas. Förfarandet upprepas till dess att 

tryckbehållaren är tom på aska. Efter transportfasen efterspolas 

transportledningen med tilläggsluft. Därefter är stoftsändaren redo för en 

ny påfyllnadsfas. (Metso, 2009, Flygaskhantering) 

Se bilaga (2.2). 
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2.3 Problematisering 

Med dagens systemlösning blandas aska från konvektionsstråken med 

bottenaska i askcontainrar. Blandningen av askorna gör att flygaskans 

och bottenaskans olika beskaffenheter (i form av kornstorlek och 

byggnadstekniska egenskaper) inte kan utnyttjas till fullo. Detta gör att 

Kalmar Energi nu vill separera askorna, alternativt att de överhuvudtaget 

inte blandas i processen. 

Problemet är att separera askan i konvektionsstråken från bottenaskan 

samt att transportera den från konvektionsstråken till flygasksilon. Vid 

transport måste hänsyn tas till praktiska hinder, stockning av askan, 

tryckfall i tryckluftsystemet och erosion. 
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3 Syfte 

Ta fram en möjlig teknisk lösning för att transportera aska från 

konvektionsstråk 2 och 3 till flygasksilon på kraftvärmeverket 

Moskogen. 

3.1 Frågeställning 1 

Vilka praktiska förutsättningar, som utrymme och redan befintlig 

utrustning, kan användas för att skilja aska som tas ut ur 

konvektionsstråk 2 och 3 från bottenaskan? 

3.2 Frågeställning 2 

Hur skulle en praktisk lösning baserad på Moskogens specifika 

förutsättningar utföras? Detta med driftsäkerhet som kriterium för att 

uppnå en väl fungerande asktransportprocess. 

3.3 Avgränsningar 

Avgränsning kommer att göras efter Moskogens specifika anläggning 

och rapporten kommer inte beskriva ett allmänt lösningsförslag för andra 

kraftvärmeverk. Vid val av utrustning kommer avgränsningar göras till 

samma typ av utrustning som redan är installerad på Moskogen. 

Vi kommer inte att undersöka kostnader för den tekniska installationen 

och dess komponenter.  
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4 METOD OCH TEORI 

Vi har valt en kvalitativ metod med intervjuer och en löpande dialog med 

driftpersonal på Moskogen. Vi kommer även utföra mätningar och 

beräkningar på anläggningen samt att göra en litteraturstudie. 

Litteraturen tas i första hand från Moskogens arkiv eftersom det endast är 

dess driftsituation vi utgår ifrån i rapporten. 

Anledningen till att vi har valt en kvalitativ metod är att vi vill undersöka 

en specifik situation varvid denna metod lämpar sig bättre än en 

kvantitativ. 

Med vår kunskap kan vi göra en grov tolkning av problemet och dess 

eventuella lösning. Utefter vår uppfattning görs ett antal antaganden. För 

att få ett objektivt resultat kommer vi att behöva styrka våra antaganden 

med undersökningar och beräkningar. 
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5 RESULTAT 

5.1 Utredning 

5.1.1 Siktning eller direkt transport 

Om kornstorleken i askan från konvektionsstråk 2 och 3 är för grov för 

att pneumatiskt transporteras krävs det att askan siktas innan den faller 

ner till stoftsändaren. 

Vid direkt transport är förutsättningen att askan är tillräckligt finkornig 

(≤0,5 mm) för att direkt transporteras via stoftsändaren till flygasksilon. 

(Metso, 2009, Transportörer 1) 

Efter analys av askprover från konvektionsstråk 2 och 3 framkom att 

askan var tillräckligt finkornig (cirka 0,3 mm) för direkt transport. Se 

bilaga (5.1.1). 

5.1.2 Befintliga eller nya stoftsändare 

I fallet med befintliga stoftsändare transporteras askan från 

konvektionsstråk 2 och 3 via skruv till de nuvarande stoftsändare som 

sitter i anslutning till el-filtret. Sedan skickas askan till flygasksilon.  

Med ny stoftsändare kommer askan från konvektionsstråk 2 och 3 

skickas direkt med nyinstallerad stoftsändare till flygasksilon. 

Skruvtransport till befintliga stoftsändare skulle innebära en omfattande 

och praktiskt olämplig lösning på grund av utrymmesbrist. Detta gör 

alternativet att använda befintliga stoftsändare olämpligt.  

5.1.3 En eller två stoftsändare 

Valet står mellan att installera en stoftsändare per konvektionsstråk eller 

att installera en större gemensam stoftsändare för både konvektionsstråk 

2 och 3. I båda alternativen kommer aska att skickas till flygasksilon. 

För att underlätta drift och underhåll används samma typ av stoftsändare 

som nu redan är installerad på Moskogen. Detta för att minimera 

reservdelslager samt att driftpersonal har kännedom om utrustningen. 

Eftersom Moskogen under projektets gång haft en onormal driftsituation 

har ej pålitliga flödesmätningar av aska kunnat uppmätas och därför 

dimensioneras den nya stoftsändaren efter processens maximala 

flödeskapacitet. 
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Utrustning Flödeskapacitet 

Stoftsändare av typ Elmomet 100 3,6 m
3
/h 

Stoftsändare av typ Elmomet 20 1 m
3
/h 

Cellmatare placerad i konvektionsstråk 2 1,5 m
3
/h 

Cellmatare placerad i konvektionsstråk 3 1,5 m
3
/h 

Skruv placerad i konvektionsstråk 2 3 m
3
/h 

Skruv placerad i konvektionsstråk 3 3 m
3
/h 

Skruv från konvektionsstråk 3 3,3 m
3
/h 

(Metso, 2009, Flygaskhantering) 

Av tabellen framgår att maximala kapaciteten för stoftsändare av typ 

Elmomet 100 är 3,6 m
3
/h och att stoftsändare av typ Elmomet 20 har en 

maximal kapacitet av 1 m
3
/h. 

En cellmatare är placerad i varje konvektionsstråk och har en kapacitet 

av 1,5 m
3
/h och därför blir den maximala flödeskapaciteten 3 m

3
/h i 

processen. 

En stoftsändare av typ Elmomet 20 har en kapacitet av 1 m
3
/h och klarar 

därför inte det maximala flödet i ett konvektionsstråk. 

Dimensioneringen sker efter processens maximala flödeskapacitet och 

därför är alternativet med 2 stoftsändare av typ Elmomet 20 inte ett 

lämpligt alternativ. Däremot klarar en stoftsändare av typ Elmomet 100 

att sända den maximala samanlagda kapaciteten från båda 

konvektionsstråken. 

5.1.4 Anslutning till befintlig eller ny ledning 

För att transportera askan från den nya stoftsändaren till flygasksilo 

undersöks två alternativ. Anslutning kan ske till en ny transportledning 

som går direkt till flygasksilon. Alternativt kan anslutning ske via en ny 

transportledning för att sedan ansluta till en redan befintlig 

transportledning. 

De befintliga transportledningarna sitter i anslutning till stoftsändarna för 

elfiltret. Där finns 2 separata transportledningar. Stoftsändare 1 har en 

egen transportledning till flygasksilon. Stoftsändare 2 och 3 är anslutna 

till samma transportledning. 
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Cykler per dygn Stoftsändare 1 Stoftsändare 2 Stoftsändare 3 

Max  170 72 72 

Medel  63 26 26 

Normal 52 21 21 

Sändningstid    

Max 375 s 90 s - 

Medel 120 s 60 s 20 s 

Min 36 s 32 s - 

 

Formel för ockuperingstid: 

                                           

     
 

                         
       

     
       min/h 

Den maximala ockuperingstiden blir 44,27 min/h, vilket gör att 

transportledningen för stoftsändare 1 har en tillgänglighet på 15,73 min/h 

där den nya stoftsändaren kan använda transportledningen. 

 

Stoftsändare 2 och 3 är kopplade till samma transportledning.  

                             
     

     
     min/h 

Den maximala ockuperingstiden blir 4,5 min/h viket gör att 

transportledningen för stoftsändare 2 och 3 har en tillgänglighet på 55,5 

min/h där den nya stoftsändaren kan använda transportledningen. 

Efter resonemang med driftpersonal på Moskogen framkom att 

användandet av befintliga transportledningar skulle innebära ökat slitage 

i form av erosion på dessa och därmed öka underhållet trots 4,5 min 

ockuperingstid. 

Med tanke på underhåll och driftsäkerhet framkom att alternativet med 

en ny transportledning är att föredra. 
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5.1.5 Från konvektionsstråk 2 till stoftsändaren 

Den nya stoftsändaren kan placeras 2 m från konvektionsstråk 3 i 

riktning mot konvektionsstråk 2. Placeringen möjliggör lättåtkomlig 

service och kommer inte blockera övrig utrustning. 

För att transportera askan från konvektionsstråk 2 till den nya 

stoftsändarens placering undersöktes om ett fallrör kunde användas. Efter 

en diskussion med driftpersonal framkom att fallröret i så fall kommer 

vara tvunget att ha en fallvinkel av ≥50° för att undvika stockning i röret. 

För att uppnå en vinkel av ≥50° skulle skruven som nu transporterar 

askan från konvektionsstråk 3 till bottenasktransportören kunna 

omplaceras till konvektionsstråk 2. Genom att skruva askan i riktning 

mot stoftsändaren kan fallvinkeln ökas. Detta skulle resultera i en 

fallvinkel på cirka 65°. 

 

Avstånd 

Höjd från stoftsändare till skruvens placering ca 5,45 m 

Avståndet mellan konvektionsstråk 2 och stoftsändaren ca 5,9 m 

Skruvens längd 3,3 m. 

 

                       (
    

       
)        
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5.1.6 Från konvektionsstråk 3 till stoftsändaren 

Cellmataren som nu sitter innan bottenasktransportören och efter skruven 

i konvektionsstråk 3 kommer att behöva flyttas. Den nya positionen för 

cellmataren blir mellan skruven i konvektionsstråk 3 och en ny skruv 

som ska transportera aska till stoftsändarens mellanbehållare. 

För att få askan från konvektionsstråk 3 att falla ner i mellanbehållaren 

kommer det krävas att askan skruvas uppåt med en stigningsvinkel på 

cirka 22° för att sedan falla ner i mellanbehållaren. 

 

Avstånd 

Stoftsändaren av typ Elmomet 100 Höjd ca 2 m A 

Mellan markplan och utlopp på 

konvektionsstråk 3 

Höjd ca 2,4 m B 

Cellmatare Höjd ca 0,4 m C 

Skruv Höjd ca 0,4 m D 

Uppskattad fallhöjd från skruv till 

mellanbehållaren 

Höjd ca 0,4 m E 

Mellan konvektionsstråk 3 och stoftsändarens 

placering 

Längd ca 2 m F 

                     (
               

 
) 

 

                     (
                       

 
)        

 

5.1.7 Från stoftsändare till flygasksilon 

Eftersom det finns flera praktiska hinder på vägen mellan stoftsändaren 

och flygasksilon krävs det att flera nivåändringar görs. Dessa 

nivåändringar kommer att kräva förstärkta rörböjar med grövre 

godstjocklek för att klara påfrestningar i form av erosion som uppstår när 

askan tvingas göra en riktningsändring. Hänsyn bör tas för att göra dessa 

rörböjar med en mjuk svängradie för att ytterligare motverka erosion.  
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Uppmätt totalängd för transportledningen är cirka 75 m och 

höjdskillnaden från stoftsändaren till flygasksilons anslutning är          

cirka 28 m. 

Efter diskussion med driftpersonal på Moskogen framkom att 

transportledningens sträcka och höjd inte skulle ge upphov till ett 

ogynnsamt tryckfall. 

5.1.8 Tryckluftsystem 

Moskogen har ett tryckluftsystem som förser flera processer med 

arbetsluft där även flygaskans stoftsändare ingår. Se bilaga (5.1.8-1). 

Tryckluftsystemet drivs av två stycken kompressorer där en är i drift och 

den andra står i standby. Om ytterligare belastning görs på 

tyckluftsystemet med en ny stoftsändare får lufttrycket ej sjunka eftersom 

detta kan påverka andra processer negativt. Tryckbandet på Moskogen 

hålls mellan 7-8 bar. För att undvika en sänkning av lufttrycket skickas 

flygaskan med olika intervalltid för att flera stoftsändare inte ska skicka 

samtidigt. 

En undersökning har visat att tryckbandet förblir oförändrat vid en 

flygasksändning. Se bilaga (5.1.8-2). 

Detta innebär att ytterligare en stoftsändare av samma typ som redan är 

installerad på Moskogen ej kommer resultera i ett oönskat tryckfall i 

tryckluftsystemet. En förutsättning är dock att en förregling utförs på den 

nya stoftsändaren för att säkerställa att den inte skickar aska samtidigt 

som någon av de befintliga stoftsändarna. Alternativt kan en intervalltid 

som ej sammanfaller med de befintliga stoftsändarnas intervalltid väljas 

för att säkerställa att flera stoftsändare inte skickar aska samtidigt. 

Vid en flygasksändning skickas aska från stoftsändaren till flygasksilon. 

Detta görs pneumatiskt med en mängd luft som sedan måste evakueras ur 

flygasksilon med hjälp av ett avluftningsfilter. Filtret ser till att askan inte 

lämnar flygasksilon. Detta filter skulle kunna överbelastas om flera 

stoftsändare skickar aska samtidigt. Därför är det även här vitalt att en 

förregling eller intervalltid görs för att stoftsändarna ej ska skicka aska 

samtidigt. Detta trots att tryckluftsystemet eventuellt klarar belastningen. 
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5.2 Teknisk lösning 

Aska från konvektionsstråk 2 och 3 kommer att transporteras via 

cellmatare, skruvar och fallrör till en ny gemensam stoftsändare. 

Stoftsändaren kommer sedan pneumatiskt transportera askan via en ny 

transportledning direkt till flygasksilon. Se bilagor (5.3-1) & (5.3-2). 

5.2.1 Från konvektionsstråk 2 och 3 

Skruven i konvektionsstråk 2 transporterar askan via en cellmatare till 

den omplacerade skruven från konvektionsstråk 3. Därefter faller askan 

ner genom fallröret in i stoftsändarens mellanbehållare. 

Skruven i konvektionsstråk 3 transporterar askan via en cellmatare (som 

tidigare var placerad innan bottenasktransportören). Därefter kommer 

askan skruvas upp till den gemensamma mellanbehållaren.  

5.2.2 Ny stoftsändare och transportledning 

Stoftsändare av typ Elmomet 100 kommer att skicka askan från 

konvektionsstråk 2 och 3 direkt till flygasksilon via en ny 

transportledning. Aska kommer skickas med en förutbestämd intervalltid. 

Transportledningen ifrån stoftsändaren till flygasksilon kommer anta 

samma rördimension som redan är installerad på befintliga stoftsändare 

(DN 100). (Metso, 2009, Flygaskhantering) 

Transportledningen från stoftsändaren kommer att löpa genom 

pannhallen, passagen och genom askurlastningen. När transportledningen 

kommer ut från askutlastningen kommer det att monteras på det redan 

befintliga transportledningsstråket. Se bilaga (5.2.2-3). 

 

 



16 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

När vi fått vägledning och haft diskussioner med driftpersonal har vi 

godtagit informationen de har gett oss utan att kritiskt granska 

informationen. Detta har vi gjort eftersom vi har antagit att 

driftpersonalen har hög reliabilitet på grund av att de känner till 

anläggningen väl. Detta skulle kunna påverka undersökningens 

utveckling och i sin tur resultatets validitet. 

6.2 Resultatdiskussion 

Arbetet med att ta fram underlag för askhantering på Moskogen har varit 

komplicerat. Deras driftsituation har varit onormal och därmed även 

deras mätvärden. På grund av detta har inte ett flöde på aska kunnat 

uppmätas vilket gör att vår reliabilitet kan ifrågasättas. Eftersom vi hade 

detta i åtanke använde vi istället den maximala kapaciteten på processens 

volymflöde. Trots dessa värden så finns inget reellt värde på mängden 

aska och därmed har beräkningarna gjorts efter värsta tänkbara fall. 

Utifrån detta resonemang finns det risk för överdimensionering i vår 

tekniska lösning. 

I våra avgränsningar har vi valt att inte ta med beräkningar på ekonomi 

även om det har en väsentlig betydelse i varje projekt. Dock har vi 

försökt att få till en praktisk och driftsäker lösning som i sin tur leder till 

mindre kostnader. Ett exempel på detta är planering av ledningsdragning 

och att använda befintliga transportledningsstråk. 

När vi diskuterar våra undersökningar och antaganden finner vi att 

ytterligare undersökningar skulle krävas för att få ett utförligare resultat. 

För det första hade vi problem med att få kontakt med leverantören av 

den tänkta stoftsändaren. Detta gjorde att vi inte kunde bevisa att just 

stoftsändaren av typ Elmomet 100 klarar de förhållanden som den 

föreslagna installationen kräver. 

För det andra gjordes avgränsningar till Moskogens redan befintliga 

utrustning vilket har begränsat oss till endast en leverantör av 

stoftsändare. Valet blev problematiskt eftersom vi inte kunnat ta kontakt 

med andra leverantörer. Därmed har vi inte kunnat få tillgång till 

eventuellt viktig information i form av tekniska data och begränsningar 

hos stoftsändare. Information som skulle kunnat leda till en bättre teknisk 

lösning. 

Vi har inte heller kunnat finna ett maximalt tryckfall som ej får 

överskridas på flygasksilons avluftningsfilter. Dessutom har konsolerna 

(för transportledningen) och byggnadens begränsningar gällande 

hållfasthet inte undersökts. 

Under arbetets gång har vi hela tiden antagit att sanden i askan ifrån 

konvektionsstråk 2 och 3 inte kan återanvändas i pannan. En 

undersökning skulle kunna göras om hur sanden eventuellt skulle kunna 

återföras till pannan. 
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Bilagor 

 

(2.1.1-1) Blockschema bottenaska  
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(2.1.1-2) Bottenaskhantering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processbild från DCS Moskogen 
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(2.1.2-1) Blockschema flygaska 
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(2.1.2-2) Flygaskhantering 

 
Processbild från DCS Moskogen 
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(2.2) Stoftsändare 

(Metso, 2009, Flygaskhantering) 

 

(5.1.1) Askprover från Moskogen 
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Aska från konvektionsstråk 2 och 3 
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(5.1.8-1) Tryckluftsystem 

Processbild från DCS Moskogen 
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(5.1.8-2) Trendbild från DCS Moskogen 
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(5.2) Blockschema teknisk lösning 
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(5.2.2-1) Ritning teknisk lösning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidovy för position av stoftsändare och kringutrustning.. 
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(5.2.2-2) Översiktsbild teknisk lösning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förenklad översiktbild över positionerad stoftsändare och dess transportledning till 

flygasksilon. 


