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Bestämning av partikelstorleksdistributionen i bioaska

Projekt INFO  

Bioaska är vanligen inte homogent, varför bestämning av partikelstorlekens 
fördelning är viktigt med tanke på utnyttjande av bioaska. 
Partikelstorleksfördelningen hos bioaska är vanligen stor, varför man också 
kan anta att de kemiska egenskaperna hos fraktioner som fåtts genom 
siktning är olika. Fraktionering har den fördelen att man därvid kan använda 
sig av den fraktion som eftersträvas av bioaskan. Då kan i en speciell 
fraktion finnas mindre av för utnyttjandet skadliga metaller, t.ex av.kadmium 
som försvårar askans användning vid gödsling. Bioaska kan användas också 
vid avlägsnande av fosfor ur avloppsvatten, varvid man löser Al3+- och  Fe3+- 
joner ur den.  Genom indelning i fraktioner kan man använda den fraktion 
som innehåller mer av de önskade metallerna. 

Askans partikelstorleksfördelning kan bestämmas bl.a. vid Uleåborgs 
universitets avdelning för processteknik i laboratoriet för fiber- och 
partikelteknik. Den utrustning som använts är Beckman Coulter LS 13 320 
Laser Diffraction Particle Size Analyzer. Bestämning av 
partikelstorleksdistributionen baserar sig på diffraktionsanalys av det 
laserljus som sprids från partikeln, varvid man kan beräkna 
partikelstorleksdistributionen från intensitetsfördelningen för ljus mätt i olika 
vinklar. Då partikelstorleken minskar ökar ljusets diffraktionsvinkel 
logaritmiskt. Laserljusets diffraktionsvinkel är alltså direkt proportionell till 
partikelns storlek.

Då ljuset riktas mot partikeln kan något av följande 
fenomen hända (bild 1) 

 Ljuset absorberas (absorption)
 Ljuset bryts (refracted ray)
 Ljuset böjs (diffracted ray) 


 
Ljuset tränger igenom partikeln (transmitted 

ray)

Bild 1. Laserljusets beteende då det träffar en sfärisk 
partikel.
Källa: Allen, T., Particle Size Measurement: Powder Sampling 
and Particle Size Determination, 5:e utgåvan, 1997, s. 405.
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Bild 2. Optisk utrustning LS 13 320.
Källa: Beckman Coulter (2004) LS 13 320 Series Particle Size Analyzer, 
Instrument Manual. BR-9809A, California, USA

Bild 3. Partikelstorleksfördelningen för ett prov av aska från ett värmekraftverk, 
analysen gjord fran ett ofraktionerat prov.

På bild 3 presenteras partikelns procentuella densitetsandel som funktion av 
partikelns diameter. Från Y-axeln ser man hur stor volym provet innehåller av en 
bestämd partikelstorlek av en specifik provmängd. Av bilden framgår att askprovet 
från ett värmekraftverk (vid förbränningen använts 80% torv och 20% trä/bark) 
innehåller mest partiklar av storleken 14,94 µm (mode). Medeltalet för 
partikelstorleken är 58,59 µm och medianen är 21,73 µm. I  
partikelstorleksdistributionen förekommer toppar och minimivärden, och vid 
maximivärdet finns mycket av den ifrågavarande partikelstorleken.

På bild  2 presenteras den optiska utrustningen LS 13 320.

Partiklar större än 2 mm täpper till utrustningen, varför provets 
partikelstorlek måste vara  mindre än 2 mm. Partikelistorleks- 
fördelningen för flygaska har bestämts från ett ofraktionerat prov,  
eftersom provet i fråga inte innehöll partiklar med storlek över 2 mm. 
Biogasaska är till sin partikelstorlek större, varför provet har 
fraktionerats till en fraktion under 2 mm. Andra analyser som gjorts från 
aska (bl.a. bestämningar av fysikaliska, kemiska och 
lösningsegenskaper) görs på provfraktioner som är mindre än 0,150 
mm. För jämförbarhetens skull har partikelstorleksspridningen också 
bestämts för aska som har fraktionerats till under 0,150 mm:n storlek. 

Mode 14,94 µm
Medeltal 58,59 µm
Median 21,73 µm  
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Bild 4. Partikelstorleksfördelningen för ett askprov från förgasning, analysen 
gjord på ett fraktionerat prov med partiklar under 2 mm.

Bild 5. Partikelstorleksfördelningen för ett prov av förgasningsaska, analysen 
gjord på ett fraktionerat prov med partiklar under 0,150 mm.

På bild 4 och 5 presenteras partikelstorleksfördelningen för biogasaska som 
fraktionerats i två olika fraktioner. Den förgasade råvaran består av flis från 
blandved. Såsom man ser från bild 3 och 5, är medeltalet för  
partikelstorleksfördelningen från ett ofraktionerat flygaskaprov och ett  
fraktionerat bioaskaprov av samma storleksordning.  

Mode 1091 µm
Medeltal 382,6 µm
Median 242,8 µm  

Mode 96,49 µm
Medeltal 52,41 µm
Median 26,33 µm  
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