Biokulflyveaske –
hvad er nu det?
Dansk Betondag 2019
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Agenda
•
•
•

Baggrund for ny flyveaske og Anneks I
Produktionsprocessen – forskel til EN450 aske
Krav til Biokulflyveaske iht. DS EN 206 DK NA:2019 Anneks I

Birgitte Primdal Dam, direktør i Emineral a/s
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Emineral a/s
•

Ejet af selskaberne der ejer og driver de centrale kraftvarmeværker

•
•
•
•

Ørsted
HOFOR
Fjernvarme Fyn
Aalborg Energiforsyning
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Grøn omstilling

https://ens.dk/sites/ens.dk/fil
es/Statistik/pub2017dk.pdf

https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/fakta-omdansk-energi-klimapolitik/dansk-klimapolitik
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Internationalt
Kilde:

Kulfyring udfases i hele vest- og syd Europa.
I Østeuropa anvendes primært brunkul, som ikke kan anvendes i beton.
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Samforbrænding med biomasse er ikke nyt
Samforbrænding med biomasse også del af DS/EN 450–1 Flyveaske til beton

Tilbage i 2005 fik Emineral godkendt B4 flyveaske fra samforbrænding af kul og
samforbrændingsmaterialer.
Siden da er der brændt store mængder halm og træ af sammen med kul – så
samforbrænding er ikke noget nyt i Danmark.
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Udfasning af kul – skift til biomasse
•

Proces på Studstrup- og Avedøre-værkerne:

•
•

Et ønske om at skifte fra kul til biomasse – grøn fjernvarme

•

Mulighed for at skifte mellem 100% kulfyring til at fyre med
biomasse og kulflyveaske afhængig af markedsforholdene

•

Tilsætning af kulflyveaske sikrer:

Mindre investering end at bygge nyt, da man bruger de
eksisterende anlæg

•
•

Balanceret varmeoptag i kedlen
Modvirker korrosion og slaggedannelse i kedlen
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Indeholder mindst
65% kulflyveaske på
tør massebasis
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Certificering
DS/EN 450 Flyveaske til beton angiver at: … Fly ash from
co-combustion is obtained from pulverized coal fired
simultaneously with at least one co-combustion material as
listed in Table 1.

Derfor er EN450 certificering ikke
en mulighed i den nuværende
udgave (2012)

Startede ud med at få asken godkendt efter DS/EN 12620 Tilslag til beton til
passiv miljøklasse i 2016.
For at kunne anvende asken som Type II tilsætning og regne den ind med k-værdi
0,5 var der behov for en anden løsning.

DS/EN 206 DK NA:2019 Anneks I
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Dokumentation for Biokulflyveaske
Dokumentationsprogram med
kemiske og fysiske analyser samt en
række egenskaber:

Den fulde rapport ses på Emineral hjemmeside
http://www.emineral.dk/aske-til-betonproduktion/biokulflyveaske/
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Kvalitetssikring
•

Prøveudtagning

•

•

Gennemføres i overensstemmelse med kravene til prøveudtagning af flyveaske iht.
EN450-1.

Vurdering af overensstemmelse

•
•
•

Biokulflyveaskens egenskaber, testmetoder og minimumsfrekvenser skal følge EN450-2.
Vurdering af de statistiske kriterier skal følge EN450-1.
Certificeres af akkrediteret certificeringsorgan efter system svarende til 1+.

Kravene til kvalitetssikring er identisk med EmiFlyveAske.
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Konklusion
Flyveaske efter standarden DS/EN450 Flyveaske til beton er en
begrænset ressource.
Biokulflyveaske godkendt efter DS/EN 206 DK NA:2019 Anneks I er et
alternativ til DS/EN450 certificeret EmiFlyveAske i Danmark.
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Tak for opmærksomheden Spørgsmål og kommentarer
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