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Sammanfattning 
 
Damning är ett generellt problem för verksamhet inom mineral- och berg- 
materialindustrin och kraven på dammbekämpning ökar. Damm är en olägenhet för 
kringboende och för arbetsmiljön. De idag vanligaste dammbekämpningsmetoderna är 
inte särskilt effektivt utförda och är mycket energi- eller kostnadskrävande.  
 
Dammbekämpning med hjälp av ESP-teknik marknadsförs som effektiv och är därför 
intressant att utvärdera. ESP: s funktion är att ladda och därefter samla fasta partiklar 
med hjälp av högspänd likström. Den aktuella ESP-enhetens nominella kapacitet är 
5000 m³/h. 
 
Energimässigt är själva ESP-tekniken förmånlig; den installerade effekten är endast ca 
1,2 kW. Det krävs dock en fläkt på 7,5 kW för transport av 5000 m³/h dammblandad luft 
genom ESP-enheten. Totaleffekten motsvarar därför nästan ett konventionellt filter. Ett 
marginellt lägre energibehov för lufttransporten kan teoretiskt påvisas, jämfört med 
konventionella filter. Underhållskostnaden är lägre för ESP-tekniken jämfört med ett 
konventionellt filter. Notera att de avskilda partiklarna som uppsamlas i storsäck 
återförs till produktionen. ESP-tekniken är genom enkel installation, användbar såväl 
stationärt som mobilt. Baserat på referensuppgifter kan tekniken betraktas som 
generell, bland referenserna finns processindustrier, sågverk, stålverk etc. Genom 
kombination av flera/många sexkantiga celler kan t.ex. vid värmekraftverk mycket stora 
gasmängder renas.  
 
Under hösten 2004 har en inhyrd ESP-enhet provats och utvärderats vid Nordkalks 
AB:s anläggning i Köping. Funktionstester av ESP-filtret har utförts under normal 
produktion i en krossanläggning för foderkalk under perioden april 2004 till januari 2005, 
med alternativa avsugningsmodeller. Dokumenterad dammätning genomfördes vid tre 
tillfällen under totalt 8 dagar. 

 
Med ESP-filtret inkopplat uppmättes ett emissionsvärde på 51 mg/m, vilket visar att 
koncentrationen av damm i lokalen sänkts i storleksordningen 5-10 gånger. Dock är 
filtrets avskiljningsgrad inte tillfredsställande. Genomförda tester visar att ESP-tekniken 
inte bör installeras i intermittenta processer eftersom den uppenbarligen fungerar 
tillförlitligare i kontinuerlig drift. ESP-tekniken kan vara känslig för kyla och fukt, men 
med lämpliga arrangemang rapporteras god funktion. För korrekt dimensionering måste 
dammemissionens kvantitet och typ fastställas. De preliminära kostnadsuppgifter som 
lämnats från leverantören avseende den testade enheten indikerar att en IonBlast 
enhet är dyrare i investering än ett konventionellt filter. Då det testade filtret enligt 
mätningarna varit överbelastat, skulle förmodligen en korrekt anpassad enhet bli ännu 
dyrare. För att kunna bedöma om de sannolikt lägre underhållskostnaderna och de 
marginellt lägre energikostnaderna för ett ESP-filter uppväger de högre 
kapitalkostnaderna krävs fler referenser. Den studie som genomförts med Ion Blast 
ESP-filtret visar att utrustningen inte haft tillräcklig reningskapacitet och därmed 
överbelastats, alternativt är den olämplig för den aktuella typen av mineraldamm.  
 
Kalkproducenten har därför valt att investera i en inom projektet föreslagen alternativ 
åtgärd med inkapsling och ombyggnation av inmatning och dammutsugning med 
befintligt filter från krossen. Dammängderna i lokalen kan reduceras nästan till 100% 
samtidigt som städkostnaden minskas. Detta genom att byta ut krossens matningslinje 
till den för processen bäst tillgängliga materialhanteringstekniken: transportskruvar, 
inkapsling och system för att varaktigt säkerställa krossproduktflödet samt en reduktion 
av övertrycket i slagkrossen till undertryck.  
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1. Bakgrund och syfte 
Denna Case Study ingår i MinFo: s projekt ”åtgärder mot damning”. Projekt genomförs 
med Energi myndighetens stöd.  
 
Damm uppkommer vid bearbetning av mineraler och bergarter, dammet sprids sedan 
med vinden eller av fordonstrafiken i anläggningarna. De vanligaste damm-
bekämpningsmetoderna idag är vattenbegjutning och saltspridning samt inkapsling av 
produktionsutrustningen eventuellt med filter. Vattenbegjutning och saltspridning är inte 
särskilt effektiva och inkapsling med dammavsugning är kostnads- och energikrävande.  

 
Nordkalk AB ville i sin anläggning för foderkalk prova och utvärdera dammbekämpning 
med hjälp av ESP-teknik. Det man ville studera var teknikens funktion, inverkan på 
arbetsmiljön genom dammreduktion, varaktighet, funktion vid alla förekommande 
omgivnings temperaturer samt inverkan på produktionsprocessen. 
Foderkalk är en för djuruppfödning viktig produkt framställd genom krossning av 
kalksten. Fraktionen är 0,2-1,5 mm. 
 
2. Beskrivning av ESP-tekniken 
Ion Blast™ ESP är en avancerad finsk metod för rening av industriella avgaser och 
partikelutsläpp samt för rening av luft på arbetsplatser. Tekniken är en elektrostatisk 
metod för laddning och uppsamling av fasta partiklar.  
De laddade partiklarna uppsamlas på enhetens jordade cylindriska vägg, och som med 
manuellt vald intervall vibreras ned till bottenkonen för att via en slussutmatare matas 
till uppsamlingssäcken. Storsäck är den vanligaste leveransformen för produkten 

 
Tekniska data för den provade enheten 
 

 

 
1. Högspänningsisolator 
2. Option vattendysor 
3. Högspänningsanslutning 
4. Anslutning av inloppskanal 
5. Anslutning av utloppskanal 
6. Fläkt placerad på marknivå 
7. Emissionselektrod 
8. Option vibrator för rensning av damm 
9. Jordade dammottagningsytor 
10. Utmatning av uppsamlat damm 

 
      Dimensioner  
      Diameter 1,4 m, givardiameter 0,35 m 
      Effektiv kammarhöjd 4 m, Relativ höjd 6,5 m 
      Antal jordningar 14 
      Högspänning 130 kV, 7 mA DC 
      Luftflöde nominellt 5000 m³/h 
      Aktuellt luftflöde 3400 m³/h 
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Tillverkaren visar separations effektiviteten med följande diagram, notera effektiviteten 
på de alveola partiklarna < 1 μm. 

 

 
 

Teknikens för- och nackdelar (enligt leverantören) 
• Hög reningseffektivitet, tekniken kan separera både grova och fina fraktioner av fast 

och flytande material. Tekniken med rensningskammare säkerställer effektiviteten 
även om lufthastigheten skulle öka. 

 
• Lågt energibehov, med den öppna strukturen blir mottrycket lågt och därmed 

fläkteffekten energisnål. Även om spänningen är högre än i konventionella elektrofilter 
är effekten i Ion Blast endast någon kW. Dock tillkommer luft/gas transporten med 
fläkt, men med ESP är tryckförlusten mindre och stabil. 

 
• Marginellt behov av underhåll, enheten är stor och har inga rörliga delar. Det är enkelt 

att ta bort det på väggarna samlade dammet och underhålla enheten. Endast de 
anslutna enheterna, transportfläkten, vibratorn, elektrodrensnings- fläkten och 
elektroniken kräver tillsyn. Notera frånvaron av utbytbara filtermedia vilket reducerar 
underhållskostnaden. 

 
• Möjlig energisparande återvinning. Det uppsamlade dammet är rent och återvinns 

som produkt. Frånluftens höga renhet gör att luften kan återvinnas till uppvärmda 
lokaler, vilket kan reducera uppvärmningskostnaden. 

 
3. Genomförande och erfarenheter 
 
Efter det att projektansökan beviljats av MinFo hyrdes från Ion Blast OY en utrustning 
för sex månader. Utrustningen installerades vid en produktionslokal för foderkalk. Den 
nuvarande dammbekämpningen sker med konventionella filter, sammankopplat med 
siktar i den slutna kretsen.  

 
Damningen i lokalen kombinerad med spill från materialhanteringen var stor. I flödet 
finns två vibrationsmatare, en bandtransportör, en slagkross med utmatarskruv till en 
bandelevator. Anläggningen går i sluten krets med en sikt på ett plan ovanför denna 
lokal. I lokalen finns även en kontrollsikt samt en pneumatisk sändare för produkten.  
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Produktionsflöde efter installation av skruvtransportörer, primärflöde och sekundärflöde (slutenkrets) 
Skiss Anders Lindahl 

 
 

Inledningsvis identifierades tre stora dammkällor; en vibrationsmatare, inloppet till 
krossen och kontrollsikten. Vid detta tillfälle missades en kraftig damm- och spillkälla 
under krossen.  
 
Anläggningen är inbyggd i en ouppvärmd byggnad och kontrolleras fjärrstyrt från det 
centrala kontrollrummet. Kapslingen av maskinerna var ofullständiga pga. slarv vid 
återmontage efter service och vissa enheter var endast delvis kapslade. Att kapsla 
befintliga maskiner är svårt, kostbart och resultatet blir sällan tillräckligt bra.  
 
Beslut togs att försöka genomföra funktionstest av ESP- filtret med befintlig 
kapslingsstatus. Avsugningar placerades nära de tre identifierade dammkällorna. 
Funktionstest skulle ske genom att studera ESP-filtrets separationseffekt och genom att 
mäta halten av kvarvarande damm i luften i lokalen.  
 
Ett avbrott i försöksarbetet fick göras kort efter uppstart. Högspänningsfunktionen till 
ESP-enheten slutade att fungera och en ny högspänningsapparat måste levereras. 
Orsaken till problemet var enligt leverantören att isolatorn blivit våt. Som standard finns 
värme element och fläkt som skydd, men då denna installation endast var temporär 
hade behovet av detta skydd bedömts som litet och uteslutits. ESP-filtret var placerat 
utomhus. 
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4. Tillkommande åtgärder  
 
I samband med funktionstest av ESP-filtret 
Vid ett första test, där ESP-filtret kopplats in för ventilation av lokalen, noterades att 
ESP-filtret inte fungerade tillfredställande. Detta tyddes som att filtret blivit starkt 
överlastat. Det visade sig att krossen trots allt var den stora dammkällan. Kapslings- 
alternativen blev därmed åter aktuella.  
 
För att kunna slutföra funktionstesterna med ESP filtret bedömdes det att dammkällan 
vid krossen borde åtgärdas för att ge rimliga förhållanden för filtret. Detta innebar att 
göra funktionen utmatning från krossen dammtät och med fungerande anslutning till det 
befintliga filtret alternativt till IonBlast filtret. Anslutningen mellan skruven och elevatorn 
var för tät, vilket förorsakade att anslutningen till filtret blockerades och förhindrade 
evakuering av krossens övertryck. Detta problem löstes och skruvens båda ändar 
anslöts till filtret.  
 
Ny permanent lösning 
Förhållandet att inmatningsenheterna, matare och bandtransportör, inte var förberedda 
för kapsling och att primärmaterialets naturfuktighet kraftigt störde vibrationsmatarnas 
funktion, gjorde att intresse uppstod för alternativ utrustning. 
 
Kravet på att foderkalk inte får innehålla metallpartiklar gör att befintlig permanent- 
magnet och metalldetektor på bandtransportören måste ingå i alternativen. Bland de 
olika förslagen fann vi att transportskruvar, som i sig själva är helkapslade, kunde 
kombineras med magnet och metalldetektor till en framgångsrik lösning på problemet 
med inmatning till krossen. ENBEMA, teknisk materialhantering AB fick uppdrag att 
utarbeta layout och leverans av utrustningen. Leverans och installation bör vara 
avslutad under februari mars 2005. 

 

 
 

Matning till krossen med skruvtransportörer. Permanentmagneten och metalldetektorn är installerade i 
stupen. Ritning ENBEMA 
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5. Funktionstest av Ion Blast ESP-filter – Mätningar av damm 
 
Mätningar av damm med IonBlast-filtret i funktion är utförda dels före dels efter 
kapslingsjusteringen under krossen. 
 
Funktionstester och mätningar utförda före kapslingsåtgärder under krossen 
 
Dammutsugning med befintligt filter 
Mätning 1 utfördes den 26- 30:e april 2004. Inga åtgärder mot spill och damning var 
utförda. Dammutsugning skedde via det befintliga filtret. Mätningarna av damm i lokalen 
visar ett tidsvägt medelvärde på 329 mg/m³. Halterna i lokalen varierade mellan 240 till 
434 mg/m³. 
 
Dammutsugning med Ion Blast ESP filter 
Mätning 2, utfördes den 8:e, 13:e och den 20:e september 2004. Inga åtgärder mot spill 
och damning var utförda. IonBlast ESP-filtret var installerat för ventilation av lokalen. 
Den 8:e blev dammhalterna i lokalen 1163 mg/m³. Den 13:e 1550 mg/m³. Den 20:e 567 
mg/m³, men då var en dammsugare installerad för att sänka övertrycket i systemet. 
ESP-filtret verkade överbelastat. Efter denna test konstaterades att krossens utmatning 
och anslutning till filter borde åtgärdas , se kap 4 Tillkommande åtgärder.  
 
Funktionstester och mätningar utförda efter kapslingsåtgärder under krossen 
 
Mätning 3, utfördes den 13:e januari 2005. IonBlast ESP-filtrets effektivitet skulle 
utvärderas. ESP-filtret var inkopplat dels istället för det befintliga filtret efter krossen 
samt vid inmatningen till krossen. Mätningar gjordes före och efter ESP-filtret var 
anslutet. Mätresultaten visade att filtret tog bort 14-19 % av den emitterade 
stoftmängden. Mätmetoden har bättre noggrannhet än 10 %. 
 
Inställningarna på ESP-filtret för spänning och ström var enligt de förutsättningar som 
givits av leverantören. Också luftmängden var given av leverantören. Bäst resultat 
uppnåddes dock med reducerad luftmängd, ca 3400 m³h. Trots detta föreföll filtret vara 
överbelastat. Följande har noterats om mätförhållandena: goda väderförhållanden, 
lufttemperatur 6-12 plusgrader och luftfuktighet 55 % RH. Eftersom krossanläggningen 
är installerad i en byggnad har vädret endast marginell betydelse för mätresultatet, 
eventuellt kan fukthalten i det inmatade materialet variera något. ESP-filtret står 
utomhus. 

 
Mätning 4, utfördes också den 13:e januari 2005 för att kontrollera dammhalten i 
lokalen. IonBlast ESP-filtrets anslutning var som i mätning 3. Halten damm i lokalen 
uppmättes till 51 mg/m³. 

 
6. Resultat och slutsatser 

 
A1. ESP-tekniken ger visuellt omedelbart en mycket tydlig positiv inverkan på 
arbetsmiljön inne i lokalen.  
 
A2. De i testet uppmätta emissionsvärdena 51 mg/m³, dvs. mängden damm i lokalen 
har i stort set sänkts 5-10 gånger. Dock är avskiljningsgraden inte tillfredsställande. 
Endast 14-19% av emitterad mängd avlägsnades. 
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A3.  Genomförda tester visar att ESP-tekniken inte bör installeras i intermittenta 
processer (foderkalkanläggningen körs intermittent) eftersom ESP-filtret uppenbarligen 
fungerar tillförlitligare i kontinuerlig drift. 
 
A4. ESP-tekniken högspänningsenhet är känslig för kyla och fukt men med lämpliga 
arrangement rapporteras god funktion.  
 
B1. För korrekt dimensionering måste dammemissionens kvantitet och typ fastställas. I 
vår studie är det föreslagna filtrets reningskapacitet tydligt överbelastad, alternativt 
olämpligt för den aktuella typen av mineraldamm, fukthalt. 
 
C2. Varierande parametrar 
Ur den specifikation som presenterades i offerten från leverantören IonBlast finns 
många uppgifter/antaganden som behöver klarläggas, t.ex. 
 

• Om typ av damm, kalksten, dammets densitet, reduktiongrad till PM500 och 
PM10, partikelkoncentration samt ett (typiskt) Mass Concentration in/out 
diagram. 

• Hur känsligheten för dammaterialet variabler påverkar effektiviteten framgår inte. 
Inte heller nämns eventuellt fuktighetsberoende.  

• Kan känsligheten för att den antagna partikelkoncentrationen överskreds med 15 
till 20 % ge ett så överraskande stort utslag? 

• Hade ett större antal emissionselektroder påverkat resultatet tillräckligt positivt? 
 
B2. ESP-tekniken är genom enkel installation, användbar såväl stationärt som mobilt. 
Baserat på referensuppgifter kan tekniken betecknas som generell, bland referenserna 
finns, processindustrier, sågverk, stålverk etc. Genom kombination av flera/många 
sexkantiga celler kan t.ex. vid värmekraftverk mycket stora gasmängder renas. 
 
C1.  Energibesparing  
För endast ESP-tekniken är energibehovet försumbart. Det krävs dock en fläkt på 7,5 
kW för transport av 5000 m³/h dammblandad luft genom ESP-enheten. Totaleffekten 
motsvarar därför nästan ett konventionellt filter. Ett marginell lägre energibehov för 
lufttransporten kan teoretiskt påvisas, jämfört med konventionella filter. 
 
 
7. Kostnader.  
Enligt de kostnadsuppgifter som leverantören lämnat baserat på aktuell enhet är en 
IonBlast ESP-enhet investeringsmässigt dyrare än ett konventionellt filter. Då filtret 
enligt mätningarna är överbelastat, blir troligen en anpassad enhet ännu dyrare. För att 
kunna bedöma om de sannolikt lägre underhållskostnaderna och de marginellt lägre 
energikostnaderna uppväger skillnaderna i kapitalkostnader krävs fler referenser.  
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