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– relevant för hållbar och lönsam industri
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Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion -  
High Temperature Corrosion Centre, HTC, har blivit en 
av de ledande forskningsmiljöerna  i världen inom sitt 
område. Denna broschyr presenterar HTC och ger några 
exempel på  hur vår forskning bidrar till ett mer hållbart 
energisystem. 

 – Jan Erik Svensson, föreståndare för HTC och 
 professor på Chalmers tekniska högskola.
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Världsledande forskning om  
korrosion vid höga temperaturer 

I nära samarbete med företag, och med Energimyndigheten 

som medfinansiär, arbetar High Temperature Corrosion 

Centre, HTC, för att göra Sveriges energisystem mer  

miljövänligt och ta fram kostnadseffektiva material för  

industriella processer.

– Målet är att göra Sveriges företag och akademi mer  

konkurrenskraftigt internationellt, något som sker genom 

kombinationen av forskning och praktisk tillämpning ute 

bland HTCs medlemsföretag, säger Jan-Erik Svensson,  

professor i materialkemi och avdelningschef på Institutionen 

för Kemi och Kemiteknik på Chalmers tekniska högskola.

H
ögtemperaturkorrosion uppstår i flera 
olika processer, exempelvis i pannor 
som producerar elektricitet genom 

förbränning av biomassa och avfall, förgas-
ning av biomassa, men även i motorer och 
andra anläggningar. Korrosionen förkortar 
livslängden för anläggningarna, begränsar 
användningen av olika sorters bränsle och 
försvårar utvecklingen av mer ekonomiskt 
och miljömässigt hållbara processer och 
system.
      – Målsättningen med vårt arbete är att 
skapa förståelse varför korrosion uppstår 
och hjälpa till att ta fram nya, mer anpassade 
och korrosionshärdiga material. Forskning 
skapar ett ramverk där resultaten  
generaliseras och kan appliceras inom en rad 
olika branscher, säger Jan-Erik Svensson.
      Genom att skapa mer värmetåliga material 
och exempelvis kunna höja temperaturen i 

ugnar kan en högre effektiviseringsgrad  
uppnås. Det ger både miljömässig och  
kommersiell nytta.
      – Ett av HTCs mål är att förbättra  
konkurrenskraften för grön el jämfört med 
fossila bränslen.
      Energimyndigheten, Chalmers tekniska 
högskola och 18 medlemsföretag finansierar 
den forskning HTC genomför. För företagen 
innebär samarbetet att varje investerad 
krona ger dem ett trefaldigt forsknings- 
värde. Sedan starten 1996 har HTC vuxit till 
en internationellt ledande aktör inom  
högtemperaturkorrosionsforskning.
      – Tillämpad forskning med konkreta 
fälttester på plats hos medlemsföretagen 
tillsammans med akademisk forskning på 
Chalmers och i samarbete med RISE IVF, 
RISE KIMAB och KTH ger ett brett  
angreppsätt och en vetenskaplig höjd.

HTC skapar med sin forskning förståelse kring de  
problem som uppstår vid högtemperaturkorrosion.

The High Temperature
Corrosion Centre

Kompetenscentrum HTC
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Forskningen sker både på  
Chalmers och hos medlemsföretagen.

HTCs medlemsföretag

Sandvik Materials Technology • Energiforsk (E.ON, Stockholm Exergi, Mälarenergi, Tekniska verken i Linköping) •  
Siemens • Babcock & Wilcox Völund • Sumitomo SHI FW Energia • Phoenix Biopower • 

Smålands stålgjuteri • Kanthal • Ceres Power • NIBE Industrier AB •  Valmet • Thermo-Calc Software  
• Maabjerg Energy Center • MHengineering • MEC Entech Energiteknik AB • Cortus Energy • Azelio • Janfire AB

      Sandvik Materials Technology och E.ON är 
två av de ursprungliga företagen som är med 
än idag. 
      – Vi har långtgående samarbeten, företa-
gen ser en direkt nytta i vårt arbete. Forsk-
ning för att hitta mer kostnads- och miljö-
mässigt effektiva material pågår hela tiden, 
det finns alltid nya framsteg att göra, säger 
Jan-Erik Svensson.
      Vid sidan av forskningen tar HTC också 
ansvar för att utbilda i högtemperatur- 
korrosion i Sverige. Detta sker genom kurser 
som ingår i Chalmers civilingenjörsprogram 
och i en internationell kurs för medlems- 
företagens anställda och för doktorander.  
Sedan starten har HTC examinerat doktoran-
der som gått vidare att arbeta på högskolor, 
universitet och företag runt om i världen.

Områden där HTCs  
forskning appliceras idag
• Pannor som genererar elektricitet genom 
förbränning av biomassa och avfall

• Förgasning av biomassa

• Gasturbiner

• Material för resistans-uppvärmning

• Små biomasseldade pannor för 
uppvärmning av bostäder

• Termisk solel

• Friformsframställning

• Bränsleceller (SOFC/SOEC) 

Forskningen sker både på Chalmers och  
hos medlemsföretagen.
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Ett lyckat samarbete för 
hållbar energiproduktion

I jakten på ett mer hållbart Sverige arbetar elbolaget E.ON 

och High Temperature Corrosion Centre, HTC, för att 

användningen av förnybara bränslen i kraftvärmeverk ska 

fungera bättre. De forskar på hur olika konstruktions- 

material påverkas av själva förbränningsmiljön med syftet 

att öka pannornas effektivitet och livslängd.

– Svenska kraftvärmeverk drevs för drygt 30 år sedan med 

över 80 procent fossila bränslen, idag står istället  

biobränslen för 90 procent av bränslemixen vilket tyvärr 

medför en del utmaningar. Vår målsättning är att helt gå 

över till förnybara bränslen och för att lyckas är HTCs  

forskning nödvändig, säger Anna Jonasson, processingenjör 

på E.ON Värme.

Case – E.ON Värme

E.ON producerar och 
levererar energi till den 
nordiska marknaden.

D
et är tidigt 90-tal i Sverige.  
Regeringen har precis beslutat om 
att införa en koldioxidavgift på icke 
förnybara bränslen. Några år  

senare, 1995, införs, efter inträdet i EU, kol-
dioxidskatten. För Sveriges energileverantörer 
är det inte längre fördelaktigt att elda med 
olja och kol och övergången till biobränslen 
och förnybara energikällor tar fart.
      – Men de nya bränslena skapade problem. 
Dåligt anpassat material i pannorna till- 
sammans med en aggressiv rökgasmiljö 
gjorde att pannorna stannade, började läcka 
och gick sönder i förtid. Pannor som tidigare 
körts länge utan problem havererade på bara 
några år, säger Anna Jonasson.

     Lösningen blev att tillsammans med  
materialleverantörer, andra elbolag, statliga 
Nutek samt Chalmers bilda det som idag är 
HTC.
     – Vi behövde mer kunskap inom de  
korrosionsmekanismer som påverkar  
pannorna så att rätt motåtgärder kan sättas 
in. Det kan antingen vara att göra mer  
korrosionshärdiga material eller försöka göra 
rökgasmiljön mindre korrosiv genom  
exempelvis olika bränsletillsatser.  

Industrinära forskning med samhällsrelevans

Kraftvärmeanläggningar kan i princip drivas 
med vilket bränsle som helst, både fossila och 
förnybara.

Händelöverket i Norrköping där många  
av E.ONs och HTCs tester äger rum.
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HTCs forskning har gjort E.ONs
kraftvärmeverk mer effektiva.

     – Eftersom ett kraftvärmeverk  
producerar både el och värme har de väldigt 
hög verkningsgrad, över 90 procent av  
energin kan utvinnas ur bränslet, säger  
Jesper Liske, docent vid avdelningen för 
Energi & Material på Chalmers tekniska 
högskola.
     HTC forskar på förbränningens inverkan 
på pannorna så att en djupare förståelse 
kring korrosionsprocesserna uppnås. Detta 
för att komma fram till vilka konstruktions-
material som håller bäst eller är mest  
ekonomiskt fördelaktiga. Testerna utförs dels 
i HTCs labb på Chalmers i Göteborg, där  
varje liten förändring i material kan  
analyseras, dels ute på E.ONs anläggningar. 
     – Vi har ett ganska brett angreppssätt  
med akademisk forskning i ena änden och  
industrinära och tillämpad i andra.  
Kombinationen är viktig, det ger en  
vetenskaplig höjd samtidigt som forskningen 
har stor samhällsrelevans. 
     HTCs forskning har lett till mer  
korrosionsresistenta material i pannorna 
vilket både ökat livslängden och hur höga 
temperaturer som pannorna klarar. 
     – Med samarbetet har vi fått direkta  
förtjänster såsom bättre och billigare  
materialanvändning, våra leverantörer har 
också tagit del av kunskapen och utvecklar 
idag bättre material. HTCs forskning ger 
nytta i flera samverkande led, säger Anna 
Jonasson.
     Kunskaperna har även bidragit till att  
förbränningspannorna kan vara igång längre 

tid och med färre stopp än tidigare. 
     – Varje stopp är förlorad tid och varje 
start kräver startbränsle vilket i sig skapar  
miljöpåverkan.

Med Sveriges framtid som ansvar

Idag står Sveriges kraftvärmeanläggningar 
för cirka nio procent av landets elproduktion. 
Men el producerat med biobränslen behöver 
bli mer ekonomiskt konkurrenskraftigt  
gentemot fossila bränslen, en begränsande 
faktor är än idag korrosionens material- 
påverkan i kraftvärmeverk. Det går helt  
enkelt inte att driva förbränningspannorna 
lika effektivt som med kol.
     – Vår främsta uppgift att skapa insikt kring 
de problem som uppstår. Ökar vi pannornas 
livslängd och verkningsgrad med biobaserad 
förbränning så minskas också koldioxid- 
utsläppen. Det är ett viktigt steg för att  
Sverige ska nå sina miljömål, säger Jesper 
Liske.
     E.ON satsar på hållbarhet. Till 2025 är 
målsättningen att verksamheten endast ska 
innefatta förnybara och återvunna bränslen 
och helt frångå fossila bränslen. 
     – Vi på E.ON vill ta vårt ansvar för att  
bidra till ett mer hållbart samhälle. För att 
klara våra målsättningar är forskningen  
nödvändig, vi behöver nya lösningar för att 
uppnå ökad drifttid, effektivitet, livslängd 
och processäkerhet med biobränslen, säger 
Anna Jonasson.

”Med samarbetet har vi  
fått bättre och billigare  
materialanvändning.”
Anna Jonasson, processingenjör E.ON Värme

Case – E.ON Värme



12 13

”Bränsleceller är en liten  
marknad med stor framtid”

Tillsammans med High Temperature Corrosion Centre, 

HTC, arbetar Sandvik på att ta fram bättre och mer  

kostnadseffektiva material för att öka både effekt och livs-

längd i bränsleceller. Efterfrågan ökar eftersom tekniken är  

effektiv och rätt använd kan vara mycket miljövänlig.

– Bränsleceller används redan inom en rad olika  

segment och tillämpningsområden eftersom de kan  

användas både portabelt eller stationärt och fungerar för 

både privatmarknad och företag. Med HTC gör vi  

kontinuerliga framsteg vilket gynnar både våra kunder och 

miljön, säger Jörgen Westlinder, enhetschef  

produktutveckling ytbelagda bandprodukter på Sandvik 

Materials Technology R&D Center i Sandviken.

Sandvik är en verk-
stadskoncern inom 
gruv- och bergbrytning, 
metallbearbetning och 
materialteknik.

E
n bränslecell fungerar ungefär som 
ett batteri med fördelen att så länge 
det tillförs bränsle så bildas  
elektricitet och värme. 

     – Bränsleceller är den än så länge lilla 
marknaden med en stor framtid. De går att 
använda i bland annat bilar, i hushåll för att 
ge el och värme, eller i bärbara applikationer. 
De har också mycket hög verkningsgrad jäm-
fört med exempelvis förbränningsmotorn, 
säger Jörgen Westlinder.
     Ett intressant område inom transport- 
segmentet är lastbilar som står still för  
natten där chaufförerna behöver komfort- 
energi till kupén. Bränslecellen kan då  
använda lastbilens diesel som bränsle vilket 
är mycket mer hållbart än att låta motorn 
köras på tomgång.

     – Det fina är att processen fungerar även 
åt andra hållet, bränsleceller kan använda 
energi för att producera bränsle. Till  
exempel kan överproduktion av el från  
sol- eller vindkraft användas till att  
producera vätgas som kan lagras, och vid ett 
senare tillfälle driva bränslecellen och  
producera el, exempelvis på natten eller när 
vinden inte blåser, säger Jan Froitzheim,  
docent vid avdelningen för Energi & Material 
på Chalmers tekniska högskola.

Möjligheternas marknad

Sandvik har arbetat med HTC sedan starten 
1996, och med ytbeläggningsforskning på 
bränsleceller sedan 2008. Bränsleceller  
seriekopplas alltid och för att separera de 
enstaka bränslecellerna används en bipolär 

Sandvik Materials Technologys  
produktionslinje i Sandviken.

Case – Sandvik Materials Technology
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Sandviks ytbelagda stål är världsledande.

platta som hos Sandvik består av special- 
belagt stål. Det är här samarbetet med HTC 
kommer in.
     – Tillsammans mäter vi ledningsförmågan 
och livslängden på olika ytbeläggningar och 
materialkombinationer inom området  
högtemperaturbränsleceller, SOFC. Vi har 
lärt oss otroligt mycket, HTC har bidragit till 
att Sandviks ytbelagda stål är världsledande, 
säger Jörgen Westlinder.
     Energi och energieffektivitet är  
strategiska områden för Sandvik.
     – HTC förstår våra behov och kan om- 
sätta det i forskning som ger både samhälls- 
nytta och nytta för industrin. 
     För Sandvik innebär samarbetet mer  
optimalt resursutnyttjande och att vi kan öka  
effektiviteten i våra kunders anläggningar.
Sandvik är en global industrikoncern och 
forskningen ger nytta i flera led.
     – Arbetet med HTC har gett oss en solid 
kompetensplattform som möjliggör nya 
samarbeten med nya kunder. I takt med att 
vi utvecklar bättre och mer effektiv teknik 
ger det positiva effekter för våra kunder, 
som i sin tur blir bättre och bidrar till ett mer 
hållbart samhälle.

Med framtiden framför ögonen

Bränsleceller anses vara framtiden inom  
hållbar energi. De går att driva med olika 
sorters bränsle, både fossila och förnybara, 
med vätgas blir biprodukten endast vatten. 
De är också effektiva, tystgående och kan 
köras kontinuerligt.
     – Bränslecellen kan spela en stor roll i  
framtidens samhälle och de utmaningar vi 
står inför när det handlar om hur klimatneutrala 
energisystem ska se ut.
     Utmaningen idag är att tillverka bränsle- 
celler till rätt kostnad samtidigt som lång 
livslängd med bevarad prestanda kan  
upprätthållas. 
     – Svårigheten ligger i att bygga en  
fungerande bränslecell där ekonomin går 
ihop. För billigt och undermåligt material och 
cellen korroderar och går sönder. För dyrt 
och det blir inte ekonomiskt hållbart. Genom 
att kombinera ett standardstål med  
skräddarsydda ytbeläggningar kan ekvationen 
gå ihop, och det är här mycket av vår  
forskning sker tillsammans med Sandvik idag, 
säger Jan Froitzheim, docent vid avdelningen 
för Energi & Material på Chalmers tekniska 
högskola.

”Vi har lärt oss otroligt  
mycket, HTC har bidragit till 
att Sandviks ytbelagda stål  
är världsledande.”
Jörgen Westlinder, enhetschef produktutveckling  
ytbelagda bandprodukter, Sandvik.

Case – Sandvik Materials Technology
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Världsledande legeringar  
på Sandvik

Kanthal är specialister på material och system för höga  

temperaturer inom Sandvik. Tillsammans med High 

Temperature Corrosion Centre, HTC,  utvecklar de nya, mer 

hållbara material och legeringar.

– Samarbetet har gett oss stora positiva effekter, både 

ekonomiskt och hållbarhetsmässigt, och bidragit till att vi 

fortsätter vara världsledande i området, säger  

Bo Jönsson, Senior Technical Expert på Kanthals  

produkter inom Sandvikkoncernen.

Kanthal är en del av 
Sandvikkoncernen 
och världsledande på 
produkter och tjänster 
inom värmeteknik.

M
iljardkoncernen Sandvik  
utvecklar material till bland 
annat kraftvärmeverk, ugnar 
och bränsleceller. Inom Kanthal 

utvecklas produkter som genererar och 
skyddar mot värme. Kanthals produkter har 
länge funnits i allt från större industriugnar 
och pannor till vanliga hushållsapparater som 
ugnar och brödrostar.
     – Numera tillämpas våra produkter i allt 
högre grad i kraftgenerering och energi-
omvandling. En gemensam nämnare är att 
materialen måste tåla en kombination av 
korrosion och mekanisk belastning vid höga 
temperaturer, säger Bo Jönsson.
     För att vara världsbäst på bredden av  
tillämpningar och kunna producera och 
utveckla produkter av hög kvalitet behöver      

Kanthal förstå vilka mekanismer som bryter 
ned materialen vid höga temperaturer. 
     – Det är avgörande för högtemperatur-
material att kunna bilda skyddande oxidlager 
och en stor del av vår forskning med HTC 
går därför ut på att få detta oxidskydd att 
bete sig så bra som möjligt. Med HTC får vi 
tillgång både till världsledande hög- 
temperaturforskning och dessutom ett  
viktigt nätverk.
     Genom att ta fram bättre material som tål 
högre temperaturer och mer korrosiva  
miljöer går det att använda produkterna 
längre och förbättra produktiviteten i  
processerna, något som minskar miljö- 
belastningen. Med hjälp av teoretiska  
simuleringar och praktiska tester bygger  
HTC och Sandvik kunskap och kan förutse  

Bo Jönsson, Senior Technical Expert,
Kanthals produkter inom Sandvikkoncernen.

Case – Kanthal
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egenskaper som utvärderas, både i laboratoriet 
och i verkliga processanläggningar.
     – Det är ett effektivt arbetssätt som hela 
tiden utvecklas. Samarbeten mellan industri 
och forskning gör att svensk basindustri  
håller sig i framkant. Det gör att vi kan öka 
produktutvecklingshastigheten, som ger 
vinster för miljön men också såklart för 
företag och Sverige, säger Jan-Erik Svensson, 
professor i materialkemi och avdelningschef 
på Institutionen för Kemi och Kemiteknik på 
Chalmers tekniska högskola.

Konkreta resultat med stora vinster

Ett exempel där Kanthals och HTCs arbete 
gjort skillnad är ugnsrullar som används för 
att transportera produkter genom stora  
industriugnar. Konventionella rullar måste 
ofta kylas för att de ska klara av belastningen 
och korrosionen vid höga temperaturer.
     – Vi har genom vår materialutveckling  
kunnat ersätta vattenkylda rullar med 
behandlade. En av våra kunder bytte rullar 
för ett par år sedan och sparar nu åtta GWh 
per år, bara i en enda ugn. Miljöeffekten av 
ett byte kan vara extremt positiv, säger Bo 
Jönsson.
     Forskningen har många användnings- 
områden och går att applicera inom bland 
annat termisk solkraft, förbränning av avfall 

och biomassa, energilagring med mera.
     – HTC arbetar med miljövänlig och  
förnybar energi. Fokus är energibesparing 
och det bästa sättet att minska utsläpp från 
energiproduktion är att inte behöva energin, 
säger Jan-Erik Svensson.
     Hållbarhet är viktigt för Sandvik, som ser 
vinster både kommersiellt och för miljön. 
     – Kan vi använda så lite och så miljö- 
mässigt hållbara material som möjligt med 
samma eller bättre resultat kan vi också 
hjälpa våra kunder att effektivisera sina 
processer och bli mer hållbara. Vi vill undvika 
slit- och släng och strävar hela tiden mot 
att kunna erbjuda produkter som minskar 
förbrukningen av ändliga resurser både vid 
tillverkning och vid användning, säger Bo 
Jönsson.

Sökte aktivt efter HTCs kompetens

Sandvik är ett av de företagen som för 21 
år sedan initierade bildandet av HTC. Sedan 
dess har samarbetet utvecklats och HTC är 
nu involverade tidigt i deras produkt- 
utvecklingsprocesser.
     – Ju tydligare vi är med problem desto 
mer effektivt sker såklart samarbetet, något 
vi har upplevt som väldigt gynnsamt för oss. 
Det ger stora vinster för både oss och våra 
kunder, säger Bo Jönsson.

”Samarbeten mellan industri 
och forskning ger vinster för 
miljö, företag och Sverige.”
Bo Jönsson, Senior Technical Expert,  
Kanthals produkter inom Sandvikkoncernen.

HTC och Kanthal tar bland annat 
fram mer tåliga ugnsrullar.

Case – Kanthal
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Gemensam vision för
ett hållbart samhälle

Världsledande spetskunskap – i Göteborg. För Babcock & 

Wilcox Vølund A/S var HTC det självklara forskningsvalet 

när de skulle testa svavelrecirkulation för att producera mer, 

och grönare, el. 

– Deras kompetens och våra produkter är en perfekt match-

ning, säger Sven Andersson, utvecklingsansvarig på Babcock 

& Wilcox Vølund A/S.

Babcock & Wilcox 
Vølund A/S konstruerar 
och driver förnybara  
energianläggningar.

B
abcock & Wilcox Vølund är  
specialiserade på teknik för rökgas-
rening och energiåtervinning från 
avfall och biobränsle. De har arbetat 

tillsammans med High Temperature Corrosion 
Centre, HTC, i tio år. HTCs världsledande 
kunskap inom högtemperaturkorrosion 
gjorde valet lätt när de ville testa effekten av 
svavelrecirkulation med syfte att få högre el-
produktion och mindre korrosion i pannorna. 
     – När man använder sig av svavel- 
recirkulation är det viktigaste målet att 
minska högtemperaturkorrosionen. HTC 
har expertisen och dessutom finns de här på 
Chalmers i Göteborg, det passar helt perfekt 
åt båda håll, säger Sven Andersson,  
utvecklingsansvarig på Babcock & Wilcox 
Vølund A/S i Göteborg.

Högre elproduktion

I oktober 2016 gjorde B&W Vølund sin 
första kommersiella installation av svavelre-
cirkulation i Maabjerg Energy Center, MEC, i 
Danmark. Det unika med den danska instal-
lationen är att det finns två parallella pannor, 

en med svavelrecirkulation och en utan. På 
så sätt går det att jämföra exakt hur mycket 
högre elproduktion och mindre pann- 
korrosion man får genom den nya tekniken. 
     – Vi har redan preliminära resultat och 
det verkar som korrosionen är kraftigt 
minskad med svavelrecirkulation. I höst ska 
vi ta nya prover och se hur det har fungerat 
under ett års drift. 
     Både de ekonomiska och miljömässiga  
vinsterna med de nya testresultaten är stora. 
     – Med förhöjd svavelkoncentration  
korroderar inte pannorna lika fort och att 
inte behöva byta ut panndelar ger en stor 
vinst, både för miljön och plånboken. En  
annan är att pannan klarar högre ångdata 
och då kan vi producera mer miljövänlig el, 
säger Sven Andersson. 

Ett hållbart samhälle är målet

Att kunna se hur resultatet från forskningen 
fungerar praktiskt ligger i linje med visionen 
HTC hade vid starten för 20 år sedan. 
     – Väldigt tidigt var en av våra idéer att 
man skulle kunna förändra miljön och minska 

Maabjerg Energy Center i Danmark.

Case – Babcock & Wilcox Vølund A/S
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korrosionen, till exempel genom att tillföra 
svavel för att förändra kemin i pannorna. Vi 
har kört experiment i labb och sett hur det 
här har påverkat korrosionsmekanismerna, 
vi har kört det storskaligt i olika typer av 
projekt och nu gör vi forskning i samband 
med den första kommersiella installationen i 
det här samarbetet. Det är jättekul att kunna 
koppla forskningen hela vägen från grundläg-
gande studier till en kommersiell installation 
som realiserar HTCs visioner om ett mer 
hållbart samhälle, säger Torbjörn Jonsson, 
docent vid avdelningen för Energi & Material 
på Chalmers tekniska högskola.
     Tack vare samarbetet med HTC har B&W 
Vølund  fått en djupare förståelse till varför 
svavelrecirkulationen faktiskt fungerar.  
     – Det har gett en helt annan inblick i  
kemin och fysiken än vi hade fått annars. Det 
är såklart otroligt tillfredsställande. HTC är 
både kunniga och intresserade av industri- 
nära forskning, säger Sven Andersson. 

Framgången föder fler idéer

Framgången i Maabjerg Energy Center ger 
grogrund till fler idéer som kan utvecklas och 
omsättas i framtiden. Att jobba nära företagen 

och kunna tolka vad forskningsresultaten 
kan innebära för såväl företag som samhälle 
är ledord i HTCs arbete. 
     – Inom HTC strävar vi hela tiden efter att 
vara en del i att skapa ett hållbart samhälle.  
Vi vill forska på relevanta frågor och är 
väldigt stolta när vår forskning är med och 
påverkar samhället. Det långsiktiga samar-
betet mellan oss forskare, med företagen och 
energimyndigheten är nyckeln som skapar  
kontinuitet och gör att vi kan utvecklas, säger 
Torbjörn Jonsson.  
     Den gemensamma drömmen för B&W 
Vølund  och HTC är att resultaten från  
projektet i Danmark ska få stort genomslag 
både hemma och internationellt. 
     – I Sverige använder vi en stor del av  
energin från de avfallseldade pannorna som 
fjärrvärme. Orsaken till att vi inte  
producerar så mycket el direkt har varit att 
det är för korrosivt, materialet i pannorna 
klarar normalt idag inte en temperatur som 
krävs för en större elproduktion. Om vi  
lyckas påverka så att värmepannorna får 
en mindre korrosiv miljö kan vi utvinna mer 
grön el vilket gynnar både samhälle och 
miljö, säger Torbjörn Jonsson.

”HTC är kunniga  
och intresserade av  
industrinära forskning.”
Sven Andersson, utvecklingsansvarig på  
Babcock & Wilcox Vølund A/S i Göteborg.

Samarbetet har gett B&W Vølund ökad 
elproduktion och minskad korrosion i pannorna.

Case – Babcock & Wilcox Vølund A/S
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SteamBoost höjer gränserna  
för ångtemperatur

En slutöverhettare som kan höja ångtemperaturen till  

480 °C i rosterpannor. Det var målet med utvecklings- 

projektet SteamBoost – som nu är verklighet efter fem år av 

framgångsrika tester, tekniska framsteg som ger  

effektiva naturgasbesparingar.

– Resultatet är en ny innovativ design av  

förbränningspanna som spränger gränserna för  

ångtemperatur och ångtryck och därmed avfallsenergi- 

anläggningens elverkningsgrad, säger Torbjörn  

Jonsson som är docent vid avdelningen för  

Energi & Material på Chalmers tekniska högskola.

Babcock & Wilcox 
Vølund A/S konstruerar 
och driver förnybara  
energianläggningar.

S
edan juni 2012 har Babcock & Wilcox 
Vølund genomfört tester vid den  
kommersiella anläggningen Affald-
Plus i Næstved, Danmark. Det har 

gett lyckade resultat som gav svar på hur 
förbränningen i eldningskammaren kan  
styras och hur de mest korrosiva rökgaserna 
kan avskiljas och höja temperaturen, för att 
på så sätt öka energiutvinningen. De initiala 
testerna visade hur många watt per kvadrat-
meter röryta i förbränningskammaren som 
kan överföras till ångtemperaturen, och man 
lyckades även simulera en slutöverhettare 
som kan höja temperaturen i en avfallseldad 
rosterpanna.
     Under fas två 2014 höjdes temperaturen 
till 480 °C genom att tillfoga mer röryta –  
i form av längre rör – till simuleringen av den 
extra överhettaren. 
     Det var här samarbetet med High 
Temperature Corrosion Centre, HTC,  
inleddes, och projektet drog igång.  
Forskningssamarbetet innebar undersökning 

av rörmaterial som tål extra höga temperaturer. 
     – Det fanns underlag sedan tidigare inom 
B&W Vølund men med en annan typ av 
beräkningar. Vi kom in i projektet dels för att 
förstå och bearbeta det material som B&W 
Vølund redan tagit fram, dels för att koppla 
detta till omfattande studier där vi har tittat 
på vilken typ av beläggning som bildades 
samt hur korrosiv den är mot olika material, 
säger Torbjörn Jonsson, docent vid  
avdelningen för Energi & Material på  
Chalmers tekniska högskola.
     Det övergripande målet är att öka  
ångtemperaturen och därmed effektiviteten. 
Detta implementeras genom två strategier; 
nytt ställe i pannan att överhetta på samt att  
testa en i sammanhanget ny materialklass.
     – Tidigare erfarenheter har visat att rökgas 
och beläggning från avfall ger en väldigt kor-
rosiv miljö, speciellt över rostern där tempe-
raturen är hög. Vi har undersökt möjligheten 
att kombinera en gynnsam position med en 
ny materialklass, för att minska  

Med SteamBoost höjer B&W Vølund 
ångtemperaturen i rosterpannorna. 

Case – Babcock & Wilcox Vølund A/S
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korrosionen och öka verkningsgraden i denna 
typ av pannor.
     Resultatet av samarbetet är en helt ny 
innovativ design av förbränningspanna –  
där en så kallad SteamBoost-överhettare  
installeras i den nedre delen av rostern vilket 
innehåller mindre korrosiva rökgaser i syfte 
att öka ångtemperaturen. 
     – B&W Vølund genomför tillsammans med 
oss fullskaliga tester vid en kommersiell 
anläggning i Danmark där vi har satt dit mät-
sonder i olika material. Vi har kört tester i två 
omgångar, och med olika typer av material, 
korrosionssonder, och tittat på hur flexibla 
materialen är gällande temperaturer. 
     HTC skapar ett ramverk med forskning 
kring applikationen där resultat kan  
generaliseras samt hjälpa företagen att finna 
lösningar. B&W Vølund har varierat inställ-
ningarna av den kommersiella pannan och 
HTCs forskare har studerat hur korrosionen 
ser ut vid olika temperaturer. 
     – Nästa steg för B&W Vølund är att nu  
göra en kommersiell installation och köra 
fullskaliga tester över en längre tid. 

Om vi ser på ekonomi, miljö- och samhälls- 
nytta, vad skulle du lyfta fram?

     – Vi i Norden är duktiga på förbränning av 
biomassa och avfall tack vare vår tidiga om-
ställning, och har lång erfarenhet och forsk-
ning inom området. Detta vill vi hjälpa till att 

sprida. Men, vi kan även sprida tekniken värl-
den över genom att visa på ett annat sätt att 
få ut elektricitet. Förnybar energi i form av 
avfall leder till att dels göra av med avfallet, 
dels att få ut el samt få upp verkningsgraden. 
Ur ett bredare samhällsperspektiv behövs 
många olika energilösningar för att skapa ett 
hållbart energisystem och där är denna typ 
av anläggningar väldigt viktig. 

Vad ser du för utveckling framöver?

     – När det kommer till forsknings- 
perspektivet, att höja temperaturen för att 
öka verkningsgraden så finns det stora möj-
ligheter om man hittar en lösning där rökga-
sen innehåller mycket energi och är mindre 
korrosiv. Sedan kan man alltid fråga vad som 
är kostnadseffektivt, men sett från  
forskningens sida finns här en enorm  
potential, säger Torbjörn Jonsson.

SteamBoost – liten men effektiv

SteamBoost är en helt ny innovativ design 
av pannan. Efter drygt fyra års utveckling 
och testning av B&W Vølunds SteamBoost 
är nu överhettaren redo för fullskaletest på 
AffaldPlus kraftvärmeanläggning i Næstved i 
Danmark. 
     Fältförsök har redan genomförts på den 
kommersiella anläggningen – man har provat 
olika material i samband med testning av 
SteamBoost där en till två procent av ångan 

”SteamBoost har gett oss 
högre energieffektivitet.”
Lars Mikkelsen, utvecklingsingenjör och projektledare  
för SteamBoost, B&W Vølund.

har letts genom överhettaren.  
SteamBoost-överhettaren tar upp tio gånger 
så mycket värme och är bara en tiondel så 
stor som en vanlig överhettare, vilket bidrar 
till att säkra god affärsnytta med överhettaren. 
     – Det är fördelaktigt med en liten super-
värmare, eftersom den inte tar upp mycket 
utrymme och eftersom vi då kan använda 
dyrare material för ångrören, säger Lars 
Mikkelsen, utvecklingsingenjör och ansvarig 
projektledare för SteamBoost vid B&W 
Vølund.
     B&W Vølund anser att waste-to-energy- 
anläggningar är bland de bästa teknikerna 
för att omvandla icke-återvinningsbart avfall 
till energi och nya råvaror. B&W Vølund vill 
bygga de bästa anläggningarna för detta 
ändamål, med högsta möjliga ångparametrar 
och därmed erhålls en hög elektrisk  
effektivitet. Under 2017 har man tagit steget 
fullt ut och all ånga leds genom SteamBoost. 
     – Vi gjort en detaljerad panndesign.  
Dessutom har de nödvändiga materialen och 
utrustningen för den nya installationen köpts 
och kommer att levereras under hösten.                                                      
     Installationen på AffaldPlus kommer att 
ske under våren 2018. Efter installationen  
kommer testet på full skala att vara i tre år.
     Ur en effektivitetssynpunkt är högt  

ångtryck och överhettemperaturen av  
största vikt. För att uppnå en energi- 
effektivitet nära andra typer av pann- 
bränslen, till exempel fossila bränslen och 
rena biomassbränslen måste överhet- 
temperaturen ökas från att ligga i området 
425–440 °C till 480 °C. Detta är inte möjligt 
med den nuvarande pannan och material- 
tekniken på grund av överdriven hög- 
temperaturkorrosion.
     – Det har visat sig att med användning av 
det nya SteamBoost-konceptet kan  
ångtemperaturen ökas, samtidigt som  
korrosionshastigheten är låg. Det nya  
konceptet kan integreras fullt ut i pannan 
och från utsidan har kraftverket samma  
utformning som en konventionell energi- 
anläggning.

Vad ser du framöver gällande  
SteamBoost från perspektiven ekonomi, miljö-, 
och samhällsnyttan?

     – Kommersiellt har SteamBoost-tekniken 
en stor potential i länder som inte använder 
fjärrvärme. I dessa länder är den elektriska 
effektiviteten en viktig konkurrensparameter.  

I länder där fjärrvärme utnyttjas beror  

affärssaken på el- och värmepriset, säger 

Lars Mikkelsen.

SteamBoost är en extra slutöverhettare som 
sätts in efter de ordinarie överhettarna.  
Ångan förs in i slutöverhettaren, som är  
placerad i eldningskammarens bakre del,  
där rökgastemperaturen är 800–900 grader. 

De ordinarie överhettarna är placerade i  
pannans konvektionsdel och kan höja ång- 
temperaturen till cirka 440 grader. Men,  
med den nya SteamBoost-överhettaren kan  
ångtemperaturen höjas ytterligare tio  

procent, till minst 480 grader. En viktig del av 
utvecklingsarbetet har varit en kniptångsma-
növer för att förhindra korrosion.  
Dels har man anordningar för att styra  
rökgasen i eldningskammaren för att  
förhindra den starkt korrosiva rökgasen i 
eldningskammarens bakersta del, där  
SteamBoost-överhettaren ska placeras.  
Därtill finns arbetet med material som klarar 
den aggressiva miljön i eldningskammaren. 

Så här fungerar SteamBoost

Case – Babcock & Wilcox Vølund A/S Case – Babcock & Wilcox Vølund A/S
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Förgasningsteknik med  
världsmarknadspotential

Bara 15 anställda och på god väg att bli världsledande –  

i juni 2018 invigs den första kommersiella anläggningen. 

Utvecklingsföretaget Cortus Energy i Kista, Stockholm, 

utvecklar, med en unik förgasningsprocess, ren gas från  

lågvärdiga bränslen, fri från tjära. Sedan 2013 samarbetar 

de med RISE KIMAB, en del av kompetenscentrum HTC.

– RISE KIMAB ger oss ovärderlig kunskap och ett brett 

nätverk. Vår teknik har flera möjliga användningsområden, 

vi gör vårt för att bidra till Energimyndighetens stora  

ambitionsmål med bland annat fossilfri fordonsflotta 2030 

och 100 procent fossilfri el 2040, säger Pawel Donaj,  

processingenjör på Cortus Energy.

C
ortus anläggning behandlar bio- 
massa, exempelvis träflis, bark 
och fiberslam från pappersbruk. 
Bränslen som är ”lågvärdiga” och 

som annars inte kan återanvändas till energi. 
Ut kommer ren gas som främst består av 
kolmonoxid och vätgas, och fri från tjära.
     – Det här är en helt ny teknik som har en 
hög verkningsgrad, vi är unika på världs- 
marknaden. Användningsområdena är breda, 
gasen kan lätt eldas direkt i krävande hög-
temperaturprocesser, eller omvandlas till  
andra energiformer såsom el, förnybar natur-
gas eller flytande bränsle, säger Pawel Donaj
     Cortus startade 2006, redan då fanns få 
förgasningsanläggningar runt om i världen. 
Idag är situationen liknande, men Cortus 
hoppas på att det snart ska ändras. 
I juni invigs deras första kommersiella förgas-
ningsanläggning i Höganäs.
     – Marknaden är stor både i Sverige och 
internationellt. 

Unik lösning – men brist på kunskap

Cortus identifierade redan från start stora 
utmaningar, som behövde hitta sätt att:

     • Hantera lågvärdiga eller fuktiga bränslen 
som inte är förbehandlade.

     • Producera gas utan tjära, som kan  
användas i olika applikationer.

     • Ha en tillräckligt hög verkningsgrad för 
att kunna konkurrera med fossila bränslen.

     Lösningen blev vad som idag heter 
WoodRoll, vilket är namnet på den anlägg-
ning som omvandlar bränslet, biomassan, 
till ren gas. Här torkas bränslet, genomgår 
en pyrolys där det upphettas och materialet 
sönderfaller, för att sedan skapa ren gas i en 
förgasningsprocess.
     En av de stora fördelarna med  
anläggningen är att mycket av energin och 
värmen återvinns i systemet, vilket skapar ett 
högt energiutbyte.  En av de stora nackdelar-
na, som också är Cortus styrka, är att  

Cortus Energy har en 
unik förgasnings- 
process som utvecklar 
ren gas från lågvärdiga 
bränslen.

Cortus Energys WoodRoll- 
anläggning i Höganäs.

Case – Cortus Energy
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lösningen är helt unik.
     – Uniciteten gjorde att vi inte visste hur 
materialen i pannorna skulle bete sig. Det 
är inte många som kan hjälpa oss med vår 
annorlunda teknik, det saknas forskning på 
området.

Forskning och industri i samverkan

Rikard Norling är projektledare på RISE 
KIMAB, ett av Europas ledande korrosions- 
och materialforskningsinstitut och en del av 
forskningsgruppen i kompetenscentret High 
Temperature Corrosion Centre, HTC. Här 
sker tillämpad forskning som är relevant för 
näringslivet. 
     2013 startade samarbetet med Cortus, ett 
utbyte som gynnat företaget på flera plan, 
som har fått kunskap och ett brett nätverk.      
Tillsammans tittar RISE KIMAB och Cortus 
på de materialproblem som kan uppstå i 
WoodRoll-anläggningen.
     – Problemen blir annorlunda än vid vanlig 
förbränning, det blir olika sorters korrosions-
processer när man har ett underskott eller 
överskott av syre. I vissa fall skapar detta en 
mer aggressiv miljö, säger Rikard Norling, 
projektledare på RISE KIMAB.
     Detta medför ett större slitage och  

påverkar verkningsgraden. Beroende på 
vilket bränsle som används skapas olika 
sorters gas. Exempelvis kol har använts vid 
energiframställning under lång tid, där är 
forskningen på korrosionsprocesserna mer 
uttömmande.
     – Forskningen kring vilka materialproblem 
som uppstår vid denna typ av förgasning, från 
biomassa, är ny.

Fälttester och laboratorium

RISE KIMAB och HTC har lång erfarenhet av 
forskning inom korrosion. För att hjälpa  
Cortus tittar Rikard och RISE KIMAB på de 
materialproblem som kan uppstå, i en labb-
miljö.
     – Vi har försökt imitera olika sorters miljö-
er och gjort korrosionsprover för att förstå 
de problem som uppstår. Det har gett, inte 
bara Cortus utan även andra industrier som 
arbetar med förgasning, en grundkunskap 
inom området, som kan ta mer informerade 
beslut i valen av material – både ur ett miljö- 
och ekonomiperspektiv.
     Forskningen testas i Cortus pilot- 
anläggning i Kista.
     – Vi bygger fundamental kunskap som  
företag som Cortus därefter kan använda i 

sina beslutsprocesser. Målet med  
forskningen är att skapa mer kunskap inom 
korrosionsforskningsområdet.

HTCs nätverk är världomspännande

Förutom kunskap bidrar RISE KIMAB och 
HTC med ett stort nätverk av industriella 
aktörer, något Cortus haft stor nytta av.
     – Vi är ett litet bolag, då måste vi hitta 
partners. HTC och RISE KIMABs  
samarbete tillsammans med exempelvis 
Sandvik och Kanthal, gynnar även oss, som 
använder deras teknik i våra processer. Vi alla 
delar ett gemensamt intresse att ta fram mer 
kostnadseffektiva och miljövänliga material, 
säger Pawel Donaj.

Framstegen har gett genomslag

Nyligen lyckades Cortus omvandla gasen 
från anläggningen till bio-metan, det vill säga 
förnybar fordonsgas. Detta ger deras anlägg-
ningar ytterligare användningsområden.
     – I juni invigs vår första kommersiella 
anläggning och vi ser med stor spänning fram 

emot resultaten. Vi har stora möjligheter att 
växa och ser en stark marknad över hela  
världen, med möjliga samarbeten ibland  
annat Kalifornien, USA, Japan och Frankrike.
     Potentialen är med andra ord stor för den 
gröna gasen.
     – Det är marknaden som bestämmer. 
Gasen kan användas för uppvärmning, 
elproduktion eller i fordon. Det ger en stor 
flexibilitet, vi ser fram emot ett långt fortsatt 
samarbete med RISE KIMAB och HTC,  
säger Pawel Donaj, processingenjör på  
Cortus Energy.

”Målet med forskningen är  
att skapa mer kunskap inom
korrosionsforskningsområdet.”
Pawel Donaj, processingenjör på Cortus Energy.

Cortus Energy

Cortus förgasningsteknik är unik  
på världsmarknaden.

Case – Cortus Energy

RISE KIMAB och  
kompetenscentrum HTC
Inom kompetenscentrumet HTC är  
forskare från Chalmers tekniska 
högskola, KTH, RISE IVF och RISE 
KIMAB verksamma. RISE KIMAB är 
en del av forskningsinstitutet RISE och 
utvecklar och förbättrar helhetslös-
ningar inom korrosion, material och 
produktionsteknik.
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Trepartsavtalet 

18 
medlems- 

företag

Energi- 
myndigheten

Chalmers  
tekniska  
högskola

Det här är HTC H
TC startade 1996 och är ett  
kompetenscentrum som är  
finansierat av Energimyndigheten, 
Chalmers tekniska högskola och 

18 medlemsföretag som får direkt nytta av 
HTCs forskning. Vardera parten står för en 
tredjedel av finansieringen.           
     Företagens finansiering består av kontanta 
medel och naturafinansiering i form av t.ex. 
material eller anställdas tid. 
     HTCs arbete utvärderas löpande för att 
bestämma fortsatt finansiering, nuvarande 
kontrakt löper från 2018 till 2021.
     Under åren har HTC examinerat ett stort 
antal doktorander som gått vidare till att arbeta 

inom näringsliv, högskolor och universitet. 
     Den svenska benämningen för HTC är 
Kompetenscentrum Högtemperatur- 
korrosion. 

HTC är ett kompetenscentrum

I kompetenscentrum bedriver aktörer som 
universitet, högskolor, företag, forsknings- 
institut och offentliga aktörer långsiktig 
forskning. Kunskapen ska kunna användas i 
näringsliv eller samhälle för att ge nya  
produkter, processer eller modeller. Ett  
centrum ska också ge nya nätverk så att  
företag får tillgång till kompetenser som 
svarar mot deras behov.

KTH RISE  IVF

HTC HTC

RISE 
KIMAB

På HTC arbetar forskare från Chalmers tekniska  

högskola, med bidrag av forskare från KTH och  

RISE IVF och RISE KIMAB. Tillsammans bidrar  

de med spetskompetens inom området högtemperatur- 

korrosion. Värduniversitet är Chalmers i Göteborg.  

Här sker merparten av den fundamentala forskningen  

inom HTC i högteknologiska laboratoriemiljöer.
The High Temperature
Corrosion Centre

The High Temperature
Corrosion Centre
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HTC

KME

SEA 
Biokraft

Vinnova

NICe

Energi- 
myndigheten

Chalmers Areas  
of Advance 

EU

VR

SSF

Forskningsklustret HTC

          Grundforskning

VR - Vetenskapsrådet 

SSF - Stiftelsen för strategisk forskning 

Chalmers Areas of Advance - Energy &  

Materials science 

Nordic Funds/NordForsk - Nordiskt  

samarbete inom forskning 

Formas - Statligt forskningsråd

HTC är kärnan i ett svenskt forskningskluster 
inom högtemperaturkorrosion.

          Tillämpad forskning

EU - Horizon 2020  

Energimyndigheten  - Fordonsstrategisk 

Forskning och Innovation 

NICe - Nordic Innovation Centre 

KME - Konsortium Materialteknik för 

demonstration och utveckling av termiska 

Energiprocesser 

Vinnova - Metalliska material, strategiskt 

innovationsprogram 

SEA Biokraft - Forsknings- och innovations-

program inom Energimyndigheten

Nordic Funds 
/NordForsk

Formas

HTC HTC

Medverkande forskningsgrupper

Chalmers tekniska högskola – värduniversitetet
På Chalmers bedrivs forskning inom allt från 
materiens minsta byggstenar, systembiologi, 
klimatfrågor, trafiksäkerhet och rymd-
vetenskap. Här finns över 2 300 forskare, 
lärare och doktorander och universitetet har 
stark internationell prägel med nära  
samarbeten med universitet över hela 
världen. Forskningen inom HTC sker på av-
delningen Energi och Material på  
institutionen för kemi- och kemiteknik samt 
avdelningen för Materialens mikrostruktur 
vid institutionen för fysik.

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

På KTH deltar avdelningen för yt- och 
korrosionsvetenskap i HTC.

RISE KIMAB

Utvecklar och förbättrar helhetslösningar 
inom korrosion, material och produktions-
teknik.

RISE IVF

RISE IVF utvecklar och inför ny teknik och 
nya arbetssätt inom en rad branscher med 
fokus på produkt-, process- och produktions-
utveckling.

Ett nätverk för samarbete

HTC bedriver också forskning utanför tre-
partsavtalet som bekostas av forsknings-

finansierande organisationer i Sverige och 
EU. En del av denna externa forskning är 
tillämpningsnära medan andra delar är mer 
naturvetenskapligt inriktad. Dessutom gör 
HTC forskningsuppdrag för enskilda företag. 

Fyra år för Sveriges framtid

I HTCs senaste utvärdering, perioden 2014-
2017, fastslogs att HTC är ett mycket  
framstående och välfungerande 
kompetenscentrum som bedriver hög-
kvalitativ och internationellt erkänd generisk 
forskning kring högtemperaturkorrosion som 
är av hög relevans för deltagande företag och 
som producerar enastående resultat på flera 
områden.
     För perioden 2018 - 2021 fortsätter HTC 
arbetet med att främja ett hållbart energi-
system. Fokus under perioden är att
ytterligare fördjupa företagens medverkan 
och öka personalutbytet mellan företag och 
universitet. HTC kommer att anordna 
workshops där industrin presenterar deras 
korrosionsproblem och HTC-forskarna bidrar 
med kunskap och presenterar nya 
forskningsresultat. HTC har för perioden 
också rekryterat sju nya SMF-företag.
     HTCs forskning är i hög grad 
internationellt inriktad. HTC kommer att 
intensifiera arbetet med att etablera nya 
internationella samarbeten och befästa 
existerande, särskilt med målsättningen att 
delta i nya EU projekt.
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Energimyndigheten arbetar för ett hållbart 
energisystem som är tryggt, konkurrens- 
kraftigt och har låg negativ påverkan på  
hälsa, miljö och klimat. De arbetar på uppdrag 
av regeringens miljö- och energidepartement 
och får uppdrag från regeringen via myndig-
hetsinstruktionen och årliga regleringsbrev. 
Energimyndighetens vision är att skapa 
förutsättningar för en ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt hållbar utveckling, och arbetar för 
såväl effektiv energianvändning som för en 
trygg och uthållig energitillförsel. 
     Som del i Energimyndighetens uppdrag  
ingår att stötta forskning och innovation 
inom energiområdet, i detta ingår bland 
annat forskningen som sker på HTC.

Chalmers tekniska högskola är en stiftelse-
högskola, baserad i Göteborg och som  
bedriver utbildning och forskning på en  
internationellt hög nivå.  
     Chalmers har hållbar utveckling som  
drivkraft och som ska verka på hela  
Chalmers. Genom att samla kompetens 
forskar Chalmers tillsammans med andra 
aktörer i samhället för att ta sig an stora och 

komplexa samhällsutmaningar.  
     Vid Chalmers finns nationella  
kompetenscentrum som samordnar  
forskning och nyttiggörande genom sam- 
verkan över traditionella institutionsgränser, 
med andra lärosäten och näringslivet. Ett av 
dessa kompetenscentrum är HTC.

De 18 medlemsföretagen är både stora 
internationella företag och mindre  
utvecklingsföretag. Här finns energibolag, 
tillverkare av pannor, gasturbiner, bränsle- 
celler samt materialproducenter,  
entreprenörer, konsulter med flera.  
     Den generiska, allmänt tillämpbara  
forskningen som sker på HTC är värdefull i 
företagens interna forsknings- och  
utvecklingsarbete kring de nya problem som 
företagen ständigt ställs inför i sin  
produktutveckling och i kontakt med kunder. 
Detta medför att HTC bidrar till ökad glo-
bal klimatnytta och utveckling av Sveriges 
näringsliv. 
     De deltagande företagen bidrar både med 
kontanta medel och naturafinansiering,  
exempelvis anställdas tid eller material.

Hållbart samarbete 
för framtiden

HTC finansieras av Energimyndigheten,  
Chalmers tekniska högskola och 18 medlemsföretag.

HTCs finansiärer
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Adress
Chalmers tekniska högskola
Institutionen för Kemi och Kemiteknik
Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion, HTC 
412 96 Göteborg, Sverige

Besöksadress
Kemivägen 10 
Chalmers campus Johanneberg

Telefonnummer
+46 (0)31 772 2863, +46 (0)31 772 1000 (växel)

Webbsida
www.htc.chalmers.se

Jan-Erik Svensson 
Föreståndare
Professor och avdelningschef, Kemi och 
Kemiteknik, Chalmers tekniska högskola
jes@chalmers.se

Jesper Liske 
Vice föreståndare
Docent, Kemi och Kemiteknik, 
Chalmers tekniska högskola
jesper.liske@chalmers.se

Kontakta HTC

The High Temperature
Corrosion Centre
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