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Förord 
Detta projekt har genomförts med finansiering från av Energimyndigheten inom 

programmet ”Uthållig tillförsel och förädling av biobränsle” och från följande 

industriparter: 

 

 Ariterm Sweden AB 

 Janfire AB 

 Skellefteå Kraft AB 

 Luleå Energi AB 

 Telge Nät AB 

 Sala Heby Energi AB 

 Torvforsk 

 NEOVA 

 

Projektgruppen har bestått av deltagare från: 

 

 Energiteknik vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (projektledare),   

 Energiteknik och termisk processkemi (ETPC) vid Umeå Universitet och 

 Energiteknik vid Luleå Tekniska Universitet 

 

 

En styrgrupp har bidragit till projekts inriktning och resultat: 

 

 Sven Risberg (ord), Erik Hedar (suppl), Energimyndigheten 

 Torbjörn Lestander/Robert Samuelsson, Pelletsplattformen 

 Hans Gulliksson (ord), Magnus Davidsson (suppl), Erik Hedar (suppl), 

Energimyndighetens program ”Småskalig uppvärmning med biobränsle och sol”. 

 Jan Burvall, Skellefteå Kraft  

 Tomas Isaksson, Stora Enso 

 Ulf Wikström, Ariterm 

 Robert Ingvarsson, Janfire 

 Anders Lantz, NEOVA 

 Jan Burvall (ord), Lars Wall (suppl), representant för standardiseringsorgan/-

arbete 

 

 

Projektgruppen vill tacka alla personer som deltagit, både från deltagande industri och i 

referensgruppsarbetet, för ett engagerat stöd. 
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Sammanfattning 
 

Användningen av pellets, inte minst småskaligt, har växt till en marknad av nationell 

betydelse. Samtidigt ökar det internationella intresset för biobränslen (och pellets) som 

förnybar energi kraftigt, inte minst genom EUs nyligen satta mål om en 20 %-ig 

reduktion av koldioxidutsläpp samt en andel av förnybar energi om 20 % år 2020. För att 

trygga försörjningen av pellets på den svenska marknaden för både små och stora 

användare krävs en vidgad råvarubas. 

Fler råvaror av olika kvaliteter leder naturligtvis också till att fler pelletkvaliteter blir 

tillgängliga på marknaden. Allt som oftast uppstår med dagens kvaliteter tekniska 

problem för slutanvändaren och det är oklart hur mycket det beror på varierande 

pelletkvalitet respektive undermålig förbränningsteknik.  

I denna rapport beskrivs syntesen av ett projekt som drivits i samarbete mellan SP 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. I 

projektet har ingått förbränningstester av både skogsbaserade pelletsbränslen, torv samt 

fosforbaserade bränslen.  

Syftet med syntesen är: 

 att beskriva projektets resultat för en bredare målgrupp som inte är välbekant 

med området 

 att vara en hjälp till att förstå projektets resultat i ett större sammanhang och till 

att dra slutsatser om lämplig utformning av biobränslesystemet 

 att beskriva projektets slutsatser om vad vi lärt oss och om vilka kunskapsluckor 

som kvarstår på ett sammanfattande sätt, och utifrån detta ge underlag för 

framtida FoU-satsningar. 

De olika arbetspaketen har behandlat: 

 Kriterier för pelletkvalitet ur ett förbränningsperspektiv. 

 Underlag för ett kvalitetssäkringssystem för pelletkvalitet. 

 Förbränningsförsök med dagens och framtidens pelletkvaliteter i tre 

närvärmeanläggningar och tre typer av villabrännare. 

 Behov av utveckling av förbränningstekniken 

 Experimentell metodik för utvärdering av bränslekvalitet 

 Teoretiska modeller av askrelaterade egenskaper och teoretiska modeller för 

fosforrika bränslen. Förbränningsförsök med fosforrika bränslen i en 

närvärmepanna. 

 Förbränningsförsök i småskaliga brännare och i en närvärmepanna med 

sameldning med torv i pelleterade bränslen för stoftreduktion  

 

Underlagsrapporter till de ingående experimentella arbetspaketen finns med som bilagor. 
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Summary 
 

The use of pellets, especially small-scale, has grown to a market of national importance. 

Also international y, the interest in biofuels (and pellet) increases rapidly, boosted by the 

EU's newly-set target of a 20% reduction in carbon emissions as well as a share of 

renewables to 20% in 2020. To secure the supply of pellets to the Swedish market for 

both small and large users, a wider raw material base has to be used for production o 

pellets. 

More raw materials of different qualities leads of course to more pellet qualities available 

on the market. Already today when problems occur it is many times unclear how much it 

depends on varying pellet quality or on  poor combustion technology. 

This report describes the synthesis of a project run jointly by SP Technical Research 

Institute, Luleå University of Technology and Umeå University. The project has included 

the combustion tests of both wood-based pellets fuel, peat, and phosphorus-based fuels. 

The objectives of the synthesis are:: 

 to describe the project results to a wider audience who are not familiar with the 

area 

 to be an aid to understanding the project results in a larger context and to draw 

conclusions about the appropriate design of biofuel system 

 to describe the project's conclusions on what we learned and what knowledge 

gaps that remain in a summary manner, and accordingly provide a basis for future 

R & D efforts. 

The different work packages have treated: 

o Criteria for pellet quality from a combustion point of view. 

 Basis for a quality assurance system for pellet quality. 

 Combustion experiments with current and future pellet qualities of the three 

heating plants and three types of residential burners. 

 Need for development of combustion technology 

 Experimental methodology for evaluating the quality of fuels 

 Theoretical models of ash related properties and theoretical models of 

phosphorus-rich fuels. Combustion experiments with phosphorus-rich fuels in a 

heating boiler. 

 Combustion experiments in small-scale burner and a heating boiler with peat 

pellets in order to reduce dust emissions.  

Background reports of the experimental work packages are included as attachments. 
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1. Inledning  
Användningen av pellets, inte minst småskaligt, har växt till en marknad av nationell 

betydelse. Samtidigt ökar det internationella intresset för biobränslen (och pellets) som 

förnybar energi kraftigt, inte minst genom EU´s nyligen satta mål om en 20 %-ig 

reduktion av koldioxidutsläpp samt en andel av förnybar energi om 20% år 2020. För att 

trygga försörjningen av pellets på den svenska marknaden för både små och stora 

användare krävs en vidgad råvarubas. 

Fler råvaror av olika kvaliteter leder naturligtvis också till att fler pelletkvaliteter blir 

tillgängliga på marknaden. Dessa kommer sannolikt att vara av så olika kvalitet att de bör 

delas in i olika kategorier beroende på slutanvändare, t ex för villaskala, närvärme och 

större kraftvärmeanläggningar. Dessutom finns redan idag långt över 100 000 

installationer i villaskala där tekniken kräver den bästa pelletkvaliteten för att fungera väl 

tekniskt och miljömässigt.  

Begreppet pelletkvalitet upplevs även för dagens bästa kvaliteter som alltför oprecist. Allt 

som oftast uppstår tekniska problem för slutanvändaren och det är oklart hur mycket det 

beror på varierande pelletkvalitet respektive undermålig förbränningsteknik. Bilden 

kommer att kompliceras betydligt vid introduktion av fler pelletkvaliteter och insatser på 

området är angelägna.  

Tillverkarna av förbränningsutrustningar arbetar med att utveckla teknik som kan hantera 

allt vidare bränslekvaliteter. Ju mer besvärliga bränslen som skall hanteras, desto större 

krav ställs på tekniken vilket också leder till högre kostnader. Det är väsentligt att ta fram 

underlag för olika klasser av bränslen som kan förväntas dyka upp på marknaden så att 

rätt krav kan ställas på teknikutveckling så att kostnadseffektiv teknik kan utvecklas för 

olika tillämpningar.   

Internationellt finns en mycket stor marknad för teknik som kan hantera besvärligare 

askrika bränslen och insatser på området torde kunna stärka svensk konkurrenskraft inom 

bioenergi. Genom en breddad råvarubas förbättras också förutsättningarna för en 

nationellt oberoende biobränsleförsörjning.  

Pelletstillverkarna och tillverkarna av förbränningsutrustning har ett gemensamt intresse 

av att kunderna är så nöjda som möjligt. Gränssnittet mellan bränslets roll och 

förbränningsutrustningens roll är dock inte solklart i de fall driftproblem uppstår, och i 

båda fallen är dessutom flera aktörer inblandade i kedjan från produktion till användning.  

Ett sätt att maximera kundnöjdheten är att bränsletillverkarna genom ett 

kvalitetssäkringssystem säkerställer att varje levererat ton av produkten är tillräckligt väl 

specificerat i fråga om de egenskaper som har förbränningsteknisk betydelse för de olika 

avnämargrupperna. Den standard som idag tillämpas för bränslepellets anses allmänt idag 

som alltför ”vid” och utan tillräcklig förbränningsteknisk relevans. I gengäld måste då 

tillverkaren av förbränningsutrustningen definiera vilken bränslekvalitet som 

förbränningsanläggningens funktion kan garanteras med. Ett sådant system skulle 

möjliggöra för förbrännings- och utrustningstillverkare att bättre möta kunderna krav i 

framtiden, inte minst då ett allt bredare spektrum av råvaror för pelletstillverkning kan 

förväntas.  

Syfte och mål 

Ett övergipande syfte med projektet är att sammanföra bränsleteknisk FoU kring pellets 

med relevant förbränningsteknisk forskning och utveckling. Projektet förväntas leda till: 

- ny kunskap och nya verktyg för att möjliggöra en vidgad råvarubas på 

pelletområdet 

- underlag för att nå en marknadsacceptans för pellets baserade på nya råvaror 
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- en förbättrad samverkan mellan olika branschföretag och FoU-aktörer för att: 

- övervinna tekniska såväl som "mjuka" hinder och därmed medverka till en 

förstärkt konkurrenskraft för utveckling och konsolidering av den svenska 

marknaden samt export av svensk teknik och kunnande 

- uppnå en förbättrad samverkan mellan forskningsinstitutioner som ger en 

potential för att koordinera större internationella projekt på området, t ex inom 

EU. 

Specifika mål för projektet är att: 

1. utveckla väl definierade, relevanta och av branschen accepterade kriterier för 

definition av pelletkvalitet från olika råvaror och med tillämpning på hela skalan 

av förbränningsanläggningar avsedda för pelletbränslen 

2. utveckla principer och underlag för ett kostnadseffektivt och tillförlitligt 

kvalitetssäkringssystem avseende hela leveranskedjan från råvara till brännare 

3. demonstrera utvecklingsbehov av förbränningstekniken och ta fram underlag för 

teknikutveckling 

4. utvärdera förbränningsresultatet (drifttillgänglighet och emissioner) vid nyttjande 

av kommande pelletkvalitéer (för vissa även med additivinblandning) i typiska 

villaanläggningar och närvärmeanläggningar av rost- och pulvertyp 

5. ge förbränningsteknisk kunskapsåterföring till bränsletillverkare för utveckling av 

metoder och recept för produktion av specifika pelletkvaliteter 

6. sammanföra bränsletillverkare med utrustningstillverkare för att främja ett 

kreativt erfarenhetsutbyte och för att i gränssnittet mellan bränsleproduktion och 

förbränningsteknik finna de mest hållbara och kostnadseffektiva lösningarna 

genom antingen modifiering av bränslekvalitet eller genom utveckling av 

förbränningsteknik för respektive användarsegment 

7. genomföra minst tre workshops under projektperioden i samverkan med 

”Pelletplattformen” 

8. utveckla experimentell metodik för att utvärdera bränslekvalitet i praktisk 

tillämpning 

9. utifrån det experimentella materialet utveckla teoretiska modeller som beskriver 

kritiska parametrar för bränsleomvandlingsprocessen avseende askrelaterade 

driftsproblem och emissioner, bl a för styra pelletkvaliteten mot optimala 

egenskaper (t ex genom additivinblandning), bl a för styra pelletkvaliteten mot 

optimala egenskaper 

10. utveckla modeller baserade på teoretiska beräkningar (jämnviktskemiska) och 

praktiska erfarenheter som beskriver askomvandlingsprocesser med avseende på 

slaggning, beläggningsbildning/korrosion och emissioner vid förbränning av 

fosforrika åkergrödor 

11. återkoppla resultat beträffande kritiska värden på olika parametrar avseende 

pelletkvalitet för styrning (t ex baserad på NIR och XRF) av 

pelleteringsprocessen mot olika pelletegenskaper, vilket studeras inom 

pelletplattformen  

12. demonstrera lämpliga val av torvslag och inblandningsgrader i pelleterade 

bränsleblandningar med olika biobränslen för nyttjande i närvärmeanläggningar 

(av rostertyp) i avsikt att reducera mängden emitterade, fina rökgaspartiklar 
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2. Projektbeskrivning  
Projektet drivs i samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Luleå 

Tekniska Universitet och Umeå Universitet, med SP som koordinator. Arbetet bedrivs i 

olika arbetspaket där förbränningstester ingår som central del i fyra paket. I övriga 

arbetspaket ingår bl.a. att utvärdera och sammanställa kvalitetsparametrar för pellets, att 

ge underlag för ett kvalitetssäkringssystem samt att sammanställa resultaten i en 

syntesrapport. Resultaten från förbränningsförsöken utgör viktiga indata för detta arbete. 

Figur 1 beskriver i huvuddrag hur projektets arbetspaket hänger ihop. Övriga arbetspaket 

är av mer administrativ karaktär. 

Underlagsrapporter till de ingående experimentella arbetspaketen finns med som bilagor. 

 

 

 
 

Figur 1. Figuren beskriver i huvuddrag hur projektets arbetspaket hänger ihop. 

 

  



12 

 

 

3. Syntes av projektets resultat  
Syftet med syntesen är: 

 att beskriva projektets resultat för en bredare målgrupp som inte är välbekant 

med området 

 att vara en hjälp till att förstå projektets resultat i ett större sammanhang och till 

att dra slutsatser om lämplig utformning av biobränslesystemet 

 att beskriva projektets slutsatser om vad vi lärt oss och om vilka kunskapsluckor 

som kvarstår på ett sammanfattande sätt, och utifrån detta ge underlag för 

framtida FoU-satsningar 

 

3.1 Kriterier för pelletkvalitet 

Specifikt mål: 1) utveckla väl definierade, relevanta och av branschen accepterade 

kriterier för definition av pelletkvalitet från olika råvaror och med tillämpning på hela 

skalan av förbränningsanläggningar avsedda for pelletbränslen 

Begreppet pelletkvalitet omfattar i sin vidaste bemärkelse hela bränslekedjan allt ifrån 

råvara, beredning, pelletering, lagring, transport, hantering vid förbränningsanläggningen, 

förbränning och hantering av restprodukter som botten- och eventuell flygaska och 

kondensat. I begreppet lägger kanske producenten av pellets i första hand hållfasthet, hög 

bulkdensitet och låga produktionskostnader, medan konsumenten har hög tillgänglighet 

hos utrustningen, lågt pris per utvunnen kWh och minimal påverkan på material i 

anläggningen för ögonen. Det är inte alltid åtgärder för att förbättra en parameter i ena 

änden av kedjan sammanfaller med vad som är god kvalitet i den andra änden.  

Ur ett förbränningsperspektiv, vilket är fokus för detta projekt, handlar pelletkvalitet 

främst om att beskriva två saker: asktranstformation och bränsleomvandling. Med 

asktransformation menas hur de ingående oorganiska ämnena omvandlas under 

påverkan av temperatur och oxiderande/reducerande förhållanden och resulterar i dels 

bottenaska och slagg, dels flyktigt material som skapar beläggningar och flygaska. Här 

spelar både halten av olika ämnen in och samspelet mellan dessa.  

Med bränsleomvandling menas hur de brännbara delarna i bränslet omformas och avger 

sitt värme. Fördelningen mellan hur mycket material som omvandlas som flykt respektive 

koks, och den hastighet med vilken framförallt omvandlingen av koks sker, har stor 

betydelse för utformningen av förbränningsanläggningen. Förhållanden vid 

bränsleomvandlingen, som temperatur och tillgång på syre, har ibland stor betydelse för i 

vilken form ämnen avgår och vilka slutprodukter som bildas. Ett exempel på detta är 

utsläpp av kväveoxider.  

Asktransformation och bränsleomvandling beror således i olika grad både på bränslet och 

på anläggningens drift och design och på samspelet mellan olika parametrar.  

3.1.1 Tidigare erfarenheter 
 

Parallellt med att Sverige har byggt upp en av världens största produktionskapaciteter för 

pellets har forskning skett med syfte att förstå och lösa de problem som uppstått vid 

förbränning. Då förstklassig stamvedsråvara används är problem ovanliga, men även 

vissa leveranser av sådan pellets har visat sig kunna skapa problem vilket även kan bero 

på lagrings- och tilvlerkningsförhållanden. När i framtiden fler råvaror kommer att 

användas är det av stor betydelse att kunskapen om dessas förbränningsegenskaper 

utvecklas.  
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Den förbränningstekniska forskning som skett inom bränslepelletsområdet i Sverige och 

särskilt vid Umeå Universitet och Luleå Tekniska Universitet och Energitekniskt 

Centrum i Piteå finns sammanställt i Bilaga WP1. De erfarenheter som dragits kan i 

korthet sammanfattas så här: 

Sammanfattning av tidigare erfarenheter (Bilaga WP1) 

Slaggningstendenser vid pelletseldning av fosforfattiga bränslen 

Mängden slagg/beläggning som bildades i brännaren beror både av bränsleval och typ av 

anläggning, medan sintringsgraden (hårdheten) hos beläggningarna beror främst av 

bränslesammansättningen. Framförallt Si- men även Al- och Fe-innehållet, d v s graden 

av kontaminering av sand och jord, har betydelse i stamvedsbaserade pelletsortiment. 

Kiselhalten visade sig påverka både mängden bildad beläggning och hårdheten hos 

denna. Det är därför viktigt att behandla pelletsråvaran och torkens bränsleråvara varsamt 

i alla led så att kontaminering undviks. En höjning av askans initiala smälttemperatur med 

100-200 °C skulle till stor del kunna motverka slaggningsproblem i dagens 

pelletsbrännarutrustning.  

Resultaten från ett flertal arbeten pekar mot att det under själva utbränningsförloppet i 

och på de enskilda bränslepartiklarna vid förbränning av biobränslen med ett relativt lågt 

innehåll av fosfor initialt bildas kaliumsilikatsmältor i vilka omkringliggande kalcium- 

och magnesiumföreningar kan lösas in. Tillgången till kisel, antingen i form av mer 

reaktivt (i växters organiska matris) och/eller sandpartiklars ytor, samt (förstås) kalium är 

en förutsättning för att dessa silikatsmältor initialt skall bildas. Om det finns kalcium och 

magnesium närvarande minskar dock problematiken, då dessa ämnen markant höjer 

smälttemperaturen hos den bildade smältan. Det tycks även vara så att kalium 

(silikatsmältans flussmedel) ej trivs i smältor tillsammans med kalcium och magnesium 

varvid kalium avgår till gasfasen.  

Olika metoder att minska slaggbildning 

De metoder som studerats för att minska slaggbildningen är 

 sänkt eldstadstemperatur, 

 additivtillförsel och 

 sameldning med torv (vitmossebaserad med högt Ca-innehåll). 

Experimentella och teoretiska metoder att bestämma slaggningstendensen 

Olika konventionella som icke konventionella metoder att prediktera pelletsbränslens 

slaggningstendens har visat sig ge signifikanta skillnader. Utifrån tidigare arbeten har 

slaggningstendensen för bränslen och bränslemixar sammanställts och avsatts mot 

bränsleaskans sammansättning av olika askkomponenter. Utifrån dessa arbeten framgår 

att bränslen med högre kisel till kalcium/magnesium förhållande tycks ha större 

slaggningsbenägenhet än bränslen med lägre sådant förhållande. Resultaten från dessa 

arbeten, vilka bygger på tidigare studerade processkemiska mekanismer bakom 

slaggbildning i brännare, visar på möjligheterna att utifrån, och med kompletteringar av 

kommande experimentella material, utveckla modeller som beskriver kritiska parametrar 

för bränsleomvandlingsprocessen avseende slaggbildning i eldstad.  

Slaggnings/beläggningsbildning vid pelletseldning av fosforrika bränslen 

Kunskapen om fosforrika bränslen är betydligt mindre utvecklad än för icke-fosforrika 

bränslen. Exempel från tidigare studier har visat att rapsmjöl går utmärkt att pelletera och 

elda, men ger höga stofthalter varför anläggningen bör ha sekundär rening. Rapsmjöl kan 

även fungera som svaveltillsats. Vetedrank gav bäddagglomerering vilket kunde 

motverkas genom mixning med tunnelugnsslagg. Spannmålskärnor kan ge varierat 

resultat vilket kan relateras till olika mängder lågsmältande kaliumrika fosfater i 



14 

 

 

bränslena. Slaggning kan motverkas genom inblandning av additiv, men även 

anläggningens utformning har betydelse. 

Förbränningsförlopp och karaktäristik 

Skillnader i råvaru- och processparametrar resulterar i olikheter beträffande pellets 

kemiska och fysikaliska egenskaper vilka i sin tur kan påverka förbränningsresultatet och 

då särskilt koksförbränningen. Tidigare forskningsresultat har visat att bl a densiteten hos 

enskilda pellets och råvarans sammansättning (t ex variationer uppkomna mellan bark, 

stamved, grenar) har betydelse för dess förbränningsförlopp. Detta har studerats i flera 

avseenden, exempelvis har pellets tillverkad av hydrolysrest (huvudsakligen lignin från 

etanoltillverkning) studerades i en labreaktor. Utbränningshastigheten var längre än hos 

normal träpellets men i övrigt hade hydrolyspelletsen goda egenskaper. Genom 

modifiering av pelletutrustningar kan det eventuellt vara möjligt att elda ren 

hydrolyspellets.   

De i pelletsen ingående partiklarnas storleksfördelning och dess betydelse för 

utbränningshastigheten har studerats i ett projekt och visade sig ge små skillnader. 

Emissioner 

Generellt kan man säga att frågan om emissioner av korrosiva gaser (SO2/SO3 och HCl) 

samt oorganiska partiklar, är tydligt kopplad till transformationen av askbildande element 

vid förbränning. Emissioner av oförbrända produkter, såsom CO, kolväten och sot, är mer 

än fråga om förbränningseffektivitet och ”optimering” av systemet bränsle-

förbränningsutrustning. Emission av NOx
 
beror både av

 
bränslets innehåll av kväve och 

av
 
förbränningsförhållanden. 

Relativt omfattande studier har gjorts kring bildning och utsläpp av olika emissioner både 

inom svensk och internationell forskning. Vid eldning med dagens bränslen begränsas 

emissioner av en kombination av primära åtgärder (stegad lufttillförsel, rökgasåterföring, 

styrning av luftöverskott, tillförsel av ammoniak etc) och sekundära (skrubbrar, rening 

med cyklon, textilfilter och elektrostatiska filter etc). Utsläpp till luft av olika ämnen är 

mer en fråga om vad som tillåts från myndighetshåll och vad reglering och sekundär 

rening får kosta. För att ytterligare sänka nivåerna från dagens, och vid eldning av 

bränslen som ger högre utsläpp än dagens, krävs fortsatt kunskapsökning om de nya 

bränslena respektive utveckling och av implementering av teknik reglering och rening.      

 

 

3.1.2 Bränslestandarden SS-EN 14961 Fasta biobränslen – 

Specifikationer och klassificering 
 

Pelletsmarknaden är ung men starkt växande. Fram till 2010 fanns ingen gemensam 

standard för att beskriva pellets och andra biobränslen. Fyra länder, Österrike, Tyskland, 

Sverige och Italien hade nationella standarder för pellets. Den svenska hette SS 18 71 20 

biobränslen och torv – Bränslepellets – Klassificering och kom 1998. 

År 2005 tillsattes en teknisk specifikation (TS) för en europeisk standard för biobränslen, 

SIS-CEN/TS 14961:2005. Parallellt påbörjades en uppgradering av ca 35 olika TS som på 

olika sätt berörde biobränslen. De flesta, men inte alla är klara i juni 2011.  

Arbetet med 14961 har genomförts av en arbetsgrupp, WG2, med Eija Alakangas från 

VTT i Finland som sekreterare. WG2 hade 4 svenska delegater: Jan Burvall Skellefteå 

Kraft, Sven Hogfors Svenska Trädbränsleföreningen/LRF, Nina Haglund representerar 

skogsindustrierna och Anna Hindersson Vattenfall. WG2 behandlar även SIS-CEN/TS 

15234:2006 Solid Biofuels Quality Assurance.  
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Ett arbete för en internationell standard (ISO) har påbörjats. ISO arbetet har haft kick off i 

Enköping maj 2008. Sverige har ISO-sekretariatet. Hela pågående arbete inom CEN 

kommer att lyftas in i ISO. Sen kommer vissa standarder att behöva kompletteras med 

nya bränslen, tex terminologi och bränslespecifikation.  

”SS-EN 14961 Fasta biobränslen – Specifikationer och klassificering” är antagen sedan 

2010. Den kan beskrivas som en katalog där olika bränslen klassificeras utifrån sitt 

ursprung. Standarden har flera delar där del 1 i beskriver allmänna krav, del 2 (antagen 

2011-07-06) beskriver träpellets för icke-industriell användning, del 3 beskriver 

träbriketter för icke-industriell användning etc. 

Projektet FUP har under projektets gång haft flera kontakter med arbetsgruppens 

representant Jan Burvall och fått information om arbetet med standarden. Projektgruppen 

har också framfört synpunkter på parametrar av betydelse för slaggningsbeteende, främst 

på asksmälttemperatur.  

Syftet med ”SS-EN 14961 Fasta biobränslen – Specifikationer och klassificering, Del 2: 

Träpellets för icke-industriell användning” är att stödja den framväxande marknaden för 

uppvärmning av enskilda småhus med pellets. Man anser att denna konsumentgrupp är 

speciellt känslig för kvalitetsfrågor som kan ge problem. Dels är småskalig utrustning 

vanligtvis inte försedda med avancerad reglering och/eller rökgasrening, dels är 

användarna inte professionella, och slutligen är pannorna lokaliserade i områden där 

befolkningstätheten är hög.  

 

Del 2 innehåller tre kvalitetsklasser: A1, A2 och B. De storheter som specificeras är: 

 Råvarans ursprung (stamved, helt träd, restprodukter från sågverk eller annan 

industri, kemisk behandling, etc) 

 Diameter, längd, fukthalt, mekanisk hållbarhet, finfraktion 

 Eventuella additiv. Dessa får högst utgöra 2 vikts-%. Typ och mängd ska 

beskrivas.  

 Värmevärde, bulkdensitet. 

 Innehåll av N, S, Cl och ett antal spårämnen är begränsat. 

 Asksmälttemperaturer ska uppges. Dock finns inga begränsande värden. 

 

I Del 1 klassificeras pellets med motsvarande storheter som i Del 2, dock med betydligt 

fler klasser för varje storhet. Råvaran får vara trä, örter, frukter eller blandningar. Halter 

av spårämnen är inte begränsade.   

 

3.1.3 Kriterier för definition av pelletkvalitet -  

projekterfarenheter 
 

De bränslen som levererades till projektets arbetspaket WP 2 och WP3 var 

skogsbränslebaserade plus en torvpellet. Två av dem var träspån med additiv av typen 

”press helpers”, dvs avsikten var att minska strömförbrukning och slitage vid tillverkning 

samt att öka hållfastheten och minska finfraktionen hos den tillverkade pelleten. Tre var 

olika kvalitéer av energived. Pelleten med lignosulfanat har för hög svavelhalt (0,13 v-% 

tg mot tillåtna 0,04 v-%) för att kunna klassas som en pellets för hushållsbruk. Övriga 

skogsbaserade pellets klarar klass A1 med undantag av Laxå 50/50 och den obarkade 

energiveden som har för låg mekanisk hållfasthet. Med åtgärder i pelleteringsprocessen 

för att öka hållbarheten bör även dessa kunna klara klass A1. 

Ur ett asktransformationsperspektiv visar redan analyserna av de skogsbränslebaserade 

pelletbränslena att additiven, trots att inblandningen bara var 1,5 %, gav förhöjda halter 

av alkali. Detta leder till allvarliga problem med sintring, glasartade beläggningar i 

närvärmeanläggningarna och ökade emissioner av fina partiklar. Noteras bör att de 

uppmätta asksmälttemperaturerna för dessa bränslen är relativt höga, >1420 °C. 
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Villabrännarna klarade dessa bränslen bättre, men inte helt utan varningstecken. De 

tekniker som finns för att hålla ren brännarkopp/rör från sintrat material måste 

vidareutvecklas för att garantera en säker drift.  

Även torvpelleten gav upphov till slagg men orsaken här var den ökade halten kisel i 

bränslet. Torven ger även höga stofthalter, men där spelar medryckning av större partiklar 

i närvärmeanläggningarna en större roll. I villapannorna är gashastigheten lägre och 

stoftet består huvudsakligen av submikrona partiklar bildat av flyktigt material. 

Energiveden ger (i vissa fall) sintrat material, men detta beror på saltsmältor som är 

mjukare och lättare att hantera. 

Erfarenheterna från projektet ger att de krav som ställs på träpellets för villabruk i del 2 

inte är tillräckliga för att garantera en säker drift och hög tillgänglighet varken i dagens 

pelletsbrännare eller i närvärmeanläggningar. Kraven är främst ställda från ett 

tillverknings- tranport – och lagringsperspektiv, medan förbränningsperspektivet saknas.  

Det saknas en relevant beskrivning av främst bränslets slaggningsbeteende och 

bränslets stoftbildning. De kriterier vi efterfrågar är: 

 Kriterier som beskriver vid vilka förhållanden slaggning sker (främst temperatur) 

samt vilken typ av slaggning som kan inträffa (saltsmälta respektive 

silikatsmälta). 

 Kriterier för grad av stoftbildning och risk för beläggning/korrosion/stoftutsläpp. 

Egentligen vad stoftet består av, vid vilka temperaturer stoftet bildas, och vilken 

smälttemperatur stoftet har. 

För att kunna formulera dessa kriterier krävs mer kunskap kring askhaltens betydelse, 

men kanske främst kring vad relationen mellan ingående ämnen i askan (alkali, svavel, 

klor, fosfor, kalcium, kisel) betyder för asktransformationen.  

Detta projekt har inte primärt utformat experiment för utvärdering av 

bränsleomvandling, med undantag av de begränsade försök med enstaka pellets i lab-

reaktor som genomfördes i WP2. Från dessa försök, och med stöd av erfarenheter från 

förbränningsförsöken där exempelvis oförbränt i bottenaska konstaterades vid eldning 

med torvpellets, kan noteras att ett relevant kriterium för bränsleomvandling är 

koksutbränningstiden hos ett bränsle. Andra faktorer hos bränsleomvandlingen som 

påverkar designen hos anläggningen är hur mycket av bränslet som förbränns i gasfas och 

hur mycket som förbränns på rosten. Förhållanden i olika delar av anläggningen (som 

temperatur och tillgång på syre) kan även ha stor betydelse för slutprodukter (emissioner, 

slaggning, påslag etc). Exempel på detta är stoftbildning men även emissioner av 

kväveoxider. Kriterier för bränsleomvandling skulle kunna beskriva: 

 Diffusionshastigheten för syre vid koksförbränningen vid olika askhalter och 

olika typer av processat material. 

 Fördelning mellan flyktigt material och koks vid olika temperaturnivåer. 

 Förhållanden för optimal reduktion av kväveoxider.  

 

3.2 Underlag för ett kvalitetssäkringssystem 

Specifikt mål: 2) utveckla principer och underlag för ett kostnadseffektivt och tillförlitligt 

kvalitetssäkringssystem avseende hela leveranskedjan från råvara till brännare. 

Målet med WP 4 har varit att ta fram principer och underlag för ett kostnadseffektivt och 

tillförlitligt kvalitetssäkringssystem för bränslepellets. Arbetet med att uppnå målet har i 

huvudsak genomförts i två moment: 1) inventering bland nationella, internationella och 

europeiska standarder för bränslekvaliteter och bränslekvalitetssäkring, och bland dito 
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kvalitetssäkringssystem (QA-system) för bränslepellets, samt 2) diskussion med och 

enkätutfrågning av representanter från pelletsproduktionskedjan och användarkedjan om 

dagens och framtidens pelletkvalitet och kvalitetssäkring.  

Genomgången av existerande dokument visar att det finns ett antal europeiska och 

svenska standarder som definierar bränslekvalitet, utifrån fysikaliska egenskaper och 

kemisk sammansättning, och på ett allmänt sätt beskriver hur kvalitetssäkringsarbete i 

bränsleproduktion skall bedrivas. Dessa bedöms utgöra en god bas för svenskt 

kvalitetssäkringsarbete, och således rekommenderas inte att några nya liknande dokument 

tas fram. De svenska och europeiska standarderna för pelletkvalitet (SS-EN14961-2 och 

SS 187120) bedöms båda som relativt lättolkade, genomförbara och snarlika; endast 

mindre skillnader i nivåer och parametrar förekommer.  

Den europeiska standard som beskriver själva kvalitetssäkringsarbetet för 

biobränsleproduktion (FprEN15234-1) är till stora delar en tolkning av ISO 9001-

systemet för denna specifika bransch. Dokumentet bedöms på ett generellt plan innehålla 

de delar som behövs för god kvalitetssäkring vid pelletsproduktion. Dock bedöms att det 

kan föreligga svårigheter för enskilda aktörer i bränslekedjan att uttolka hur man praktiskt 

skall gå tillväga för att uppfylla de krav som ställs. Med anledning av detta har ett antal 

olika nationella/europeiska certifieringssystem för pelletkvalitet, vilka till stor del 

utformats för att handfast kunna arbeta med kvalitetssäkringsfrågor, utretts i detta arbete. 

Dessa beskriver i detalj hur pelletsbranschen skall agera för att uppfylla hela/delar av de 

krav som definierats i de aktuella standarderna – plus, i vissa fall, extra krav.  

I Sverige finns ett system för certifiering av bränslepellets – Svanen (Nordisk 

Miljömärkning). Även om Svanen har som delfokus att produkten skall hålla hög kvalitet, 

är definitionerna relativt vaga och, framför allt, dess huvudfokus miljöinriktat. Därför 

görs här bedömningen att Svanen-märkning inte bör användas som utgångspunkt för 

kvalitetsarbete för svensk pelletsproduktion.  

Ett intressant internationellt system är istället det tyska/österrikiska/europeiska 

certifieringssystemet ENplus. ENplus vilar i huvudsak på ISO9001, EN14961 och 

EN15234 och har därmed ett tydligt kvalitetsfokus. Systemet inkluderar 

produktmärkningsklasserna A1, A2 och B, definierade enligt EN14961, administreras av 

det tyska pelletsinstitutet DEPI tillsammans med nationella pelletssammanslutningar och 

kontrolleras av ackrediterade organ. ENplus har på kort tid vuxit till att bli det 

dominerande certifieringssystemet för bränslepellets i Europa och anger sig ha planer på 

fortsatt expansion och introduktion av ytterligare produktklasser. Däri anses ENplus vara 

det bäst lämpade av tillgängliga kvalitetscertifikat för introduktion/anpassning till den 

svenska pelletsmarknaden. 

PIR:s syn på behovet av ett framtida kvalitetssäkringsystem/certifieringssystem 

För att sondera hur kvalitetssäkringsarbete utförs inom den svenska pelletsbranchen idag, 

samt hur denna ställer sig till existerande och ev. framtida 

kvalitetssäkringsystem/certifieringssystem, fördes en diskussion om ämnet vid 

Pelletsindustrins Riksförbunds (PiR) styrelsemötet i april 2011. PIR består av 15 

producenter av pellets, vilka tillsammans står för över 80 % av den samlade svenska 

produktionen, och arbetar tillsammans med medlemsföretagen med branschgemensamma 

frågor. Diskussionen landade i en konsensus om att bränslekvalitet är en viktig och 

naturlig parameter för de producerande företagen. Hela bränslekedjans betydelse för god 

pelletkvalitet betonades, inte minst beträffande den slutliga förbränningen av 

pelletsprodukten där kontinuerlig trimning av brännaren kombinerat med O2-styrning 

ansågs vara viktiga komponenter för att en god pelletkvalitet skall ha någon betydelse. 

Dock indikerades att de representerade företagen arbetar med säkring av 

produktkvaliteten på varierande sätt – vissa utifrån standarder och allmänna 

certifieringsmetoder och andra utifrån egenhändigt framtagna metoder. Beträffande 

anslutning till existerande certifikat, och då specifikt ENplus-systemet ansåg PiR:s 
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styrelse att det för tillfället inte finns behov av ENPlus i Sverige. Detta motiveras bl.a. 

med att ENPlus-kvaliteter i dagsläget inte efterfrågas på den svenska marknaden, och då 

den svenska gränsöverskridande handeln med pellets i dagsläget är låg (främst Tyskland 

och Österrike) blir det sammanlagda marknadsbehovet litet. Man menar även att den 

kvalitet som produceras i Sverige idag dessutom, generellt, överstiger den kvalitet som 

ENPlus garanterar, vilket inte alltid är fallet i Österrike, Tyskland och flera andra länder i 

Kontinentaleuropa där importerad pellets av varierande kvalitet inte är ovanligt.  

Sammanfattningsvis ställer sig PiR:s styrelse negativ till att underkasta sig certifierings- 

och märkningskontroller till en administrativ enhet med tillhörande kontroll- och 

försäljningsavgifter för en tjänst som man i dagsläget inte finner sig ha behov av. Ett 

eventuellt svenskt certifieringssystem önskar PIR själva ha betydligt större inblick och 

inflytelse i själva än vad ENplus ger möjlighet till, eventuellt i helt egen regi. Skulle å 

andra sidan konsumentsidan börja efterfråga ENplus-kvaliteter skulle frågan hamna i ett 

nytt ljus – bedömningen görs att det då heller inte skulle vara några större problem att 

certifiera större delen av den svenska pelletsproduktionen. 

 

Enkätundersökning och resultat 

För att se om PIR:s styrelses ståndpunkter i frågor kring kvalitetssäkringsarbete och 

certifiering är representativ, tillfrågades alla medlemmar i PIR, några övriga 

pelletsproducenter och ett antal nyckelpersoner inom bränslepelletskedjan om liknande 

spörsmål via ett enkätutskick (se bilagor). Svarsfrekvensen var god – 69 % för 

pelletsproducenter och 100 % för nyckelpersoner – och därmed anses den samlade 

svarsanalysen ha god signifikans.  

Enkätsvaren visar att det stora flertalet av de tillfrågade pelletsproducenterna på olika vis 

arbetar aktivt med kvalitetsfrågor, samt att dessa tillsammans med tillfrågade 

nyckelpersoner inom pelletskedjan är positivt inställda till ett frivilligt certifieringssystem 

riktat mot villasegmentet, med marknadsmässiga fördelar i form av produktmärkning. En 

eventuell direkt anslutning till exempelvis ENplus-sytemet tolkas dock utifrån svaren som 

icke önskvärd. Systemet anses för kostsamt och byråkratiskt för en certifiering av något 

som idag i princip redan uppfylls på den svenska marknaden. Däremot anser merparten 

att man genom anpassningar – främst beträffande administrering, avgifter och 

strykning/tillägg av olika kravdelar – kan skapa ett system som är lämpat för den svenska 

marknaden. Svaren antyder att ett sådant system mycket väl kan bygga på 

svensk/europeisk standard för pelletkvalitet – till vissa delar förbättrat – samt på generella 

krav i linje med ISO9001, i vilka råvarukvalitet, produkttransport och produktion bör 

utgöra de viktigaste länkarna i produktkedjan. Utöver dessa utpekas dessutom krav 

beträffande de förbränningsanläggningar som kunderna använder som en viktig 

komponent för att bränslekvaliteten skall vara av betydelse. 

Förslag inför framtiden 

Utifrån genomgången av tillgängliga standarder, QA-system och 

enkätundersökningssvaren föreslås på sikt ett svenskt QA-system, med tillhörande 

rättigheter till produktmärkning baserat på de europeiska standarderna EN 15234-1 och 2 

(indirekt ISO 9001). Som förklarats ovan beskriver dessa till stora delar hur ett 

kvalitetssäkringssystem, generellt, och för bränslepelletskedjan med tillhörande 

produktklassmärkning, specifikt, bör byggas upp; ISO 9001 innehåller de generella 

kraven på kontinuerlig kvalitetssäkring, vilken i EN 15234-1 och 2 appliceras på 

produktion av fasta biobränslen av olika form och råvaror. Användningen av EN 14961 

inom EN 15234 för den specifika bränslespecifikationen för definition av fysikaliska och 

kemiska kvalitetsnormer bedöms vara en stor fördel – dagens definitioner för träpellets 

för icke-industriellt bruk kan lätt breddas genom nya produktstandarder för nya råvaror.  

Den generella nivå som karaktäriserar beskrivningen av kvalitetssäkringsarbete i EN 

15234 lär dock medföra svårigheter för producenter med begränsad erfarenhet av 
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etablerade QA-system (majoriteten av enkätsvaren). Däri ligger utmaningen således att 

formulera ett tolkningssystem (certifieringssystem) som mer noggrant beskriver hur 

branschen rent praktiskt skall tillämpa ovanstående föreskrifter – både i dagsläget i 

framtiden. Det har dock konstaterats både i diskussionen med PIR:s styrelse och i 

enkätsvaren att en direkt anslutning till det kompatibla ENplus-systemet inte är önskvärd 

i Sverige, främst på grund av höga kostnader och administrativ tröghet. Därför bör ett 

separat svenskt QA/certifieringssystem tas fram. Å andra sidan, för att inte omöjliggöra 

ett eventuellt framtida samarbete eller sammanslagning med det dominerande och starkt 

expanderande ENplus-systemet – något som skulle kunna försvåra både försäljning på 

hemmaplan och framtida export och import – bör det svenska systemet i största möjliga 

mån använda sig av de ENplus-delar som bedöms vara användbara.  

För att få en bred acceptans för ett fristående svenskt QA-system med inspiration av 

ENplus är en mer ingående jämförelse mellan ENplus och EN 15234 av stor vikt. En 

sådan bör inkludera representanter från branschen, så att en modifierad version anpassad 

för den svenska marknaden kan utkristalliseras. Områden som dock omgående, utifrån 

responsen i detta projekt, kan tillskrivas stor betydelse för att kunna uppnå svensk 

marknadsacceptans för systemet innefattar:  

1) Administration och avgifter 

2) Definition av produktkvaliteter 

3) Långsiktiga kvalitetsmål 

4) Motkrav på brännarutrustning 

Den viktigaste punkten berör administration och avgifter. Branschföretagen måste 

kunna känna tillförlit i att systemet existerar för branschens och användarnas bästa, och 

att QA-systemet i sig inte har något ekonomiskt eller administrativt egenvärde. Det 

utfärdande organet bör därför vara väl förankrat i branschen och ha god transparens. Som 

utfärdare föreslås därför Svebio. Svebioföretagen är verksamma i hela produktionskedjan 

och organisationen arbetar på ideell, öppen och bred basis med att främja och utveckla 

användningen av bioenergi, nationellt och internationellt. Dessutom har Svebio redan i 

dagsläget god insikt i just pelletsbranschen, då man agerar som administratör åt PiR. 

Vidare föreslås en mer ingående granskning av vilka administrativa och kontrollerande 

instanser som är nödvändiga. Vidare föreslås QA-systemet vara icke vinstdrivet. 

Förslagsvis inbringas en avgift, exempelvis anpassad efter produktionskapacitet, från 

certifikatinnehavarna för att bära upp kostnaderna för administration av systemet – i 

övrigt bekostas certifiering och produkttester av de enskilda företagen själva. Eventuella 

överskott bör användas till att utveckla/effektivisera systemet eller återföras till 

certifikatsinnehavarna.    

Vissa av parametrarna i de europeiska standarderna för produktkvalitet verkar vara lågt 

satta jämfört med svensk normal kvalitetsnivå – exempelvis asksmältpunkten. Det relativt 

goda kvalitetsläget som idag råder på den svenska marknaden, till stor del på grund av 

den goda tillgången på bra träråvara, bör dras fördel av i ett svenskt QA-system. Därför 

föreslås ett QA-system som i grunden utgår ifrån europeisk standard – A1, A2 och B – 

men med ett utökat kvalitetssteg för svensk kvalitet. Vilka parametrar som kan vara 

aktuella för en kravhöjning bör utredas närmare tillsammans med svenska 

pelletsproducenter och övriga aktörer inom bränslekedjan. Vidare är definiering av 

långsiktiga kvalitetsmål, samt hur dessa skall uppnås, viktiga delar i ett QA-system. 

Detta finns dock inte upptaget i EN 15234 och föreslås därför integreras i ett svenskt QA-

system för bränslepellets. Slutligen bör ett motkrav på brännarutrusning 

(villasegmentet) ställas för att kvalitetsgarantin skall kunna gälla i praktiken. Krav bör 

ställas på exempelvis EN/P/kvalitetsmärkning, kontinuerlig trimning av driften och/eller 

införande av O2-styrning. Tillsammans kan dessa kombinerade krav driva på 

utvecklingen av inte bara pelletsproduktionen, men även av pelletsbrännare/pannor. För 
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att mer noggrant utreda vilka krav som kan vara rimliga att ställa på en villapanna bör 

dock även här en avstämning göras med provningsföretag och tillverkare. 

Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten i WP4 motiverar införandet av ett svenskt 

QA-system för bränslepellets och summerar samman till ett konkret förslag om hur ett 

sådant bör utformas. Redan existerande svenska och europeiska standarder, vilka väl 

beskriver hur kvalitetssäkring av bränslepelletsproduktion skall gå till och hur 

produktkvaliteter skall definieras och mätas, skall användas som bas. Vidare skall det 

svenska QA-systemet, i så stor utsträckning som möjligt likriktas med det europeiska 

certifieringssystemet ENplus, för att inte försvåra framtida marknadssamarbete över de 

nationella gränserna. En mycket viktig punkt är dock att utformandet av systemet sker i 

samråd och samverkan med den svenska tillverkande och användande pelletindustrin. 

Redan nu identifierade viktiga spörsmål rör avgifter, administration, nivåer för 

produktkvalitet samt krav på slutanvändarens brännarutrustning. Vad gäller den 

administrativa frågan föreslås att Svebio, som idag har hög legitimitet hos 

pelletsbranchen, tillfrågas som utfärdande organ. Kan ovanstående kritiska delar utföras 

på ett kreativt och samverkande sätt bedöms det resulterande svenska QA-systemet på 

sikt kunna bidra till ökad kvalitet, konkurrenskraft och ekonomisk framgång inom 

pelletsbranschen både för dagens och för framtidens råvarubas.   

 

3.3 Erfarenhetsutbyte i gränssnittet mellan 

bränsleproduktion och förbränningsteknik 

Specifikt mål: 4) utvärdera förbränningsresultatet (drifttillgänglighet och emissioner) vid 

nyttjande av kommande pelletkvaliteter (för vissa även med additivinblandning) i typiska 

villaanläggningar och närvärmeanläggningar av rost- och pulvertyp. 

Utvärdering av drifttillgänglighet och emissioner vid nyttjande av kommande 

pelletkvaliteter har skett i tre närvärmeanläggningar (Bilaga 3) och tre villaanläggningar 

(Bilaga 2).  

3.3.1 Bränslen 

De studerade pelletsbränslena var: i) träpellets med inblandning av 1,5 % lignosulfanat, 

ii) träpellets med inblandning av 1,5 %  potatis- och majsstärkelse, iii) barkad energived, 

iv) ej barkad energived, v) torv och vi) en pelletkvalitet bestående av 50 % sågspån och 

50 % energived, vii) referenspellets. För bränsleanalyser se Tabell 1 i Bilaga 2 och Bilaga 

3. De olika bränsleproverna valdes ut av deltagare i programmet "Produktionsteknisk 

plattform för svensk pelletsindustri" (pelletsplattformen) och representerar eventuellt 

kommande/intressanta pelletskvalitéer. Bränslena levererades i batcher om 30-50 ton till 

förbränningstester i närvärmeanläggningar och i storsäck (600 kg) till tester i 

villaanläggningar.  

Syftet med additiven lignosulfanat och stärkelse är att få en hård pellet som är 

kostnadseffektiv att pressa (”press helpers”). Båda additiven hade en positiv effekt vid 

tillverkning i form av att maskinerna gick jämnare och bullernivån minskade. Effekten i 

form av minskad strömförbrukning och minskat slitage måste dock utvärderas över en 

längre tidsperiod. Båda additiven gav också ökad hållfasthet och minskad finfraktion. 

Additiven blandades in i olika halter och redan 0,5 % gav signifikant effekt. 

Förbränningsförsöken genomfördes sedan med en högre inblandning.  

Träpellets av sågspån från mestadels tall tillverkades av Skellefteå Kraft AB och utgjorde 

en  referenspellets i detta projekt. Barkad och obarkad energivedspellets tillverkades vid 

Skellefteå Krafts fabrik i Storuman. Energived är en beteckning för samma sortiment som 

massaved med skillnaden att röt- och blånadsskador ingår samt att det inte finns något 

krav på en minsta toppdiameter vilket är fallet för massaved. Barkningen skedde genom s 
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k kedjebarkning, vilket innebär att barken piskas loss. Efter barkningen återstod ca 10-

20 % av den ursprungliga barken. Ursprungsmaterialet till energiveden var övervägande 

barrved, men 0-5 % var lövved, och då huvudsakligen björk. Även torvpellets 

producerades i Storuman. Torvråvaran bestod av blandtorv med högt inslag av 

Carex(starr)torv. En pelletkvalitet bestående av ca 50 % sågspån och 50 % energived, där 

energiveden bestod av 20 % tall, 75 % gran och 5 % lövved producerades vid Laxås 

pelletsfabrik. 

Samtliga pelletsråvaror hade en diameter på 8 mm. Alla har högre askhalt än den hos 

normal träpellets tillverkad av stamvedsråvara från tall/gran. Samtliga kvalitéer hade en 

relativt hög hållfasthet och bulkdensitet. Värmevärdet är relativt lika hos alla pellets 

förutom torvpelletsen som har ett högre värmevärde p g a högre C-halt och därmed lägre 

O-halt. Kvävehalten är också hög hos torvpelletsen i jämförelse med övriga sortiment.  

Båda energivedskvalitéerna har högre askhalt, 30-100%  högre på vikts-%  basis, än 

referensträpelletsen. Träpelletsen med lignosulfanatinblandning har relativt hög askhalt 

(0,8 % av TS) och torvpelletsen har en mycket högre askhalt än traditionell träpellets. 

Klorhalten är relativt låg hos alla sortiment förutom hos den stärkelsebaserade pelletsen 

som har något högre klorinnehåll än de övriga. Svavelhalten är hög i den sulfanatbaserade 

och torvbaserade pelletsen.   

Alkalihalten (K+Na) är relativt hög i bränsleaskan där additiv nyttjats (särskilt hos 

lignosulfanatpelletsen) i jämförelse med övriga sortiment. Kalciumhalten i bränsleaskan 

är relativt hög och kiselhalten relativt låg hos de båda rena energivedssortimenten.   

3.3.2 Förbränningsförsök i närvärmeanläggningar 

Förbränningsförsök utfördes i tre olika förbränningsanläggningar; en pulverpanna på       

5 MW, en rörlig snedrost på 2 MW och en planrost på 300 kW. Försöken utfördes under 

2-3 dygn. Anläggningarna representerar tre olika relativt typiska tekniker som nyttjas i 

närvärmesegmentet (< 5 MW) och nyttjar normalt 8 mm:s träpellets av hög kvalitet 

(stamvedsbaserad).  

I samtliga anläggningar mättes O2, CO, NO i rökgaserna efter cyklon vid en temperatur 

mellan 150-200 °C samt SO2, HCl och provtagning av totalstoft. För att bestämma 

partiklarnas (mass)storleksfördelning m a p aerodynamisk diameter användes en 13-stegs 

lågtrycksimpaktor som separerar partiklar i intervallet 0.03-10 m. Prover togs på 

cyklonaska och bottenaska ut i slutet av varje försök. Proverna inspekterades med 

avseende på utseende (form och färg) och sintringsgraden hos de olika askfraktionerna 

studerades visuellt och klassificerades i 4 steg.  

Parallellt med den ordinarie driftuppföljningen (loggning av verkningsgrader, 

temperaturer, luftflöden mm) dokumenterades viktiga processdata/-förlopp och 

uppkomna driftstörningar/förändringar under försöksdriften av deltagande driftpersonal 

från respektive bolag.   

3.3.3 Förbränningsförsök i villaanläggningar 

Tre pelletsbrännare har använts vid utvärdering. De representerar de tre 

förbränningstekniker som är vanliga hos småskalig förbränningsteknik på marknaden 

idag: en övermatad, en undermatad och en framåtbrinnande brännare. Den övermatade 

brännaren rengör rosten genom att den dras undan och skrapas varje gång brännaren 

släcks. Den framåtbrinnande blåser ren brännarröret när den stängs av eller efter inställda 

intervall.   

Försöken genomfördes vid nominell (kontinuerlig) effekt under 2-6 timmar och vid 

dellast under tre på varandra följande dagar. Vid nominell drift mättes CO, CO2, O2, NOx 

och OGC.  Avgiven effekt beräknades från temperatur och flöde i vattenkretsen. Stoft, 

SO2, HCl och masstorleksfördelning mätt med impaktor (DLPI) samlades under del av 

tiden. Tillförd mängd bränsle vägdes för beräkning av verkningsgrad under perioden. 
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Temperaturen i förbränningszonen mättes med ett termoelement. Vid dellast mättes CO, 

CO2 och O2 under dag 1 och dag 3. Medelvärden beräknades då CO2 > 0,5 %. 

I villaanläggningarna eldades ett urval av bränslena i de olika tekniktyperna. Torvpelleten 

eldades inte i villapanna. 

3.3.4 Försök med enstaka pellets i lab-reaktor 

Försök genomfördes med enstaka pellets i en labreaktor under väl definierade 

förhållanden. Syftet var att jämföra bränsleomvandlingen då enstaka parametrar varieras.   
 

3.3.5 Resultat  

De energivedsbaserade bränslena uppvisade tendenser till något högre NO-emissioner än 

normal stamvedsbaserad pellets (referenspelletsen). Torvpelletsen uppvisade kraftigt 

förhöjda NO-emissioner (5-10 ggr högre än referensträpelletsen). Torven gav också 

upphov till kraftigt förhöjda SO2-emisioner. Även kvaliteten som nyttjat lignosulfanat 

som additiv uppvisar tendens till något förhöjda SO2-halter i en av de nyttjade 

anläggningarna. Samtliga bränslekvalitéer gav låga HCl emissioner. 

Nivåerna på NO-emissionerna var genomgående ca dubbelt så höga i villapannorna 

jämfört med närvärmeanläggningarna. Från biobränslen bildas NO från bränslekvävet och 

reduceras sedan i syrefattigt område i rökgasen. Uppmätta emissioner är starkt 

anläggningsberoende, främst stegad lufttillsättning och uppehållstider i olika zoner av 

gasen är avgörande. Eftersom det är svårt att upprätthålla separata zoner med tillräcklig 

uppehållstid i gasen i små anläggningar är det inte ovanligt att NO-halterna är något 

högre i dessa. 

I närvärmeanläggningarna gav pelletbränslet som innehåller det alkalirika (K+Na) 

lignosulfanatbaserade additivet kraftigt förhöjda, och bränslet innehållande de 

stärkelsebaserade additivet förhöjda, emissioner av fina partiklar (< 1 μm). I Figur 1 visas 

mass-storleksfördelningen av partiklar mätt med impaktor i planrostpannan. Den övre 

figuren visar förbränning av sågspån med additiv och den nedre övriga kvaliteter. 

Observera att y-axlarna har olika område. Torvbränslet gav en kraftig ökning av 

totalstoftsemissionerna (grova partiklar > 1 μm) i den rörliga snedrosten i jämförelse vid 

förbränning av referensträpellets. Den obarkade energiveden gav också en något förhöjd 

totalstoftemission (i två av de tre studerade nätvärmeanläggningarna) i jämförelse med 

referensträpelletsen. Även här berodde detta på en ökning av emissionen av grova 

partiklar (> 1 μm). 

I villaanläggningarna gav pelleten med additivet lignosulfanat på motsvarande sätt också 

upphov till kraftigt förhöjda emissioner av fina partiklar, pelleten med det 

stärkelsebaserade additivet gav förhöjda emissioner, se Figur 2. Även pellets tillverkad av 

obarkad energived gav något förhöjda värden av totalstoft.   
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Figur 1. Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna efter cyklon från försöken i 

planrostret (300 kW) med förbränning av sågspån med tillförsel av additiv (ovan) och 

övriga kvalitéer (nedan).  
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Figur 2. Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna i försök med villabrännare.  

Pelletbränslet som innehåller den alkalirika (K+Na) lignosulfanatbaserade additivet gav 

upphov till svåra beläggningsproblem (slagg) i eldstaden hos de båda nyttjade 

rosteranläggningarna samt i brännaren i pulveranläggningen. Slaggen var glasaktig och 

driftpersonalen negativ till elda detta bränsle.  

Bränslet som innehåller det stärkelsebaserade additivet gav också upphov till liknande 

problem (beläggningsproblem i eldstad och i brännarrör mm) dock med något lägre 

intensitet. Driftpersonalen var negativ även till detta bränsle.  

Även i villaanläggningarna gav pelleten med additiven lignosulfanat och stärkelse 

upphov till hårt, sintrat material i brännarkopp/brännarrör.  

Uppmätta halter av totalstoft var lägre för villaanläggningarna; lika höga (för den barkade 

energiveden) ned till 70 % lägre (den mixade energiveden). Det är väl känt att 

medryckning av partiklar > 1 µm blir lägre i villapannor p.g.a. lägre gashastigheter vilket 

också kan utläsas ur Figur 2 som saknar förhöjda värden i detta område. Minskad 

medryckning är avgörande för skillnaden i totalstofthalt. Även masskoncentrationen av 

partiklar < 1 µm är lägre för villapannorna. Den naturliga förklaringen till detta är 

skillnader i temperaturförhållanden på rostren. I de små pannorna återfanns inga 

glasaktiga beläggningar på väggarna vilket också indikerar lägre temperaturer där.  

Bränslena gav upphov till mjuka beläggningar i villapannorna i varierande grad, men 

provtiden bedömdes som för kort för att en korrekt bedömning av beläggningstillväxten.   

För övriga pelletskvalitéer d v s den barkade energiveden och blandningen bestående av 

energived och sågspån uppkom inga driftproblem under försöken i 

närvärmeanläggningar. Det nyttjade torvbränslet gav upphov till kraftig slaggbildning på 

rostret i båda rosteranläggningarna.  

Vid förbränning av den obarkade energiveden i anläggningen med plan roster med 

horisontella tubpaket (ej automatsotning) uppstod relativt kraftig beläggningstillväxt på 

roster (slagg) och relativt mycket avsatt aska/beläggningar i de horisontella tuberna i 

konvektionsdelen. De saltsmältor som potentiellt bildas vid nyttjande av detta bränsle har 

relativt låg viskositet och är därför ej lika klibbiga som de silikatsmältor som oftast i 

tidigare undersökningar gett upphov till slaggningsproblem vid förbränning av pelleterade 
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trädbränslefraktioner. Det är sannolikt därför beläggningar uppstått på den plana rostern 

och ej i den rörliga snedrostern.  

Även i villaanläggning gav energivedsbaserad pellets i några fall upphov till sintrat 

material, men detta var mjukare än i fallen med additiv.  

 

3.3.6 Slutsatser – närvärmeanläggningar 
 

Utifrån resultaten framgår att man i första hand ej bör nyttja de båda studerade additiven 

vid pelletstillverkning, åtminstone inte med de här aktuella halterna. De båda bränslena 

gav upphov till så pass svåra drifts-/beläggningsproblem efter så pass korta driftstider (3 

dygn) att man med enkla anläggningstekniska åtgärder sannolikt inte kan motverka/bygga 

bort dessa problem. Dessutom gav dessa bränslen upphov till höga emissioner av fina 

partiklar vilka sannolikt kommer kräva installation av dyra partikelfilter till de 

anläggningar som nyttjar traditionell reningsteknik (cykloner).  

Det studerade torvbränslet gav upphov till relativt höga NO-halter (betydligt högre än de 

gränsvärden som tillämpades) och svåra slaggningsproblem, särskilt i den plana rostern. 

För att reducera dessa problem föreslås att bränslet sameldas/sampelletteras med ett Ca 

rikt bränsle som t e x bark/barkpellets.  

Den obarkade energivedspelleten bör i första hand nyttjas på rörliga rosters. För att 

minimera den potentiella problematiken vad gäller beläggningsproblem i 

konvektionsdelar bör detta bränsle i först hand ej nyttjas i pannor med liggande tuber utan 

automatisk sotning.  

 

3.3.7 Slutsatser - villaanläggningar 

Alla tre brännarteknikerna fungerade med alla provade bränslen under provtiden. Dock 

visade den undermatade brännaren en tendens till ökning i CO-emission och sintring i 

koppen under både nominell drift och vid jämförelse av dag 1 och dag 3 vid dellast för 

bränslen med additiv och energivedspellets. Detta visar på en känslighet för påverkan av 

sintrat material och en svårighet att tömma koppen Brännaren bör utrustas med någon typ 

av rengöring av koppen för att fungera pålitligt.  

Den framåtbrinnande brännaren hanterar bildad slagg genom renblåsning. Vid nominell 

last återfinns sintring i brännarröret endast efter energived, och i fallet med den mixade 

energiveden ökar CO-utsläppen påtagligt från dag 1 till dag 3. Tekniken bör kunna klara 

de provade bränslena, dock kan frekvensen för renblåsning behöva justeras/ökas för att 

säkerställa funktionen. 

Den övermatade brännaren hade svårare att klara den ökade askhalten vid nominell drift, 

då CO-emissionerna var något högre än för de andra brännarna. Dock sågs ingen ökning 

med tiden, och CO-emissionerna vid dellast var lägre än för de andra brännarna. 

Tekniken med övermatad brännare och askskrapning bör kunna klara de provade 

bränslena, dock kan frekvensen för askskrapning behöva justeras/ökas för att säkerställa 

funktionen. 

 

3.3.8 Slutsatser – försök med enstaka pellets 

Försöken med enstaka pellets i en labreaktor under väl definierade förhållanden visade att 

ökad inblandning av lignin i för övrigt samma material ger, förutom ökad hårdhet och 

densitet, förlängd koksutbränningstid. Detta beror troligen på att porositeten hos ligninen 

är lägre än hos bränslekoksen, varför syrediffusionen till koksytorna tar längre tid. 
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Metoden är värdefull för förståelse av hur enskilda parametrar påverkar 

bränsleomvandlingen.   
 

3.4 Behov av utveckling av förbränningstekniken  
 

Specifikt mål: 3) demonstrera utvecklingsbehov av förbränningstekniken och ta fram 

underlag för behov av teknikutveckling 

Generellt finns tre vägar att gå för att anpassa anläggningar till nya bränslen 

1. Bränslet kan modifieras genom blandning med annat bränsle eller inblandning av 

additiv. 

2. Design och/eller styrning av anläggningen kan ändras. 

3. För att minska emissionerna kan sekundär rening användas. 

Av de försök som genomfördes i närvärmeanläggningar framkom följande: 

 Den obarkade energiveden, som var ett av försöksbränslena, är exempel på ett 

bränsle som ger upphov till saltsmältor. Dessa är inte lika klibbiga och blir inte 

lika hårda som silikatsmältor. Sintrade saltsmältor kan transporteras framåt på 

rörliga rost, och det är även möjligt rengöra konvektionsdelen regelbundet med 

automatisk sotning. Det är däremot olämpligt att elda den här typen av bränsle på 

ett plant, fast rost, och i pannor med liggande tuber utan automatisk sotning.  

 Bränslen som ger upphov till silikatsmältor, som både pelleten med 

lignosulfanatadditiv och pelleten med stärkelseadditiv, kan ge hårt sintrat 

material på rosten och glasaktiga beläggningar på väggarna. För att kunna eldas i 

närvärmeanläggningar måste en utveckling ske som garanterar lägre temperaturer 

i bränslebädden på rosten, utan att utbränningen av koksen äventyras. Lägre 

temperatur i bädden kan nås genom kylning av rosten (vattenslingor, 

rökgasåterföring) eller genom omfördelning av primärluft till senare register.  

 Partikelbildning från flyktigt alkali kan påverkas genom styrning av temperaturen 

i bränslebädden. Lägre temperatur på rosten leder till längre uppehållstid och 

lägre rosterbelastning. Temperaturen får dock inte bli så låg att koksutbränningen 

äventyras. Sänkt bäddtemperatur skulle kunna vara en möjlig utveckling för 

kommande pannor. Det är dock oklart hur långt detta teknikspår kan drivas, och 

hur låga halter av partiklar < 1 µm man kan nå genom sådana primära åtgärder. 

Partiklar < 1 µm kan inte fångas upp av den prisvärda avskiljningsmetoden 

cyklon, utan kräver insatser av el- eller textilfilter, om sekundär rening är 

nödvändig. 

 Den torv som användes vid försöket var relativt kiselrik och gav upphov till både 

slaggningsproblem och partiklar. Problemen kan minskas genom sameldning med 

ett kalciumrikt bränsle, exempelvis bark/barkpellets. Generellt bör torvbränslen 

med relativt hög Ca/Si kvot (närmare 1 på massbasis) väljas för att minimera 

potentiella slaggningsproblem i rosteranläggningar. 

Av de försök som genomfördes i villaanläggningar framkom följande: 

 De provade villabrännarna visade goda förutsättningar att kunna hantera både 

salt- och silikatsmältor, förutsatt att de är försedda med någon typ av automatisk 

rengöring av brännarkopp/brännarrör. Rengöringsfunktionen måste även 

justeras/trimmas för aktuellt bränsle.  

 Halterna av partiklar < 1 µm var lägre och halterna av NO högre i villapannorna 

än i närvärmeanläggningar.  En möjlig utveckling vore att ytterligare sänka 

temperaturen i bädden, och att maximera den NOx-reducerande zonen. Tidigare 
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erfarenheter visar att det i en villabrännare är svårt att få tydliga zoner med 

tillräcklig uppehållstid för att kunna styra exempelvis avgång av alkalisalter eller 

reduktion av bildad NO.  

Av de försök som genomfördes i WP 8 med torvinblandning i både villa- och 

närvärmeanläggningar framkom följande: 

 Mängden emitterade partiklar kan reduceras med ca 50-80 vikts-% av mängden 

emitterade fina partiklar (<1 µm; PM 1) vid inblandning av torv i trädbränslen 

(grot, salix och stamved). Mängden grövre partiklar ökade inte nämnvärt. 

Carex(starr)baserad torv med hög ask- och kiselhalt ger bäst effekt. Vid 

inblandning av torv i stråbränslen (halm, rörflen) erhålls dock endast 

utspädningseffekter då andelen kalium i bränslemixen reduceras.  

 Torvinblandninges effekt består i att kalium binds till botten askan. 

Slaggningstendensen ökar vid sameldning av carexbaserad torv med trädbränslen. 

För att minimera denna effekt bör carexbaserad torv med relativt hög Ca halt 

nyttjas, gärna med ett Ca/Si viktsförhållande upp mot 1 

 Hög reducerande effekt har erhållits såväl då torven sampelleterats med 

trädbränslet som då enskilda torvpartiklar (torvpellets och frästorv) blandats med 

enskilda trädbränslepartiklar (flis och träpellets) innan bränslefickan/pelletssilon. 

 Då torv har ett högre S- och N-innehåll än trädbränslen kommer NOx och SOx 

halterna att öka vid samförbränning. 

 

3.5 Experimentell metodik för att utvärdera 

bränslekvalitet i praktisk tillämpning 

Specifikt mål: 8) utveckla experimentell metodik for att utvärdera bränslekvalitet i 

praktisk tillämpning. 

 

3.5.1 Delmål och experimentell metodik - Allmänt 
 

Ett av delmålen var att utveckla experimentell metodik for att utvärdera bränslekvalitet i 

praktisk tillämpning. Detta arbete innefattar i vid mening att utveckla/utvärdera 

experimentella metoder i olika skalor för att i dedikerade försök kunna utvärdera olika 

(pelleterade) biobränslen m a p förbränningsegenskaper i verkliga anläggningar i ett brett 

perspektiv. ”Bränslekvalitet” ur ett förbränningsperspektiv bör innefatta aspekter rörande 

både bränsleomvandlingsförlopp och asktransformation. I detta projekt är det främst 

arbetet inom WP2, WP3, WP7 och WP8 som ligger till grund för utvärderingen och då 

med fokus på tillgänglighet, emissioner och askrelaterade problem i små villabrännare 

och närvärmeanläggningar. Inget av delprojekten inom FUP har inkluderat aspekter av 

bränsleomvandlingsförlopp (med undantag av begränsade försök med omvandling av 

enstaka pellets i WP2). Genomgången av experimentell metodik inkluderar även tidigare 

erfarenheter och annat pågående arbete med olika typer av metoder för att studera 

förbränningsförlopp och/eller förbränningsegenskaper mer generellt. 

 

3.5.2 Beskrivning av olika experimentella metoder 
 

Generellt kan fyra olika typer av experimentell metodik diskuteras i detta sammanhang; 

 

1) Termiska analysmetoder med små provmängder (<1 g) i kommersiella instrument, 

antingen gravimetriska (Thermogravimetric Analysis, TGA) eller kalorimetriska 

(Differential scanning calorimetry, DSC) eller kombinationer av dessa. TGA används 
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främst för att bestämma sammansättningen av material och att studera dess termiska 

stabilitet. DSC används för att karakterisera ett materials termiska fasövergångar och 

fysikaliska transformation (fast-flytande-gasfas). Specifik mjukvara kan möjliggöra 

bestämning av kinetiska parametrar (t ex reaktionsordning- och hastighet). Denna typ av 

termisk analys har i andra sammanhang använts för att analysera biomassa, och det finns 

stor potential att använda dessa metoder vid framtida ”grundläggande” karakterisering av 

biobränslen. Utrustning för detta finns tillgänglig inom projektgruppen men har ej ingått i 

nu aktuella FUP-projektet. 

 

2) Experimentella metoder i lab-skala/miljö i särskilt designade/konstruerade 

uppställningar för att studera förbränningsförlopp (bränsleomvandling) och specifika 

aspekter av asktransformation. Denna kategori innehåller särskilda forskningsreaktorer 

med olika ändamål där utformning och funktion varierar stort. Metoderna kan både 

användas för att ge mer grundläggande kunskap och generell förståelse men även för att 

besvara specifika tillämpade frågeställningar. En viktig uppdelning är i 

omvandlingsteknik, d v s med relevans för roster-, fluidbädds, eller pulverteknik. Man 

kan även skilja på batchvisa och kontinuerligt matade. Som batchvisa metoder, med små 

bränslemängder, kan nämnas t ex särskilda pyrolysapparater för enstaka bränslepartiklar 

(pulver/små flis) och reaktorer/ugnar för enstaka eller ett mindre antal pellets. För de 

kontinuerligt matade metoderna kan nämnas s k ”drop tube” reaktorer där enskilda 

bränslepulverpartiklar matas/faller i en stående rörliknande reaktor under termisk 

omvandling, särskilda lab-reaktorer för att studera slaggningsbeteende vid pellets/flis-

förbränning, samt små fluidiserande bäddar i pilotskala. Olika typer av gasanalys, 

vägning (typ TGA) och ask/koks-analyser kan appliceras. Inom projektgruppen finns idag 

dels olika små reaktorer med bubblande fluidiserande bäddar samt två olika 

experimentella metoder för studier av förbränning av enstaka/ett mindre antal pellets. 

Dessa metoder håller för närvarande på att utvecklas ytterligare. Studier i en av dessa 

uppställningar (vid SP) med enstaka/några pellets har ingått i detta projekt, dock i relativt 

begränsad omfattning. 

 

3) Små kommersiella förbränningsanläggningar (<50 kW) som används i studier i lab-

miljö. Här ryms t ex villabrännare/kaminer för pellets, traditionella fliseldade 

förugnar/pannor och små rosterbrännare (som liknar större närvärmepannor). Den 

självklara fördelen med denna kategori är att man har en kontinuerlig förbränningsprocess 

i verkliga anläggningar som antingen har direkt relevans (villaskalan) eller kan nyttjas 

som små testsystem av rosteranläggningar (närvärmeskalan) under kontrollerade och 

systematiska former i lab-miljö. Detta medför stor flexibilitet vad gäller vilka typer av 

förbränningsutrustningar, frågeställningar, mätningar under drift och avancerad 

provtagning som ingår. Denna typ av förbränningsförsök kan användas dels för att ge 

anläggnings/teknik-specifika resultat vad gäller inverkan av variationer i bränsle och drift, 

och dels för att bygga upp erfarenheter och generell förståelse (t ex kring 

slaggningstendenser) hos ett större antal bränslen under vissa förutsättningar vad gäller t 

ex val av teknik, genomförande och utvärdering. Studier i denna typ av små kommersiella 

anläggningar i lab, har ingått i detta projekt i WP2, WP7 och WP8, se Tabell 1. 

 

4) Fullskaleanläggningar i fält. Här avses alla olika typer av förbränningsanläggningar, 

från små panncentraler till stora kraftvärmeverk. Av relevans för detta projekt är framför 

allt pelletseldade anläggningar inom närvärmesektorn (50 kW-10 MW), som inkluderar 

olika typer av större brännare och rosterpannor. Enstaka pulverpannor och 

fluidbäddspannor förekommer också. Beroende på en rad faktorer är möjligheterna mer 

eller mindre goda att genomföra adekvat forskning och det finns naturligt nog 

begränsningar i form av t ex storleken/utformning på anläggningen, logistiken med 

bränsle och personal, väderkänslighet/variationer, driftkrav/rutiner och tillgänglighet som 

begränsar och försvårar möjligheterna att utföra adekvat forskning. Det är även svårt att 

genomföra studier av mer innovativa idéer, t ex vad gäller nya bränsle- eller driftkoncept, 
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eftersom osäkerheten kring utfallet då ofta är stor. Och även här är det viktigt att komma 

ihåg att utfallet/resultaten är anläggnings- och teknikspecifika. Men med god planering 

och samarbete med industrin utgör detta ett viktigt komplement, inte minst för att; I) i ett 

initialt skede erhålla/fånga in erfarenheter från industrin vilka problem och frågor som är 

aktuella/viktiga och II) i ett senare skede validera och demonstrera resultat/idéer som 

tagits fram med andra metoder, tidigare i FoU-kedjan. Interaktionen med industripartners 

är också en viktig aspekt kring detta eftersom dessa fältmätningar ofta innehåller inslag 

av erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan forskarna och personal inom industrin. Studier 

i fullskaleanläggningar i fält har ingått i detta projekt inom WP3, WP7 och WP8, se 

Tabell 2. 

 

  



30 

 

 

3.5.3 Experimentella metoder i FUP-projektet 
 

Tabell 1. Små kontinuerligt matade anläggningar i lab-miljö som ingått i FUP-projektet. 

 Anläggningstyp Fabrikat Bränslen 

WP 2: Småskalig 

förbränning 

3 st pelletsbrännare; 

Undermatad 

Framåtbrinnande 

Övermatad 

 

 

Thermia BeQuem 20 

PX 21 

Janfire NH 

6 st pelleterade bränslen;  

Träpellets med lignosulfonat, 

Träpellets med Dalum-stärkelse, 

Energived (barkad), Energived 

(obarkad), Laxå 50/50 

(Träspån/Energived), Laxå ref 

(träspån)  

WP 7: Askkemisk 

modell 

Övermatad 

pelletsbrännare 

 

 

Undermatad 

pelletsbrännare 

 

 

 

 

 

Framåtbrinnande 

spannmålsbrännare 

 

 

 

Pulverbrännare 150 kW 

 

 

Fluidiserad bädd (5 kW) 

Janfire NH 

 

 

 

Eco-Tech A3 

 

 

 

 

 

 

AgroTec 

 

 

 

 

VTS Multifuel (ETC 

Piteå) 

 

Pilotreaktor (UmU) 

Kassava (rötter, stammar och blast), 

3 sortiment 

Brassica carinata (energigröda) 

 

Rapspressrest 

Vetedrank 

Rötslam (rent och med Grot och 

Halm) 

Fosforsyratillsats till Grot, Halm 

och Salix 

 

Havrekorn (med kalk och kaolin 

additiv) 

Korn-, Råg- och Vetekorn, (samt 

Korn+kalk) 

 

Rapspressrest 

Vetedrank 

 

Rapspressrest 

Vetedrank 

Rötslam (rent och med Grot och 

Halm) 

Fosforsyratillsats till Grot, Halm 

och Salix 

Rapskaka + Bark (sameldning) 

WP 8: Sameldning 

med torv 

Undermatad 

pelletsbrännare 

Eco-Tech A3 Halm och Grot sameldat med en 

torvsort(kompletterar tidigare 

arbeten rörande sameldning av 

Halm, Salix och Rörflen med 3 

andra torvsorter) 
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Tabell 2. Fullskaleanläggningar i fält (närvärme) som ingått i FUP-projektet. 

 Anläggningstyp Fabrikat Anläggningsägare Bränsle 

WP 3: Närvärme Pulverpanna 

(5 MW) 

 

Rörlig snedrost 

(2 MW) 

 

Planrost 

(300 kW) 

BioSwirl TM 

 

 

Hotab/ 

Danstoker 

 

Stepfire 

Skellefteå Kraft 

 

 

Skellefteå Kraft 

 

 

Luleå Energi 

7 st pelleterade bränslen; 

Träpellets med 

lignosulfonat, Träpellets 

med Dalum-stärkelse, 

Träpellets (ref), Energived 

(barkad), Energived 

(obarkad), Torv, Laxå 

50/50 (Träspån/Energived) 

WP 7: Askkemisk 

modell 

Rosterpanna 

(5 MW) 

Weiss Telge Nät Havreskal (med kalk och 

kaolin additiv) 

WP 8: Sameldning 

med torv 

Snedrost 

(200 kW) 

HDG 200 Neova Träpellets och Torvpellets 

(rent trä och sameldat med 

torv, tre mixar) 

 

 

3.5.4 Erfarenheter och utvecklingsbehov 
 

Småskaliga anläggningar (i lab) 

 

När frågeställningarna är kopplade till villaskalan eller det segment där dessa 

anläggningar är avsedda för, är det naturligtvis en stor fördel att kunna utföra försöken i 

anläggningar av motsvarande storlek i lab. Men försök med villabrännare i lab har även 

relevans för rosterförbränning generellt i närvärmesektorn. Vissa problem och 

begränsningar finns dock t ex kopplat till askrika bränslen och relevansen mellan olika 

tekniker. 

 

Inom projektgruppen finns lång erfarenhet (>15 år) att utföra förbränningsstudier i 

småskaliga pelletsanläggningar i lab för att bedöma förbränningsegenskaper m a p 

tillgänglighet, askrelaterade problem och emissioner. Erfarenheter visar att olika tekniska 

lösningar av brännare samt kombinationen med pannan påverkar resultatet varvid det är 

viktigt att använda ett bestämt system då olika bränslen ska jämföras. Ur ett 

slaggningsperspektiv är det mindre viktigt hur pannan och gasutbrinningen fungerar, men 

då beläggningar och emissioner inkluderas blir det naturligtvis viktigt. Det har också visat 

sig att de flesta brännare och kaminer som finns på marknaden, med några undantag, har 

svårt att hantera mer askrika bränslen än traditionell stamvedsbaserad pellets, vilket gör 

det svårt att genomföra längre eldningssekvenser med t ex beläggningsmätningar och viss 

partikelprovtagning utan att förbränningsprestandan försämras p g a slaggbildning i 

brännaren.  

 

Vad gäller att förutsäga ett bränsles beteende på ett större roster i närvärmeskala så är det 

av naturliga skäl svårt att använda små villabrännare som har en helt annan design och 

driftprincip. Men för att studera slaggningstendenser, både kvantitativt och kvalitativt, 

anser vi att det finns relativt god relevans att utnyttja små pelletsbrännare då t ex 

temperaturer, upphettningshastigheter och uppehållstider i brännaren relativt väl 

motsvarar förhållandena i större rosteranläggningar. Det finns dock svårigheter då alltför 

askrika eller problematiska bränslen nyttjas. För att utföra integrerade/komplexa studier 

med syfte att bedöma förbränningsegenskaper (bränsleomvandling, asktransformation 

och emissioner) och hur bädden beter sig i relation till olika pelletsegenskaper och hur 

detta kan påverkas m h a t ex processvariabler, krävs dock andra typer av mer anpassade 

förbränningssystem där denna typ av forskning kan utföras. 
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Vi har idag god erfarenhet och väl etablerade metoder för att genomföra denna typ av 

experimentell forskning. Det ingår ofta som en del i våra doktorandprojekt eller i olika 

industriuppdrag. Förbränningsförsöken genomförs ofta som eldningar vid konstant drift 

under någon/några timmar (max 8-10 h), och i vissa fall upp till ett dygn. Olika 

askfraktioner samlas in och mätningar med beläggningssonder och gas- och 

partikelprovtagning utförs. Förutom standardmetoder används även en rad avancerade 

metoder för t ex partikelprovtagning och analys. Askor och partiklar karakteriseras 

kemiskt med avancerade och väl etablerade metoder där vi har världsledande kunskap 

och erfarenhet. 

Försök i mindre brännare 

I detta projekt genomfördes försök i tre brännare i villaskala i lab. Eldningar skedde dels 

vid nominell drift 2,5-5 timmar, dels vid dellast under tre på varandra följande dagar. 

Erfarenheten från detta projekt är att ur ett metodperspektiv är förbränningsexperiment 

vid nominell (konstant) last tillsammans med försök med dellast under en längre tid ger 

en bra bild av hur bränsle och brännare fungerar. För en korrekt bedömning av 

långtidseffekter av exempelvis beläggningsbildning bör dock eldning ske under längre tid 

än tre dagar.  

Förbränningsexperiment i villabrännare kräver en ganska stor insats av analysinstrument 

och persontid. För att ge resultat som kan jämföras och varur generella slutsatser kan dras 

bör de brännare/pannor som används vara väl fungerande och beprövade och inte 

behäftad med barnsjukdomar eller ”tankefel”. De bör justeras in för varje bränsle så att 

resultaten blir möjliga att jämföra, och det är viktigt att operatören är insatt i hur 

respektive anläggning fungerar, är välbekant med mätutrustning och rutiner och kan 

genomföra och dokumentera försöken på ett konsekvent sätt.  

 

Fullskaleförsök 

Inom projektgruppen finns värdefulla erfarenheter från en rad fältstudier som genomförts 

under en längre tid. Det är dock under de senaste ca 5 åren som vi på allvar etablerat 

denna typ av fältförsök inom närvärmesektorn som en del av forskningen som givit oss 

mycket god erfarenhet av vilka experimentella metoder och förfaringssätt som är 

relevanta och genomförbara. Det har gett oss goda kontakter med industrin inom 

närvärmesektorn och praktiska erfarenheter. Mätkampanjerna har ofta varit kopplade till 

forskningsprojekt där försök i lab och teoretiska modellberäkningar även ingått vilket gett 

en bra bredd och länkad forskning ända ut till praktisk tillämpning. Det arbete som 

genomförts såväl inom FUP-projektet som i andra sammanhang med fältstudier har ofta 

utgått från praktiska/reella problem och frågor som industrin stött på, som sedan har lett 

till att en forskningsfråga inom ett forskningsprojekt aktualiseras. Denna fråga kan då 

studeras mer i detalj experimentellt i lab-miljö och i teoretiska beräkningar för att sedan 

komma tillbaka till fullskaleanläggningar och försök där t ex med sameldning eller 

additivtillsats för att motverka de aktuella problemen. Denna typ av experimentell 

forskning/försök i fullskala är dock associerat med vissa problem och begränsningar, 

vilket har diskuterats i texten ovan, och som i vissa avseenden varit mycket tydliga inom 

det aktuella FUP-projektet. 

 

I detta projekt genomfördes försök i tre närvärmeanläggningar (två rosterpannor och en 

pulverbrännare) med skogsbränslebaserade pellets, i en rosterpanna med fosforrikt 

bränsle, och i en rostpanna med sameldning torv och biobränsle.  Försöken med 

skogsbränslebaserade pellets genomfördes under tre dagar i samarbete med ordinarie 

driftspersonal på anläggningarna. Erfarenheten från detta projekt är att tre dagar var en 

tillräcklig tid för att visa hur anläggningarna beter sig vid ett nytt bränsle och för att 

kunna ta exempelvis beläggningsprover. Driftpersonalens medverkan och engagemang är 

en förutsättning för framgångsrika försök. Värdefull information erhålls också då samma 

bränslen eldas i olika typer av anläggningar, exempel på detta är att ett bränsle kan 
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hanteras på ett rörligt rost men inte på ett plant rost med liggande tuber i 

konvektionsdelen.  

Eldningsförsök i fullskala kräver dels stora mängder bränslen, här de 

skogsbränsebaserade pelleterna med drygt 30 ton av varje, dels att tillverkning, transport 

och lagring av bränslet kan hanteras och samordnas på ett någorlunda smidigt sätt. Det är 

viktigt att det specifika bränslet inte sammanblandas med det ordinarie bränslet.    

 

Avslutande tankar om erfarenheter och behov kring experimentell utvärdering av 

biobränslen 

 

Det finns idag väl beprövad och inarbetad metodik för att genomföra experimentella 

forskningsprojekt i såväl lab som fält vad gäller kommersiella anläggningar och mindre 

pilotreaktorer, med ett stort antal adekvata mät- och analysmetoder och metodik för 

askor, slagg, beläggningar, partiklar och gasemissioner. Dock finns ännu ingen 

forskningsreaktor tillgänglig för rosterförbränning inom Sverige, men en sådan har nu 

byggts vid UmU, med relevans för närvärmesektorn. 

 

Saknas gör idag metodik/förfaringssätt att applicera mer grundläggande experimentella 

metoder för att erhålla generell kunskap och att överföra och applicera sådan till verkliga 

fullskaleanläggningar. Ej heller har bränsleomvandlingsprocesser studerats specifikt och 

grundläggande och således ej heller kopplingar mellan bränsleomvandling och 

asktransformation, d v s hur bränsleegenskaper inverkar på utbrinningsförlopp vilket i sin 

tur ställer den fysikaliska miljön där den primära askbildningen/transformationen sker. 

 

Man kan konstatera att en kombination av experimentella metoder behövs som består av 

alla de fyra typer som beskrivits i texten ovan. Vi tror dock att vi i vissa avseenden 

sannolikt allteftersom vi får mer kunskap och erfarenhet inom de närmaste åren kommer 

kunna formulera och etablera ett integrerat experimentellt förfaringssätt för att 

kartlägga/utreda olika (oprövade) bränslens egenskaper utifrån både bränsleomvandling 

och askrelaterade egenskaper. Detta kommer sannolikt utgöras av en kombination av 

bränsleanalys (fysikaliska och kemiska parametrar), ett askkemiskt ”modell-koncept” 

som diskuteras i 3.6 samt en kombination av experimentella metoder i lab-miljö och 

fullskaleanläggningar. 

 

3.6 Teoretiska modeller av askrelaterade egenskaper  

Specifika mål: 9) utifrån det experimentella materialet utveckla teoretiska modeller som 

beskriver kritiska parametrar för bränsleomvandlingsprocessen avseende askrelaterade 

driftsproblem och emissioner, bl a för styra pelletkvaliteten mot optimala egenskaper (t 

ex genom additivinblandning), bl a för styra pelletkvaliteten mot optimala egenskaper 

10) utveckla modeller baserade på teoretiska beräkningar (jämviktskemiska) och 

praktiska erfarenheter som beskriver askomvandlingsprocesser med avseende på 

slaggning, beläggningsbildning/korrosion och emissioner vid förbränning av fosforrika 

åkergrödor. 

5) ge förbränningsteknisk återföring till bränsletillverkare för utveckling av metoder och 

recept för produktion av specifika pelletkvaliteter. 

11) återkoppla resultat beträffande kritiska värden på olika parametrar avseende 

pelletkvalitet for styrning (t ex baserad på NIR och XRF) av pelleteringsprocessen mot 

olika pelletegenskaper, vilket studeras inom Pelletplattformen. 
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3.6.1 Biobränslens innehåll av askbildande element 
 
Allmänt 

Biomassa som begrepp innefattar en stor mängd olika material. Som namnet antyder ska 

ursprunget vara biologiskt/organiskt. Innehållet av brännbara komponenter som cellulosa, 

hemicellulosa, lignin, stärkelse, sockerarter och fetter, uppvisar stor variation. Detta gäller 

även de icke brännbara komponenterna eller askbildande elementen - oftast makro- och 

mikronäringsämnen. Spännvidden omfattar alltifrån stamved som innehåller ca 0.3-0.4 

vikts% askbildande ämnen till vissa agrara restprodukter som innehåller upp till 10 

vikts% "aska" och reningsverksslam som kan innehålla 50 vikts% (TS) askbildande 

ämnen. Dessutom visar proportionerna mellan de askbildande elementen på stora 

variationer. Om man bara ser till huvudelementen, det vill säga de som utgör huvuddelen 

av de askbildande elementen så kan listan begränsas till följande element; 

Si, Ca, Mg, K, Na, P, S, Cl, Al, Fe, Mn 

Om man dessutom koncentrerar sig på de element som deltar i asktransformationens 

huvudreaktioner kan Fe och Mn uteslutas i ett första skede och om man samtidigt 

konstaterar att Na och Al endast i ringa mängd förkommer "organiskt" i biomassan utan 

huvudsakligen i form av föroreningar som sand- och lermineral, så kan lista reduceras 

ytterligare till; 

Si, Ca, Mg, K, P, S, Cl 

Att Fe, Mn, Na och Al, exkluderas i en förenklad schablonmässig beskrivning av 

asktransformationen innebär inte att de alltid spelar en obetydlig roll. Beträffande Al och 

Na så är "reaktiviteten" i de fall de föreligger som mineraltypen fältspat (Na/Al-silikat) 

betydligt lägre än för de "organiskt" bundna elementen eftersom mineralen är relativt sett 

mer makroskopiska än de "inneboende" askbildande elementen. Detta innebär dock inte 

att Al och Na alltid inte deltar i askreaktionerna. I vissa fall, beroende på förekomst form 

och fysikaliska omständigheter, kan såväl Na som Al delta och många gånger spela en 

betydelsefull roll. Nämnas i detta sammanhang bör också att även Si och K till olika grad 

förekommer som mindre ”reaktiva” mineraler i form av föroreningar som kvarts (SiO2) 

och kalifältspat (K/Al-silikater). Vad det gäller Fe och Mn har inte heller de observerats 

ta någon huvudroll i askreaktionerna, däremot kan de utgöra signifikanta beståndsdelar i 

smält aska (slagg). 

Skogsbaserade bränslen 

Som nämnts tidigare så har ren stamved låga halter av askbildande element, ca 0.3 

vikts%. I de yttre delarna av trädet är situationen annorlunda. Halterna stiger generellt i 

bark, små kvistar, barr/löv och skott till som mest ca 5 vikts%. Dessa externare delar av 

trädet kan dessutom vara kontaminerade av olika typer av mineral som ytterligare höjer 

askhalten. Vad det gäller sammansättningen på de askbildande elementen så varierar den 

relativt mycket mellan trädets olika delar (se Figur 1).  Detta innebär exempelvis att bark 

eller grot som bränsle kan förväntas uppföras sig påtagligt annorlunda än stamved.  
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Figur 1. Variationer i askinnehåll för olika delar av gran. Bidraget till askbildande 

element från kontaminering av 3 vikts% sand visas också. [Data från; Werkelin, 

J., Thesis, 2008, Åbo Akademi University] 

  
Åkerbaserade bränslen 
Heterogeniciteten vad gäller innehållet av askbildande element är betydligt större för 

åkerbaserad biomassa än för skogsbaserad. Generellt sett innehåller den tidigare kategorin 

högre askhalter. En av de tydligaste skillnaderna är att åkerbaserad biomassa i många fall 

innehåller höga halter P, speciellt odlade åkergrödor. Många gräs och odlad trädbaserad 

biomassa har dock inte markant högre P innehåll jämfört med skogsbaserade.  

För resonemangen senare kommer här en kortare exemplifiering med kommentarer att 

ges med avseende på askinnehållet i åkerbaserad biomassa och den stora spridning med 

avseende på totalmängd och beståndsdelar den uppvisar. Det varierande innehållet av P 

kontra Si, K relativt Ca och Mg, samt innehåller av Cl, S och N kommer att belysas för ett 

antal utvalda åkerbaserade biomassor.  

P/Si: 

 Kassavastammar, Majsstammar, Rapsmjöl - höga P/Si 

 Havrekärna, Kornkärna, Salix - intermediära P/Si 

 Rörflen, Vetehalm, "Mallee residues, Hampa - låga P/Si 

Kvoterna illustrerar den stora spridningen i förhållandet mellan P och Si i åkerbaserad 

biomassa. Erfarenheterna har visat att man får helt skilda asktransformationsscenarier vid 

låga P/Si i jämförelse med intermediära och höga P/Si. 

K/(Ca+Mg) 

 Vetehalm, Rishalm, "Switch-grass" - höga K/(Ca+Mg) 

 Risskal, Hirsskal, bomullsrester - intermediära K/(Ca+Mg) 

De allra flesta åkerbaserade biobränslena har intermediära till höga K/(Ca+Mg) kvoter 

vilket oftast innebär problematiska förbränningsegenskaper.  

Cl, S och N 

Generellt sett har åkerbaserade biobränslen höga halter av dessa komponenter. 
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3.6.2 Asktransformationsprocesser 
 

De inneboende (organiskt bundna) askbildande elementen i biomassan är under de flesta 

förbränningsförhållanden starkt reaktiva i jämförelse med askbildande element i form av 

mineraliska föroreningar. Elementen kan kategoriseras utifrån de tidiga (ask-) 

förekomstformernas aggregationstillstånd. Därvidlag kan man förutsätta att alla de här 

diskuterade askbildande elementen i ett tidigt skede är oxidiska till sin karaktär, förutom 

Cl som snabbt troligen bildar HCl (eller Cl2). Vid alla förbränningstemperaturer 

föreligger sannolikt Si, Ca och Mg initialt som fasta oxider. Under reducerande 

förhållanden vid höga temperaturer kan Si föreligga som SiO(g), som dock omedelbart 

oxiderar till SiO2(s) vid förbränningen. K antas omedelbart reagera med vattenånga till 

KOH, som är smält eller gasformig vid normala förbränningsförhållanden. S och P bildar 

primärt gasformiga oxider liksom bränslets C och H som under vissa omständigheter 

interagerar med de askbildande elementen. Detta är en starkt schabloniserad bild av de 

verkliga förhållandena, som sannolikt i realiteten är betydligt mer komplicerad. I stora 

drag är dock denna beskrivning korrekt och framförallt en användbar utgångspunkt för ett 

fortsatt skisserande av asktransformationsreaktionerna och -mekanismerna. De beskrivna 

aggregationstillstånden har stor relevans för askkomponenternas reaktivitet och 

fraktioneringsbeteende i asktransformationsprocessen.  

Man kan ta sig an uppgiften att förstå och beskriva hur de askbildande elementen 

interagerar med varandra och med omgivningen, det vill säga de kemiska reaktioner som 

ger upphov till aska, på olika sätt. Ett relativt konventionellt sätt är att betrakta 

askkomponenterna som (huvudsakligen) oxidiska och dela in dessa i två kategorier; 

basiska och sura. Mellan kategorierna råder kemisk attraktion av olika grad som förenklat 

uttryckt avgör i vilken ordning och vilka produkter som erhålls i slutändan. 

I Figur 2 utgörs den vänstra kolumnen av den basiska kategorin och den högra av den 

sura kategorin. De är arrangerade så att det översta "paret" utövar den kraftigaste 

attraktionen och bildar därför den kemiska mest stabila föreningen. Föreningarnas 

stabilitet avtar alltså nedåt i kolumnerna. Detta innebär för exempelvis K2O att fosfaten är 

stabilare än sulfaten som är stabilare än kloriden och så vidare. Finns det endast 

vattenånga tillgängligt så bildas alltså KOH. Således avgör mängderna sura komponenter 

fördelningen av bildade K-föreningar. Omvänt gäller att för en given mängd P2O5 

kommer K-fosfat att bildas före Na-fosfat som bildas före Ca-fosfat, och så vidare. 

Tabellens ordning är strikt arrangerad efter termodynamisk stabilitet vid 1000°C för de 

enkla parvisa föreningarna. Under vissa omständigheter, bland annat vid högre 

temperaturer är vissa närliggande komponenter omkastade. Många av de parvisa faserna 

(föreningarna) förekommer slutgiltigt i de bildade askorna men i flera fall sker dock 

ytterligare reaktioner där flera basiska komponenter reagerar tillsammans med en sur, 

vilket kan medföra att den här skisserade enkla stabilitetsordningen förändras. I de fall då 

smältor uppträder kan relativt komplexa blandningar av många komponenter bildas. Det 

vill säga; det kan finnas andra mer komplicerade faser med högre termodynamisk 

stabilitet som blir slutprodukten i askan. Tabellen i Figur 2 kan dock ge värdefull 

principiell vägledning för att förstå och kunna skissera på de viktigaste reaktionerna i 

asktransformationsprocesserna. Komponenternas aggregationstillstånd är också angivna i 

tabellen. Som tidigare påpekats är de av stor betydelse för framförallt fraktioneringen av 

askan. I praktiken innebär även detta en långt driven förenkling men erfarenheter från 

lab-experiment och fullskalemätningar har visat att det finns fog för denna beskrivning 

som kan tjäna som underlag för förståelsen av askfraktioneringsprocessen. 
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Figur 2. Uppdelning av askkomponenter givna som oxider (med undantag för KOH,  
NaOH och HCl) i basiska och sura kategorier. Positionen i respektive kolumn 
anger den termodynamiska ”reaktiviteten” i förhållande till komponenterna i den 

andra kolumnen. 

3.6.3 Huvudreaktionerna 
Som beskrivits ovan skiljer sig de askbildande elementen i sina primära förekomstformer 

med avseende på volatilitet (flyktightet). En detaljerad kunskap om komponenternas 

speciation och reaktivitet som funktion av temperatur finns för närvarande inte. 

Förenklade teoretiska beskrivningar såväl som makroskopiska iakttagelser från 

experiment och verklighet talar dock för en hög initial volatilitet för S och Cl. Detta 

förfaller även gälla P. Huruvida dessa volatila komponenter faktiskt vill förflyktigas från 

bottenaskafraktionen eller ej bestäms i stor utsträckning av förekomsten av potentiella 

reaktanter och reaktiviteten hos dessa i bränslet. Det vill säga vilka, och 

koncentrationerna av, basiska oxidkomponenter. Dessutom måste stabiliteten för de 

potentiella produkterna beaktas. Exempelvis har K-fosfat och K-klorid låga smältpunkter 

och får relativt snabbt med ökande temperatur, höga ångtryck. Vad beträffar Si, Ca och 

Mg kan man dock förutsätta att de initialt bildar refraktära oxider, det vill säga fasta, 

högtemperatursmältande faser med låga ångtryck. Dessa förhållanden utgör 

förutsättningarna för den förenklade beskrivning som återges i Figur 3. Boxarna 

representerar bottenaskfraktionen och den del av aska som bildar fina partiklar.  

3.6.3.1 Bottenaska  
Förenklat kan bottenaskan sägas bildas av de fasta komponenterna CaO, MgO och SiO2, 

samt av P2O5 och K2O bland annat beroende på koncentrationerna av de förra. Det vill 

säga, finns det tillräcklig mängd P2O5 närvarande kommer K-fosfater att bildas. Om det 

också finns reaktivt CaO och eller MgO tillgängligt kommer ternära icke volatila K-

Ca/Mg-fosfater att bildas och utgöra del av bottenaskan. Om den senare förutsättningen 

inte finns, är risken stor att betydande mängder K-fosfat avgår från bränslet d v s "ryker 

av". Vidare, om ej P2O5 finns tillgängligt men däremot reaktivt SiO2, kommer K-silikater 

att bildas, K kommer även i detta fall bindas till bottenaskan. I andra fall har K en hög 

benägenhet av ”ryka av”. Det är inte ovanligt att CaO och MgO förekommer i sådana 

överskott att man hittar "fri" kalk (CaO) och magnesia (MgO) i bottenaskan. Speciellt den 

senare, då också på grund av relativt hög reaktionströghet (kinetisk). 

3.6.3.2 Fin flygaska 
Fina askpartiklar (<1 µm) bildas vid kondensation av gasformiga askbildande 

komponenter eventuellt tillsammans med CO2 och H2O i rökgaserna. Helt avgörande för 

bildande av fina askpartiklar är närvaron av volatila basiska komponenter (i detta fall K-

specier och i betydligt mindre omfattning Na-specier när det gäller biobränslen) som kan 

reagera med de sura komponenterna (SO2/SO3, HCl, P2O5, CO2). I annat fall kondenserar 

de sura komponenterna tillsammans med vattenånga vid relativt låga temperaturer sent i 
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rökgaskanalen. Det ska understrykas att den K-specie som kommer ifråga både vad gäller 

resonemanget om bottenaskan och om de fina partiklarna högst sannolikt inte är K2O, 

utan snarare i praktiken KOH eller redan har bildat KCl. K2O används i den 

schabloniserade framställningen som grundläggande komponent för tydlighetens skull. 

Temperaturen är en enskild viktig parameter i sammanhanget. Den principiella skillnaden 

mellan olika förbränningstemperaturer åskådliggörs i Figur 3, där den mellersta och högra 

boxstapeln illustrerar skillnader i fraktionering mellan aska som är volatil och som bildar 

bottenaska. Vid lägre temperaturer kan man återfinna även sulfater och karbonater i 

bottenaskan.  

De beskrivna förloppen utgör grunden i den fraktionering av de askbildande elementen 

som alltid sker vid bränsleomvandlingsprocesser av biomassa. Omfattningen bestäms 

naturligtvis av bränslet men även av princip och utformning av anläggning och det 

fysikaliska omständigheter som råder där.  

 
                        

 
 
 
                                                  

 
 
 högre temperaturer  lägre temperaturer  
 i bottenaska      i bottenaska    
 

 hög temperatur låg temperatur 
 
Figur 3. Schabloniserad beskrivning av fraktioneringen av aska vid förbränning av 

biomassa. De vänstra boxarna representerar reaktanter i form av askbildande 

komponenter; innehållet i den undre boxen resulterar i bottenaska och innehållet i den 

övre resulterar i fina askfraktioner. Beroende på förbränningstemperaturen kan de senare i 

viss utsträckning även återfinnas i botten askan. 

 

3.6.4 Generell beskrivning av sammansättningarna - 

tetradeder 
 

Enligt resonemanget ovan är det K2O, CaO och MgO, samt SiO2 och P2O5 som är 

huvudkomponenterna i bottenaskfraktionen. Sammansättningen av dessa komponenter 

åskådliggöras i form av en tetraeder (ett ”kvartenärt” fasdiagram), se figur 4. Positionen, 

det vill säga sammansättningen och temperaturen för den lägsta temperaturen för 

fullständig uppsmältning, är given för 4 av de sex kanterna ("binärerna"), vilket indikerar 

på sammansättningar där askrelaterade problem kan förväntas. Inga data finns dock för 

sammansättningar inuti tetraedern, men däremot för flera av de ”ternära” ytorna. I 

framställningen som följer görs en uppdelning mellan kiseldominerade bottenaskor och 

fosfordominerade. De förra är typiska för skogsbaserad biomassa medan i den senare 

kategorin återfinns i stora delar av den åkerrelaterade biomassan och i vissa industriella 

restprodukter. 
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Figur 4. ”Kvarternärt” fasdiagram med de bottenaskbildande huvudkomponenterna. 

 
3.6.4.1 Bottenaska - skogsbränslen (ternärt system) 
Figur 5 återger sammansättningen av de bottenaskabildande komponenterna för kiselrika 

bränslen i form av en triangel, i princip ett förenklat ternärt fasdiagram. Hörnen utgörs av 

K2O+Na2O, CaO+MgO samt SiO2 och läget i triangeln visar de relativa proportionerna av 

komponenterna. Bakgrunden till att addera CaO och MgO är att dessa komponenter 

uppför sig snarlikt i förhållande till de andra komponenterna och att den grafiska 

framställningen därmed underlättas. I realiteten finns dock en skillnad som alltså bortses 

ifrån här. I diagrammet finns ett antal isotermer som markerar de sammansättningar och 

temperaturer där fullständig uppsmältning föreligger. Smältförhållandena har tagits från 

det ternära fasdiagrammet K2O-CaO-SiO2 och är alltså approximativa bl.a. i det 

avseendet, som nämts ovan. Det bör betonas att en viss andel smälta kan finnas 

närvarande i betydligt vidare sammansättningsområden än de som markeras av 

isotermerna i diagrammet. Generellt minskar den dock med ökat avstånd från de 

markerade områdena och som framgår av figuren, även vid lägre temperaturer. Vidare 

återger figuren förhållandena vid jämvikt, det vill säga att asktransformations- 

reaktionerna har uppnått sin slutpunkt. I figuren finns ett antal skogsbränslen återgivna 

med koncentrationerna av sina bottenaskabildande komponenter. Bränslena; 1 - 3 utgörs 

av stamved från gran och tall, 4 s.k. "energived", 5 - 7 olika gallringssortiment, 8 färsk 

grot, 9 lagrad grot, 10 - 13 olika barksortiment, 14 grankvistar, 15 granbarr och 16 

granskott. Positionen för det sista sortimentet är något missvisande eftersom det är den 

del av granen som innehåller mest fosfor och därför inte idealiskt "passar" in i denna 

figur. Förhållandet K2O/(CaO+MgO) är dock korrekt. Bränslena 18 - 24 är stubbar som 

brutits med olika teknik och lagrats på olika sätt, olika länge. 

Som synes varierar sammansättningen för dessa skogsbaserade biomassor påtagligt. Det 

är uppenbart också att kvoten K2O/(CaO+MgO) varierar betydligt mindre än kvoten 

(K2O+CaO+MgO)/SiO2 (undantaget bränsle 16). Dessa omständigheter återspeglar 

sannolikt graden av kontamination med sand och lera, dels inbäddade i yttre delar av 



40 

 

 

träden under hela växtperioden och dels inkluderat vid skörd, lagring och transport av 

materialet. Sett till hela spannet av kiselinnehåll kan man utgå ifrån att stamvedens låga 

innehåll av kisel uteslutande är relaterat till den organiska vedmatrisen, medan det ökande 

innehållet av kisel i resterande sortiment utgörs av mineraler från sand och lera. Vid 

tillräckligt hög temperatur och lång uppehållstid kommer även den senare kategorin kisel 

att i hög grad delta i bottenaskreaktionerna. 

Figur 6 visar en sammanställning av försök utförda i pelletsbrännare, där andel 

bränsleaska som bildar slagg har avsatts som funktion av kiselinnehållet minskat med 

innehållet av Ca och Mg. Cl som också beaktats är av underordnad betydelse i 

sammanhanget och bortses ifrån i det följande resonemanget. En tydlig trend av ökande 

slaggningstendens från -0.5 till ett maxima vid ca +0.5, och därefter en avtagande 

tendens, kan ses. Under den horisontala axeln finns en "omräkning" till 

sammansättningarna som gäller för (CaO+MgO) --- SiO2 -kanten av triangeln i figur 5 

(rödmarkerat intervall). Det är därmed uppenbart att resonemanget utifrån förhållandena 

som ges i fasdiagrammen, d v s ett rent teoretiskt resonemang, motsvaras av 

experimentella erfarenheter. Som kan ses i figur 6 beaktas inte askornas innehåll av 

kalium, vilket påtagligt påverkar askans smältbeteende (se figur 5). Trots detta erhålls 

relativt linjära förhållanden (två tendenser; ökande och minskande) med liten spridning. 

Orsaken torde vara den relativt begränsade spridning i kvoten K2O/(CaO+MgO) som 

påtalats ovan. Maximat ligger på ca 0.6 (triangelns skala) vilket innebär en position som 

går genom mitten av det "problematiska" i figur 5. Figur 6 ska i detta sammanhang endast 

betraktas som en experimentellt iakttagen trend som inkluderar ett större antal försök i 

olika projekt och visar att det finns ett samband mellan förhållandet hos några få 

askbildande element och slaggningstendenser. 

 

  
Figur 5. Siffrorna markerar bottenaskabildande komponenter hos olika skogsbränslen (för 

detaljer se text). De streckade linjerna markerar sammansättningar och temperaturer där 

fullständig uppsmältning förekommer. 
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Figur 6. Figuren visar en sammanställning av försök utförda i pelletsbrännare. Andel 

bränsleaska som bildar slagg har avsatts som funktion av kiselinnehållet minskat med 

innehållet av Ca och Mg. 

 
3.6.4.2  Bottenaska - fosforrika bränslen (ternära sysstem) 
På motsvarande sätt som för de silikatrika bottenaskorna, visas i figur 7 kritiska 

smältförhållanden för systemen CaO – K2O – P2O5 respektive MgO – K2O – P2O5. Även 

om systemen skiljer sig en hel del på detaljnivå sjunker smälttemperaturerna i båda 

systemen i riktning mot P2O5. Inget av systemen är undersökta i sin helhet men 

experimentellt bestämda smälttemperaturer för enskilda faser i systemet (utanför 

områdena med isotermer i figurerna) pekar på att smälttemperaturerna ökar påtagligt i 

riktning mot sammanbindningslinjen CaO – K2O respektive MgO – K2O. I det avseendet 

finns stora likheter med motsvarande silikatsystem. Däremot blir situationen en annan när 

man närmar sig P2O5 - ”hörnet” i jämförelse med SiO2 - ”hörnet”. I det senare fallet stiger 

smälttemperaturerna kraftigt medan de i det förra fallet sjunker. Området närmast P2O5 är 

inte experimentellt undersökt till skillnad mot SiO2 analogierna men eftersom P2O5 har 

högt ångtryck redan vid låga temperaturer kan man förmoda att samtidigt som 

smälttemperaturerna sjunker i riktning mot P2O5 ökar volatiliteten kraftigt för den senare 

komponenten. Vissa experimentella erfarenheter i föreliggande projekt från fosforrika 

bränslen pekar också i den riktningen. Dessa förhållanden är viktiga att beakta för 

bränslen med höga fosforhalter i relation till de basiska oxiderna eftersom sannolikheten 

att fosfor då återfinns i rökgasernas fina partiklar därmed är stor. 

3.6.5 Askrelaterade problem 
3.6.5.1 Slaggning/sintring 
Generellt sett, utifrån de något förenklade resonemangen ovan, kan man konstatera att för 

både silikat- och fosfatdominerade askor sjunker smälttemperaturerna med ökande 

kaliumhalter och ökande SiO2/P2O5 halter. Detta innebär att riskerna för slaggbildning är 

betydande för ett brett spann av asksammansättningar hos biobränslen. Omständigheterna 

på ett roster, med relativt lång uppehållstid och höga temperaturer, innebär att 

förutsättningarna att närma sig jämvikt är relativt goda. Därmed kan förhållanden som är 

återgivna i figur 5 och 7, tjäna som vägledning och användas för att kvalitativ bedöma 

riskerna för slaggbildningstendenser för ett specifikt biobränsle.  
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Figur 7.  Ternära fasdiagram som beskriver systemen K2O - CaO - P2O5 (ovan) 

 respektive K2O - MgO - P2O5 (under)med isotermer från 700 till 1500°C och 

 från 800 till 1500°C, som markerar fullständig uppsmältning. Fasdiagrammen 

 har sammanställts utifrån litteraturdata. Sammansättningen är given i vikts%.  

 Siffror och symboler markerar asksammansättning för bränslen är diskuterade i 

 delrapporten för WP7, liksom referenser för fasdiagrammen.  

Så här långt har förhållandena för ”rena” silikatsystem respektive fosfatsystem beskrivits. 

I praktiken existerar inte sådana biobränslen. Hela skalan från silikatrika askor med 

mycket litet inslag av fosfor till fosforrika askor med mycket litet inslag av kisel 

förekommer. Vi har inom ramen för ett stort antal projekt under 10-15 år, undersökt 
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exempel på såväl båda ”extremvarianterna” som många varianter där emellan. Ett stort 

problem vad det gäller tolkningen av resultaten från de senare undersökningarna är att 

inte fasdiagram av den typ som de ovan förda resonemangen baseras på, finns bestämda 

för de kvartenära systemen, det vill säga, CaO (+MgO) – K2O – SiO2 – P2O5. Detta 

innebär att inget är känt beträffande smälttemperaturförhållandena för biobränsleaskor 

som innehåller signifikanta halter av både kisel och fosfor. Utifrån experimentella 

erfarenheter och allmän oorganisk högtemperaturkemiteori, kan man dock göra ett antal 

antaganden och slutsatser; 

- Smälttemperaturerna för de kvarternära sammansättningarna är sannolikt lägre än 

för de ternära. 

- I silikatdominerade system, aska från exempelvis skogsbiomassa, föreligger 

fosfor främst som apatit (Ca5(PO4)3OH) eller whitlockite (exempelvis Ca3(PO4)2) 

beroende på temperatur och fukthalt. Båda dessa faser är mycket stabila i 

förhållande till silikatsystemen och dessutom relativt högsmältande (speciellt 

whitlockite). Förslagsvis innebär detta att man kan ”räkna bort” motsvarande 

kalciummängder från askan, och fortsätta att beakta resterande aska som en ren 

silikatbaserad aska. 

- I hela sammansättningsområdet, silikat – fosfat, kommer fosfatkemin att ha 

företräde framför silikatkemin. Det vill säga fosfor kommer först att ”ta för sig” 

av de basiska komponenterna (K, Na, Ca, Mg). Experimentella bevis på dessa 

förhållanden har vi funnit i form av oreagerad silika (kristobalit, SiO2) i askor 

från biobränslen med jämförbara halter kisel och fosfor. Resonemanget bygger 

också på den oorganiska kemiska teori som ligger till grund för tabellen i figur 4. 

3.6.5.2  Flygaska/beläggningsbildning/korrosion 
Flygaska är en allmänt använd beteckning på askmaterial som fraktionerats genom olika 

fysikaliska och kemiska omständigheter och transporterats från förbränningszonen till 

senare delar av rökgaskanalerna. Det är därför ett relativt diffust begrepp som återspeglas 

i den varierande och breda sammansättningen. Man kan emellertid dela upp flygaska i 

grövre och finare partiklar. 

Grövre flygaskepartiklar (>1μm) visar sammansättningsmässigt generellt stor likhet med 

bottenaska. Det är framförallt fysikaliska förhållanden i form av lufthastigheter 

vid/genom rostret och rökgasflöden i pannan/rökgaskanaler som är avgörande för 

omfattningen av denna askfraktionering. Här berörs denna del av flygaskan inte vidare.   

De fina partiklarna (<1μm) bildas genom kondensation av gasformiga 

rökgaskomponenter då primära gasspecies och senare även rökgaser kyls av i pannan och 

rökgassystem. Som tidigare nämnts har volatila alkalispecies en nyckelroll för bildning av 

fina partiklar.  Vid ett underskott av alkali (för biomassa praktiskt taget uteslutande 

kalium) kommer mer eller mindre, av de sura komponenterna (SO2/SO3, HCl och i 

förekommande fall P2O5), beroende på halterna av dessa och av vattenånga, att 

kondensera som sura vattenlösningar sent i rökgassystemet eller avgå som gasspecies. 

Avgörande för halterna av gasformiga kaliumspecies i rökgaserna är dels totalhalterna 

kalium i biomassan men framförallt relationerna till de sura komponenterna SiO2 och 

P2O5, eftersom dessa har förmågan att hålla kvar alkali i bottenaska/slagg. Generellt 

innebär underskott av de senare att kapaciteten att binda alkali i bottenaskan är liten med 

stor avgång av alkali som följd. I figurerna 6, 7 och 8 återfinns dessa haltområden nära 

sammanbindningslinjen mellan CaO (MgO) och K2O, speciellt vid högre halter K2O.  

Som berörts tidigare beträffande reaktionsordningen skisserad i figur 4, har vi också 

experimentellt kunna konstatera denna för de volatila rökgaskomponenterna. Det vill 

säga, kaliumfosfater bildas före -sulfater, -klorider och -karbonater i tur och ordning, 

beroende på förekommande koncentrationer i rökgaserna. Detta har stor betydelse för 

bildning av olika typer av beläggningar längs rökgaskanalen och möjligheterna till 
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kvittblivning av dessa, eftersom att hårdheten bland annat är relaterad till 

smälttemperaturer för komponenterna i beläggningarna. Korrosiviteten för metalliska 

komponenter i anläggningarna varierar även påtagligt för dessa salter. Man har kunnat 

påvisa en ökning av korrosionen på rostfria stål i kontakt med alkalisulfat, -klorid och 

karbonat, i tur och ordning. Studier av hur korrosiva alkalifosfaterna är i detta 

sammanhang, planeras. Det finns dock anledning att anta att den reaktionsordning som 

återges i figur 4, även gäller korrosiviteten, eftersom det i praktiken rör sig om bildning 

av alkalikromater i kontakt med det rostfria stålets skyddande kromoxidskikt (Cr2O3). 

Stabiliteten minskar nedåt i tabellen och därmed ökar sannolikt benägenheten att bilda 

alkalikromat vilka förstör de skyddande kromoxidskiktet.  

 

3.6.6 Sammanfattning och slutsatser 
       
Askrelaterade problem som slaggning, bäddagglomerering, beläggnings-

bildning/korrosion och finpartikulära emissioner kan förstås också beskrivas utifrån 

grundläggande oorganiska högtemperaturkemiska insikter och resonemang. 

Utgångspunkten är jämviktskemiska antaganden baserat på termokemi i form av 

framförallt grunddata och fasdiagram samt bränslenas varierande innehåll av askbildande 

element. Med hänsyn tagen till reaktivitetsbegränsningar och fraktioneringstendenser 

relaterade till de fysikaliska förhållanden olika förbränningsanläggningar och –tekniker 

karaktäriseras av, kan schematiska men realistiska asktransformationsscenarier 

formuleras. Utifrån tidigare erfarenheter och resultat från föreliggande projekt kan 

konstateras att de askrelaterade egenskaperna, med relevans för olika typer av 

brännare/kaminer och rosteranläggningar som eldas med pellets (samt briketter och flis), 

kan sammanfattas enligt följande: 

 Slaggningstendenser för både silikat- och fosfatdominerade bränsleaskor kan 

kvalitativt predikteras med hjälp av de ternära fasdiagrammen K2O – CaO (MgO) 

– SiO2 respektive K2O – CaO – P2O5 samt K2O – MgO – P2O5. 

Slaggningstendenserna ökar med närheten till de delar i fasdiagrammen där låga 

smälttemperatur existerar. Figur 8 visar schablonmässigt de 

sammansättningsområden där slaggbildningstendensen kan antas vara störst 

(streckat rött). Användning av additiv eller sameldning kan då vara lämpliga 

metoder för att ändra asksammansättningen i riktning bort ifrån det problematiska 

området, företrädelsevis i riktning mot (CaO+MgO)-komponenten.  

 För askor med betydande innehåll av både fosfor och kisel finns inte relevanta 

fasdiagram beskrivna. Dock kan även här vissa förutsägelser göras, under 

antagandet att ytterligare smältpunktssänkningar uppträder i det blandade 

systemet. Vissa iakttagelser finns emellertid, som tyder på att smältförhållandena 

inte är linjära utan varierar påtagligt. Här finns ett uppenbart och stort behov av 

ytterligare forskning eftersom det flesta fosforrika biobränslen också håller 

signifikanta halter kisel. Askkemiska aspekter av variationer i förhållandet mellan 

Si och P i ett bränsle generellt, återspeglas inte i figur 8. 

 Bildning av fina partiklar kan även den predikteras med hjälp av fasdiagrammen. 

I figur 8 visas även det område där risken för bildning av fina partiklar (<1μm) 

kan förmodas vara störst (violett streckat område). Två faktorer är avgörande; I) 

mängden fina partiklar är relaterad till halten av alkali i bränslet, det vill säga 

huvudsakligen kalium, vilket innebär att risken för höga partikelemissioner ökar 

”neråt” i fasdiagrammet (som det är visualiserat i figur 8 och II) förhållandet 

mellan kalium till kisel respektive fosfor (kvoterna K/Si och K/P) är avgörande 

för avgången av kalium och därmed partikelbildningen. Både kisel och fosfor har 

förmåga att binda kalium till bottenaskan och därmed minska 

partikelbildningstendensen. Några aspekter kring detta är dock viktigt att påpeka. 
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Beträffande kisel så bör det vara reaktivt (organiskt bundet eller i form av 

lermineral) för att få påtaglig effekt. Denna förmåga att inhibera partikelbildning 

ökar med minskande kvoter K/P och K/Si. För K-fosfater bör noteras att 

volatiliteten är relativt hög när kvoterna blir låga och man närmar sig ”P2O5-

hörnet” vilket innebär att även K-fosfater kan bidra till partikelbildningen. Om 

CaO och MgO finns tillgängligt i tillräckliga mängder kan denna avgång hindras 

med hjälp av bildning av ternära K-Ca-fosfater och K-Mg-fosfater. Alltså, risk 

för kraftig bildning av fina partiklar är hög i områden nära ”K2O-hörnet”. 

Tilläggas bör att det även då måste finnas sura volatila komponenter (vilket det 

som regel finns i varierande halter) som kan reagera med de volatila 

alkalikomponenterna till salter som kondenserar som submikrona partiklar i den 

temperaturgradient som råder längs rökgaskanalen. Därvid är kännedom om 

stabilitetsordningen en förutsättning för att kunna prediktera vilka salter som 

bildas. 

 
 
Figur 8.  Schabloniserat ternärt fasdiagram med de sura oxiderna P2O5 och SiO2, 

de  basiska alkalioxiderna K2O och Na2O och alkaliskajordartsoxiderna CaO och 

 MgO, som komponenter.  Rött streckat område markerar 

 sammansättningar där risk för slaggbildning kan antas vara stora. Violett 

  streckat område visar de sammansättningar där bildning av fina partiklar  

 förmodas vara omfattande. Det grönt streckade området omfattar 

 sammansättningar med låg risk för slaggbildning och avtagande tendenser  

 för partikelbildning i riktningen mot CaO+MgO komponenterna. 
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3.7 Torv i pelleterade bränslen för stoftreduktion  
 

Specifikt mål: 12) demonstrera lämpliga val av torvslag och inblandningsgrader i 

pelleterade bränsleblandningar med olika biobränslen för nyttjande i 

närvärmeanläggningar (av rosttyp) i avsikt att reducera mängden emitterade, fina 

rökgaspartiklar 

Den övergripande målsättningen för WP 8 ”Reduktion av partikelutsläpp vid småskalig 

sameldning av pelleterad biomassa och torv” har varit att demonstrera lämpliga val av 

torvslag och inblandningsgrader i pelleterade bränsleblandningar med olika biobränslen 

för nyttjande i närvärme(roster)anläggningar med syfte att reducera mängden emitterade 

fina rökgaspartiklar. 

Projektet utfördes i två etapper där etapp 1 syftade till att ge 

rekommendationer/bakomliggande kunskap om vilka torvslag (sammansättning) och 

aktuella inblandningsgrader i biobränslen som ger högst reduktionsgrad på emissionen av 

fina partiklar (PM1) vid förbränning i rosteranläggningar samt hur denna åtgärd påverkar 

slaggningsbeteendet d v s risken för ökande slaggningsproblem. Etapp 2 syftade sedan till 

att demonstrera sameldningseffekterna av torv med trädbränslen på reduktionen av 

partikelutsläppen i närvämeanläggningar (rosters) i ”fullskala” i verklig drift.  

Resultat 

Resultaten från denna studie och våra tidigare nu sammanställda resultat inom området 

visar på kraftig reduktion (ca 50-80 vikts-%) av mängden emitterade fina partiklar (<1 

µm; PM 1) vid inblandning av torv i trädbränslen (grot, salix och stamved) redan vid 

inblandningsgrader om 10-15 vikts-% av TS vid förbränning i pelletsbrännare (20 kW) 

och rosteranläggningar (200 kW, 4 MW). I studerade anläggningar (roster- och 

pelletsbrännaranläggningar) har mängden grövre partiklar inte nämnvärt ökat vid 

inblandning av torv. 

Carex(starr)baserad torv med hög ask- och kiselhalt ger bäst effekt. Vid inblandning av 

torv i stråbränslen (halm, rörflen) erhålls dock endast utspädningseffekter då andelen 

kalium i bränslemixen reduceras. 

Kaliumet i biobränslet binds till torvens askkomponenter i form av kaliumrika 

silikatsmältor och kaliumrika fasta faser som Leucite (KAlSi2O6) och Kalsilite (KAlSiO4) 

i stället för att övergå till gasfasen och därefter bilda fina partiklar genom kondensation. 

Kalium återfinns därmed i större utsträckning i bottenaskan och eventuellt i grövre 

partiklar. 

Slaggningstendensen ökar vid sameldning av carexbaserad torv med trädbränslen. För att 

minimera denna effekt bör carexbaserad torv med relativt hög Ca halt nyttjas, gärna med 

ett Ca/Si viktsförhållande upp mot 1. Denna typ av torvsammansättning har i våra studier 

både gett hög reducerande effekt samtidigt som slaggningstendensen inte nämnvärt ökat. 

Hög reducerande effekt har erhållits såväl då torven sampelleterats med trädbränslet som 

då enskilda torvpartiklar (torvpellets och frästorv) blandats med enskilda 

trädbränslepartiklar (flis och träpellets) innan bränslefickan/pelletssilon. 

Då torv har ett högre S- och N-innehåll än trädbränslen kommer NOx och SOx halterna 

att öka vid samförbränning. 
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4. Resultatspridning  
Specifikt mål: 6) sammanföra bränsletillverkare med utrustningstillverkare för att främja 

ett kreativt erfarenhetsutbyte och för att i gränssnittet mellan bränsleproduktion och 

förbränningsteknik finna de mest hållbara och kostnadseffektiva lösningarna genom 

antingen modifiering av bränslekvalitet eller genom utveckling av förbränningsteknik för 

respektive användarsegment 

 

Projektets styrgrupp valdes med syfte att få en bred representation från 

utrustningstillverkare, bränsleproducenter och användare: 

 

 Sven Risberg (ord), Erik Hedar (suppl), Energimyndigheten 

 Torbjörn Lestander/Robert Samuelsson, Forskare på Sveriges 

Lantbruksuniversitet SLU och representanter för programmet Pelletsplattformen 

 Hans Gulliksson (ord), Magnus Davidsson (suppl), Erik Hedar (suppl), 

representanter för Energimyndighetens program Småskalig uppvärmning med 

biobränsle 

 Jan Burvall, Skellefteå Kraft, representant för producent av pellets och användare 

i både villa- och närvärmeutrustning 

 Thomas Isaksson, Stora Enso, representant för producent av pellets 

 Ulf Wikström, Ariterm, representant för tillverkare av utrustning (villa och 

närvärme) 

 Robert Ingvarsson, Janfire, representant för tillverkare av utrustning (villa och 

närvärme) 

 Anders Lanz, Neova, representant för användare av pellets och torv   

 Jan Burvall (ord), Lars Wall (suppl), representant för standardiseringsorgan/-

arbete 

 

Under projektets gång har projektdeltagare närvarat vid möten/workshops/seminarier 

tillsammans med Pelletplattformen: 

 

 Umeå 2008 10 2-3: Programkonferens vid Småskalig värmeförsörjning med 

biobränslen/Bränsleprogrammet/Pelletplattfomen 

 Främlingshem 2008 10 22-24: Workshop med Pelletplattformen 

 Arlanda 2009 06 11: Pelletsplattformens styrelse 

 Borås 2009 04 22: besök av SLU/Pelletplattformen 

 Växjö 2009 10 20-21: Programkonferens vid Småskalig värmeförsörjning med 

biobränslen 

 Piteå 2010 10 20-21: Programkonferens vid Småskalig värmeförsörjning med 

biobränslen 

 Hemavan 2011 03 22-24: Workshop med Pelletsplattformens deltagare 

 

Tidningen Bioenergi har under programperioden haft stående inslag från de olika 

projekten i både Bränsleprogrammet och Småskalig uppvärmning med biobränsle och sol, 

där detta projekt har presenteras. 

 

Minskade askrelaterade problem genom inblandning av torv i skogs- och åkerbränslen. 

Tal vid Svebios årliga biomassadagar/middag 5/4 2011, Operaterassen,  

 

Bidrag till konferenser och publikationer: 

 

Gustavsson, L., Rönnbäck, M., Pellets from a wide base of raw materials – elaborating a 

well-to-wheel quality assurance system, 9th Pellets Industry Forum, October 6-7 2009, 

Stuttgart  
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Kommande resultatspridning 

Resultaten från projektet utgör viktiga inslag i tre doktoranders arbeten och kommer att 

presenteras på konferenser och publiceras vetenskapligt i samband med deras licentiat- 

respektive doktorsuppsatser. 
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5. Diskussion och slutsatser 
Ur ett förbränningsperspektiv handlar pelletkvalitet främst om två saker: 

asktransformation och bränsleomvandling. Båda dess processer beror i olika grad både på 

bränslet och på anläggningens drift och design och på samspelet mellan olika parametrar. 

Ganska omfattande forskning har bedrivits på området förbränning av biobränslen de 

senaste 15 åren, och det är av vikt att kommande FoU-satsningar bygger på tidigare 

erfarenheter och befintlig kunskap.   

En ny standard för bränslen antogs 2010: ”SS-EN 14961 Fasta biobränslen – 

Specifikationer och klassificering”. Syftet med standarden är att vara ett stöd vid handel 

med biobränslen på en växande marknad. Speciellt vill man styra pellets av hög kvalitet 

till villamarknaden för att undvika driftproblem och minimera utsläpp. Vid en genomgång 

av standarden och med erfarenheter från projektet saknas dock en relevant beskrivning 

av främst bränslets slaggningsbeteende och bränslets stoftbildning. För att beskriva 

dessa efterlyser vi:  

 Kriterier/metoder som beskriver vid vilka förhållanden slaggning sker (främst 

temperatur) samt vilken typ av slaggning som kan inträffa (saltsmälta respektive 

silikatsmälta). 

 Kriterier/metoder för grad av stoftbildning och risk för 

beläggning/korrosion/stoftutsläpp. Egentligen vad stoftet består av, vid vilka 

temperaturer stoftet bildas, och vilken smälttemperatur stoftet har. 

Projektet har inte primärt utvärderat bränsleomvandling, men med stöd av de försök 

som gjorts efterlyser vi kriterier/metoder för bränsleomvandling som beskriver: 

 Syrets diffusionshastighet vid koksförbränningen vid olika askhalter och olika 

typer av processat material. 

 Fördelning mellan flyktigt material och koks vid olika temperaturnivåer. 

 Förhållanden för optimal reduktion av kväveoxider.  

Vissa kriterier är främst bränsleberoende medan andra är beroende även av anläggningens 

design och drift. Kriterier bör ta hänsyn även till anläggningens storlek och 

driftsbetingelser (villa eller närvärme) eftersom behovet hos dessa kan vara olika. 

Det finns idag inget gemensamt svenskt kvalitetssäkringssystem som omfattar pellets 

från produktion fram till konsument. Det finns dock både intresse och behov av ett 

sådant, dock är branschen avvisande till att ansluta sig till det Österrikiska/Tyska 

systemet ENplus. Projektet föreslår att på sikt ett svenskt QA-system, med tillhörande 

rättigheter till produktmärkning baserat på de europeiska standarderna EN 15234-1 och 2 

(indirekt ISO 9001), formas. Systemet bör dock vara kompatibelt med ENplus. Viktiga 

frågor att lösa är hur finansieringen av ett kvalitetssäkringssystem ska ske, hur långsiktiga 

kvalitetsmål ska definieras och nås och hur eventuella motkrav på 

förbränningsutrustningen ska ställas för att en kvalitetsgaranti ska kunna gälla i praktiken. 

Sex skogsbränslebaserade pelletkvaliteter och en torvpellets har utvärderats i tre 

närvärmeanläggningar och i tre typiska villabrännare. Resultaten visar på vikten av 

samspel mellan teknik och bränsle för att hantera olika bränslekvalitéer. Det finns 

generellt tre sätt att anpassa anläggningar till nya bränslen: 

1. Bränslet kan modifieras genom blandning med annat bränsle eller inblandning av 

additiv. 

2. Design och/eller styrning av anläggningen kan ändras. 

3. För att minska emissionerna kan sekundär rening användas. 
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Av de försök som genomfördes i närvärmeanläggningar framkom följande behov av 

teknikutveckling/anpassning till bränslet:  

 Den energived som eldades i detta projekt gav upphov till saltsmältor och kan 

eldas på rörliga roster med automatisk sotning av konvektionsdelen. Det är 

däremot olämpligt att elda dem på fasta, plana roster och liggande tuber i 

konvektionsdelen. 

 För att bränslen som ger upphov till silikatsmältor ska kunna eldas måste 

temperaturen i bädden kunna regleras. En sådan temperaturreglering kan även 

inverka positivt på bildningen av submikrona partiklar. 

 Torv kan ge både slaggningsproblem och partiklar (grova partiklar) om denna 

bränslekategori eldades rent d v s inte ingår i en bränslemix. Generellt bör 

torvbränslen med relativt hög Ca/Si kvot (närmare 1 på massbasis) väljas.  

Av de försök som genomfördes i villaanläggningar framkom följande: 

 De provade villabrännarna visade goda förutsättningar att kunna hantera både 

salt- och silikatsmältor, förutsatt att de är försedda med någon typ av automatisk 

rengöring av brännarkopp/brännarrör. Rengöringsfunktionen måste även 

justeras/trimmas för aktuellt bränsle.  

 Halterna av partiklar < 1 µm var lägre och halterna av NO högre i villapannorna 

än i närvärmeanläggningar.  En möjlig utveckling vore att ytterligare sänka 

temperaturen i bädden, och att maximera den NOx-reducerande zonen. Tidigare 

erfarenheter visar att det i en villabrännare är svårt att få tydliga zoner med 

tillräcklig uppehållstid för att kunna styra exempelvis avgång av alkalisalter eller 

reduktion av bildad NO.  

 

Det är viktigt at komma ihåg att vissa additiv kan vara positiva vid 

tillverkningsprocessen och därmed viktiga för pelletindustrin, trots att de inte är 

lika positiva vid förbränningen. De två additiven stärkelse och lignosulfanat gav båda 

lägre energiförbrukning och jämnare gång vid tillverkning, vilket på lång sikt kan minska 

slitaget. De gav även ökad hållfasthet och minskad finfraktion, även vid en lägre halt än 

den som användes vid proveldningarna. Det kan därför vara fortsatt intressant att 

utvärdera dessa additiv, dock parallellt med att ytterligare studier för att hitta metoder för 

att undvika problem med slaggning och stoft.  

 

Av de försök som genomfördes med torvinblandning i både villa- och 

närvärmeanläggningar framkom att mängden emitterade fina partiklar kan reduceras 

med 50-80 vikts-% vid inblandning av torv i trädbränslen. I studerade anläggningar 

(roster- och pelletsbrännaranläggningar) har mängden grövre partiklar inte nämnvärt ökat 

vid inblandning av torv. Carex(starr)baserad torv med hög ask- och kiselhalt ger bäst 

effekt. Vid inblandning av torv i stråbränslen (halm, rörflen) erhålls dock endast 

utspädningseffekter då andelen kalium i bränslemixen reduceras. 

Reduktionen av partiklar är en effekt av att kalium i biobränslet binds till torvens 

askkomponenter i form av kaliumrika silikatsmältor och kaliumrika fasta faser, istället för 

att övergå till gasfasen och därefter bilda fina partiklar genom kondensation. Kalium 

återfinns därmed i större utsträckning i bottenaskan och eventuellt i grövre partiklar. 

Vid sameldning mellan carexbaserad torv och trädbränslen ökar slaggningstendensen. För 

att effekten ska bli så liten som möjligt bör carexbaserad torv med relativt hög Ca halt 

nyttjas, gärna med ett Ca/Si viktsförhållande upp mot 1. Denna typ av 

torvsammansättning har i våra studier både gett hög reducerande effekt samtidigt som 

slaggningstendensen inte nämnvärt ökat. 
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Det finns generellt fyra olika typer av experimentell metodik för att utvärdera 

bränslekvalitet: 1) Termiska analysmetoder med små provmängder (<1 g) i 

kommersiella instrument, 2) Experimentella metoder i lab-skala/miljö i särskilt designade 

försöksriggar. 3) Kommersiella förbränningsanläggningar (<50 kW) i lab-miljö. 4) 

Fullskaleförsök i fält. I detta projekt har främst 3) och 4) utnyttjats. Till dessa finns väl 

beprövad och inarbetad metodik och adekvat mät- och analysutrustning. Det som saknas 

idag är metodik/förfaringssätt att applicera mer grundläggande experimentella metoder 

för att erhålla generell kunskap och att överföra och applicera sådan till verkliga 

fullskaleanläggningar. En sådan metodik skulle kunna spara tid och resurser vid 

utvärdering av nya bränslen. Ej heller har bränsleomvandlingsprocesser studerats 

specifikt och grundläggande och således ej heller kopplingar mellan bränsleomvandling 

och asktransformation, d v s hur bränsleegenskaper inverkar på utbrinningsförlopp vilket 

i sin tur ställer den fysikaliska miljön där den primära askbildningen/transformationen 

sker. Ett mål i näraliggande forskningsarbete bör vara att kombinera de fyra metoderna 

enligt ett utarbetat förfaringssätt vid kartläggning/utredning av olika (oprövade) bränslens 

egenskaper utifrån både bränsleomvandling och askrelaterade egenskaper.  

 

De askrelaterade problemen slaggning, bäddagglomerering, beläggnings-

bildning/korrosion och finpartikulära emissioner kan förstås och beskrivas utifrån 

grundläggande oorganisk högtemperaturkemi. Genom att utgå från bränslenas 

innehåll av askbildande element och utnyttja fasdiagram och jämviktskemiska antaganden 

kan man dra slutsatser om hur bränslet kommer att uppföra sig vid olika förhållanden. 

Exempelvis för olika typer av brännare/kaminer och rosteranläggningar som eldas med 

pellets (samt briketter och flis), kan sammanfattningsvis sägas följande: 

 Slaggningstendenser för silikat- respektive fosfatdominerade bränsleaskor kan 

kvalitativt predikteras med hjälp av de ternära fasdiagrammen K2O – CaO (MgO) 

– SiO2 respektive K2O – CaO – P2O5 samt K2O – MgO – P2O5. 

Slaggningstendenserna ökar med närheten till de delar i fasdiagrammen där låga 

smälttemperatur existerar d v s för både silikat- och fosfatdominerade askor 

sjunker smälttemperaturerna med ökande kaliumhalter och ökande SiO2/P2O5 

halter. Användning av additiv eller sameldning kan då vara lämpliga metoder för 

att ändra asksammansättningen i riktning bort ifrån det problematiska området 

företrädelsevis i riktning mot (CaO+MgO)-komponenten. 

 För askor med betydande innehåll av både fosfor och kisel finns inte relevanta 

fasdiagram beskrivna. Här finns ett uppenbart och stort behov av ytterligare 

forskning eftersom det flesta fosforrika biobränslen också håller signifikanta 

halter kisel.  

 Bildning av fina partiklar kan predikteras med hjälp av fasdiagrammen. Två 

faktorer är avgörande; I) mängden fina partiklar är relaterad till halten av alkali i 

bränslet, II) förhållandet mellan kalium till kisel respektive fosfor (kvoterna K/Si 

och K/P). Både kisel och fosfor har förmåga att binda kalium till bottenaskan och 

därmed minska partikelbildningstendensen.  

  

Ett övergripande syfte med projektet var att sammanföra bränsleteknisk FoU kring 

pellets med relevant förbränningsteknisk FoU. Detta har skett genom deltagande i 

workshops och seminarier med Pelletsplattformen, genom diskussioner kring val av 

bränslen till förbränningsförsöken och genom återkoppling av resultat från 

förbränningsförsöken. Kunskapsåterföring till branschen (tillverkare av pellets och 

tillverkare av förbränningsutrustning) har skett via samma workshops/seminarier, arbete i 

styrgruppen och genom Energimyndighetens programkonferenser och genom 

publikationer.   
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6. Förslag på fortsatt arbete 
 

För att lyckas med en utvidgad råvarubas till pelletsproduktion med skogsråvaror som 

energived, grot och flis, torv, odlade energigrödor, restprodukter från lantbruket samt 

olika additiv som underlättar pelleteringsprocessen och/eller förbränningsresultatet, krävs 

fortsatt forskning och utvärdering av både asktransfomations- och 

bränsleomvandlingsprocessen. Det långsiktiga målet med forskningen bör vara att 

utveckla metoder och modeller som stöder karaktäriseringen av ett bränsle, dvs hur 

kommer bränslet att uppträda vid förbränning (slaggning, korrosion/påslag, emissioner), 

vad krävs av anläggningen för att hantera bränslet (design, reglering, sameldning etc) och 

hur kan bränslet eventuellt och på bästa sätt modifieras (additiv, sameldning el.dyl) för att 

fungera bättre.  

Som huvuddrag i fortsatt arbete föreslås: 

 Att systematiskt studera och utvärdera bränsleomvandlingsprocessen och hur den 

beror av reaktivitet hos de ingående brännbara delarna, av askbildande element 

och av fysikaliska storheter.  

 Att fortsatt studera och ta fram grundläggande kunskap kring 

asktransformationsprocessen genom att ta fram fundamentala termodynamiska 

data samt ökad erfarenhet av viktiga askkomponenters beteende vid 

bränsleomvandlingen. 

 Att utveckla s.k. bränsleindex som utifrån bränslets askbildande element kan 

förutsäga viktiga risker/tendenser för slagg- och beläggningsbildning och 

potentiella emissioner av fina askpartiklar.  

 Att stödja utveckling av experimentell metodik som på ett effektivt sätt kan 

utgöra redskap för utvärdering av nya bränslen och deras egenskaper.  

 Att, i samarbete med branschen, ta fram ett svenskt kvalitetssäkringssystem som 

omfattar pellets från produktion fram till konsument, dvs även 

förbränningsegenskaper. Systemet bör vara kompatibelt med ENplus. 

Projektgruppen vill även understryka att det i fortsatt arbetet är av stor vikt att fortsätta på 

den inslagna vägen med ett levande utbyte mellan bränsleteknisk FoU kring pellets med 

relevant förbränningsteknisk FoU. Erfarenheten visar att det som kan vara en mycket god 

idé vid tillverkning av pellet kan ha har stora negativa följder vid förbränningen. 

Kommande FoU bör därför innehålla moment som involverar båda grupperingarna och 

skapar mötesplats för kunskapsutbyte. Det är även av stor vikt att involvera 

utrustningstillverkare för att få deras synpunkter och implementera resultat. Detta kan ske 

i referens- och styrgrupper och genom deras deltagande i projekten.   
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7. Bilagor 
 

Bilaga A WP 1: Pelletkvalitet – identifiering och definition av kritiska 
parametrar 
- Sammanfattning av tidigare forskning vid UmU, LTU och ETC 
 
Bilaga B WP 2: Experimentell utvärdering/validering av pelletkvalitet i 
villabrännare 
 
Bilaga C WP 3: Experimentell utvärdering/validering av pelletkvalitet i 
närvärmeanläggningar 
 
Bilaga D WP 4: Kvalitetssäkring av pelletkvalitet 
 
Bilaga E WP 7: Utveckling och applicering av en askkemisk modell för 
minimering av drift- och miljömässiga problem vid förbrännig av fosforrika 
åkerbränslen 
 
Bilaga F WP 8: Reduktion av partikelutsläpp vid småskalig sameldning av 
pelleterad biomassa och torv 
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(Energimyndigheten, projektnr 30641-1 ”Förbränningskaraktärisering och förbränningsteknisk 

utvärdering av olika pelletsbränslen”). 
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1. BAKGRUND 
 

Sverige har byggt upp en av världens största produktionskapacitet för förädlade biobränslen. 

Ytterligare expansion av sektorn kräver att nya råvaror kan tillhandahållas till konkurrenskraftiga 

priser men också att det förädlade biobränslet kan produceras med en kvalitet som gör det lämpligt att 

användas i befintliga anläggningar med befintlig förbränningsteknologi i såväl stor som liten skala. De 

biomassaresurser som har stor potential är t.ex. skogsbränsle (grot, brännved), energigrödor, 

industriavfall från skogs och jordbrukssektorn, hydrolysrester från etanolframställning, m fl. Dessa 

råvaror utgör en stor heterogen grupp av bränslen, där stora skillnader i innehållet av askbildande 

ämnen föreligger.
1
 Tidigare arbeten har visat att vissa fraktioner av dessa råvaror innehåller 

askbildande element i sådana halter att de ger beläggningsproblem i befintliga 

pelletsbrännarutrustningar.
2,3 

Idag är emellertid kunskapen om råvarornas förbränningsegenskaper för 

begränsad för att dessa utan problem skall kunna användas som pelletsråvara.
4
 För att pelletseldningen 

skall få stort genomslag ställs höga krav på både bränslekvalitét och eldningsutrustning, ex. v. hög 

verkningsgrad, låga emissioner och hög drifttillgänglighet. 

 

 

2. SYFTE 
 

Syftet med föreliggande arbete var att sammanställa den förbränningstekniska forskning inom 

bränslepelletsområdet som utförts fram till 2010 vid Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet 

och Energitekniskt Centrum i Piteå. 
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3. SLAGGNING/BELÄGGNINGSBILDNING VID PELLETSELDNING 
AV FOSFORFATTIGA BRÄNSLEN  
 

3.1 ALLMÄNT 
En uppenbar skillnad mellan värmeanläggningar byggda för el- och olja gentemot system byggda för 

fastbränsleeldning är hanteringen av askan. Stora skillnader i mängd samt sammansättning hos den 

aska som bildas vid förbränningen föreligger mellan olje- och pelletseldning. För att säkerställa 

minimal drifttillsyn krävs att uppkomsten av askrelaterade driftsproblem undviks. 

 

Under de två sista decennierna har dock driftproblem i pelletsutrustningar till småhus och närvärme-

/fastighetsanläggningar uppmärksammats, s k slaggning på och omkring roster. Problemet är relativt 

ovanligt då förstklassig pellets av stamvedsråvara används, men även vissa leveranser av sådan pellets 

har visat sig skapa problem. Problemen bidrar till en reducerad tillgänglighet hos utrustningen, vilket 

ökar behovet av tillsyn. Detta riskerar att leda till en ökad kostnad för tillsynen av bl a fastighets- och 

närvärmeanläggningar vilket i sin tur kan orsaka negativa reaktioner på marknaden. Problemen uppstår 

då de askbildande ämnena bildar föreningar (aska) som smälter. Därför är processtemperaturen, i och i 

nära anslutning kring rostret (det högtemperaturområdet där aska delvis avsätts) och den bildade 

askans sammansättning de enskilt viktigaste parametrarna vad gäller problem med asksmältning.
5
 

 

3.2 UPPKOMST AV SLAGG I ELDSTADEN 
Resultaten från en tidigare förbränningsstudie i tre för teknikområdet representativa villabrännare 

(under-, över- och horisontalmatad) med 7 olika pelletkvaliteter (lagrad/icke lagrad bark, lagrad/icke 

lagrad grot, lagrad icke/lagrad spån samt referensspånpellets) visade att dagens brännarutrustningar är 

relativt känsliga för variationer i bränslets asksammansättning och totalhalt.2,3 Mängden beläggning 

som bildades i brännarna beror både av bränsleval och typ av anläggning medan sintringsgraden 

(hårdheten) hos beläggningen beror främst av bränslesammansättningen. Resultaten visade dessutom 

att skillnader i asksammansättning och sintringstendens föreligger inom gruppen ”normal” 

stamvedspellets vilket också påvisats i andra studier.
 
Resultaten från denna studie indikerade också att 

Si-halten, vid i övrigt normala halter av bl a K, Na, Ca och Al i bränslet, påverkar både mängden 

bildad beläggning som hårdheten hos denna. en sänkning av den bildade askans smältandel/initiala 

smälttemperatur, med en temperatur motsvarande 100-200 °C vid förbränningen av dessa 

problempellets, skulle till stor del motverka uppkomsten av slaggningsproblem.  

 

Som en del i arbetet att klargöra vilket/vilka element i trä(stamveds)pellets som ger upphov till 

beläggningsbildningen vid pelletseldning samt bestämma de kritiska halterna av dessa element d v s 

bestämma de halter som ej skall överskridas om slaggproblem i dagens villabrännaranläggningar skall 

undvikas sammanställdes en databas över bränslens asksammansättning hos stamvedspellets (utan 

inblandning av additiv) med hög slaggningstendens i brännare respektive låg (obefintlig i normala 

anläggningar) slaggningstendens sammanställdes utifrån material från marknaden. Resultaten från den 

statistiska och kemiska utvärderingen av den framtagna databasen visade på signifikanta skillnader i 

framförallt Si- men även Al, och Fe-innehållet hos bränsleaskan mellan grupperna 

(problematisk/problemfri, se figur 1). Den kritiska Si-halten uttryckt som SiO2, som särskilt de två 

grupperna var ca 20-25 % av askans sammansättning, d v s pellets med halter inom och över denna 

gräns har gett upphov till slaggningsproblem.
6,7

 
 

Tidigare undersökningar har visat att slaggningstendensen hos den tillverkande stamvedspelletsen 

varierar såväl mellan som inom de olika tillverkarna. Tidigare forskningsresultat1 
har också visat att 

askan från ren stamved som ej utsatts för kontaminering vid skörd, transport och övrig process inte 

torde bilda slagg på rosters vid normal förbränningsatmosfär och de förbränningsförhållanden som 

råder på rostret (runt 1000-1200 °C) i dagens villabrännare.  För att därför utreda var i 

tillverkningskedjan (hantering, lagring, pelleteringsprocessen) samt hur ofta den typiska träråvarans 

asksammansättning påverkas utfördes en mätkampanj i två typiska produktionsanläggningar. 

Resultaten från arbetet visade på vikten av att behandla pelletsråvaran- och torkens bränsleråvara 

varsamt i alla led för att minska kontamineringen av de kritiska askkomponenterna till träpelletsen för 
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att på så sätt minimera uppkomsten av slagg i dagens brännarutrustning. Resultatet från arbetet 

indikerar också att de partiklar som kontaminerat råvaran i torken och/eller redan kontaminerat råvaran 

före torken skulle kunna avskiljas i en cyklon efter torkens primärcyklon. 

 

 

Figur 1. Bränsleaskans sammansättning (given som oxider) hos problematiska (svarta staplar) 

respektive problemfria (vita staplar) stamvedspellets med tanke på uppkomst av slagg i 

pelletsbrännare.6 

 

Inom det tidigare SLUP-programmet genomfördes kontrollerade förbränningsförsök i en undermatad 

villbrännare hos ett flertal (12 st) olika pelleterade råvaror. De studerade råvarorna representerar väl 

variationen i askkemisk sammansättning hos skandinaviska biobränslen. De råvaror som studerades 

var rörflen med hög och låg askhalt, fiberhampa, oljehampa, vetehalm, salix, två olika GROT-

fraktioner samt bark från gran, tall och björk. Även en referenspellets bestående av sågspån nyttjades. 

Dessutom studerades med medel från Värmeforsk effekten av inblandning av tre olika torvprov (5-40 

vikts-% i blandningen) i vetehalm, grot och salixbränslet. Resultaten visade på stora variationer i 

slaggningstendens såväl inom som mellan de olika bränslekategorierna. Salix och rörflen med hög 

askhalt visade på en relativ låg slaggningstendens (< 3 vikts-% av ingående bränsleaska bildade slagg) 

medan samtliga barkmaterial, grot (den färska) och fiberhampa hade en moderat slaggningstendens 

(10-30% av bränsleaskan bildade slagg). Vetehalm, oljehampa, rörflen med låg askhalt och lagrad grot 

slaggade kraftigt (> 50 vikts-% av bränsleaskan bildade slagg). Vid förbränning av vetehalm och 

rörflen med låg askhalt orsakade den kraftiga beläggningsbildningen oplanerade driftstopp inom 1 

dygns eldning. Den bildade slaggen bestod av olika silikater med signifikanta skillnader i K, Mg, Al 

och Ca-innehåll och därmed skillnader i smältbetéende. Resultaten indikerar också på att orenheter i 

bränslet som sand, gäller såväl åker- som skogsbränslen, påverkar den bildade slaggens 

sammansättning och därmed också bränslets slaggningstendens. Det senare har också detaljstuderats 

och verifierats i en senare utförd studie.
8
 Stora skillnader i samma bränslekategoriers 

asksmältegenskaper har också detekterats i tidigare arbete rörande rörflens egenskaper där bränslen 

med hög askhalt gett upphov till mindre problem med slaggning än dem med låg askhalt. Dessa 

resultat är i linje med ovanstående arbete där både den nyttjade hampan och rörflenet med hög askhalt 

hade en lägre slaggningstendens än de båda gräsen där askhalten var låg. 
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Figur 2. Andel slagg av ingående bränsleaska i vikts-%.9

 
  

 

I tidigare arbeten har också diskussioner förts om de mekanismer som ligger bakom 

slaggningsprocesserna vid förbränning av biobränslen med ett relativt lågt innehåll av fosfor. 
9,10,11

 

Resultaten från dessa arbeten pekar mot att det under själva utbränningsförloppet i och på de enskilda 

bränslepartiklarna bildas kaliumsilikatsmältor i vilka omkringliggande kalcium- och 

magnesiumföreningar kan lösas in. Tillgången till kisel, antingen i form av mer reaktivt (i växters 

organiska matris) och/eller sandpartiklars ytor är en förutsättning för att dessa silikatsmältor initialt 

skall bildas. Dessa silikatsmältor föreslås också vara en förutsättning för bildandet av slagg hos 

fosforfattiga biobränslen. Tillgången till kalcium och magnesium minskar dock problematiken vad 

gäller slaggbildning då dessa ämnen markant höjer smälttemperaturen hos den bildade smältan. Det 

tycks även vara så att kalium (silikatsmältans flussmedel) ej trivs i smältor tillsammans med kalcium 

och magnesium varvid kalium avgår till gasfasen.  

 

3.3 OLIKA METODER FÖR ATT MINSKA SLAGGBILDNINGEN  
 

3.3.1 Sänkt eldstadstemperatur 
Resultatet från tidigare undersökning där olika trädbränslen eldades i olika villabrännare visar mot att 

en sänkning av den bildade askans smältandel/initiala smälttemperatur, med en temperatur 

motsvarande 100-200 °C vid förbränningen av problematiska trädbränslepellets, skulle till stor del 

motverka uppkomsten av slaggningsproblem. Det vill säga om en temperatursänkning kunde 

åstadkommas i det område där askan avsätts kan beläggningsproblem eventuellt undvikas. Detta måste 

dock ske kontrollerat och kompenseras med en längre uppehållstid för rökgaserna vid en hög 

temperatur för att inte försämra förbränningsresultatet.  

 

Ett sätt att erhålla denna temperatursänkning skulle kunna vara att optimera anläggningarna med 

avseende på förhållandet mellan primär-/sekundärluft för att på så sätt erhålla ett mer utdraget 

förbränningsförlopp. I ett arbete
12

 undersöktes om man i en typisk övermatad pelletsbrännare, med 

relativt enkla medel genom omfördelning av luften (primär-/sekundärluft), kunde sänka temperaturen 

på rostern där aska avsätts och därigenom minimera uppkomsten av slaggningsproblem. Slutsatsen 

blev bland annat att askans tendens att slagga kunde motverkas något. Emellertid, i samband med att 

förhållandena på rostern optimerades för optimal gasproduktion, och efterföljande slutförbränning 

ovan roster, så minskades krafterna för borttransport av askan som därför ansamlades i högre 

utsträckning på rostret med förbränningsstörningar som följd. Arbetet med att minimera temperaturen 

på rostern i morgondagens anläggningar utan att för den skull ge avkall på förbränningsresultatet pågår 

dock inom branschen och bör så fortsätta. 
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3.3.2 Additivtillförsel 
 

I tidigare arbeten där framförallt icke pelleterade biobränslen nyttjats har additiv i form av olika 

lermineraler
13,14,15,16 

samt kalk- och/eller dolomitbaserade additiv
16,17

 nyttjats för att höja smältpunkten 

hos den bildade askan vid biobränsleförbränning. kaolinit som återfinns i huvudsak i kaolin 

(porslinslera), har visat vara det effektivaste lermineralet för detta enda mål.
16 

Förbränningsförsök med 

inblandning av kaolin i vetehalmspellets har tidigare utförts med positiva resultat.
15

 detta arbete kunde 

den initiala smälttemperaturen hos bränsleaskan höjas med 250 °C genom en inblandning motsvarande 

20 vikt-% av askhalten i bränslet. I ett tidigare arbete
18,19

 har effekten av låginblandning av kaolin och 

kalk (kalcit) studerats, dels under pelleteringen dels genom direktinjektion i brännaren, för att minska 

slaggningstendensen hos problematisk stamvedspellets. Resultaten från detta arbete visar att 

slaggningsproblematiken kunde elimineras vid inblandningsgrader motsvarande 0.5 vikt-% av 

pelletsens torrsubstans. Några praktiska hinder uppkom ej under själva additivtillförseln i 

pelleteringsutrustningen. Additivkostnaden skulle i dessa fall ligga under 0.3 öre/kWh. Störst effekt 

gav inblandning av kalk i själva pelleteringsprocessen. Direktinjektionen av pulver i brännaren gav 

också en reducerande effekt men denna teknik bör optimeras med avseende på 

additivinmatningsteknik.   

 

Halterna av de kritiska askbildande elementen skiljer sig dock mellan stamved, bark och olika 

skogsbränslefraktioner, varmed effekten och optimal inblandningsgrad/additivval torde variera vid 

nyttjande av olika bränsleråvaror. Additivtillsats borde därför vara ett ännu mer intressant alternativ 

för vissa bark- och skogsbränslefraktioner då tidigare arbeten visat att vissa av dessa fraktioner är 

relativt slaggningsbenägna.
3,20,21

 Försök utfördes därför för att studera effekterna av ovanstående 

additiv till problematiska skogsbränslefraktioner. Inblandning av 1 vikt-% kalciumkarbonat, via 

indysning av kalksuspension till olika studerade bark- och skogsbränslefraktionerna, eliminerade eller 

reducerade kraftigt uppkomsten av slagg i eldstadsutrustningen.
22

 Kaolininblandning via suspension 

till de studerade bränslefraktionerna minskade också uppkomsten av slagg vid lägre 

inblandningsgrader men visade sig ha negativa effekter på slaggbildningen vid högre 

inblandningsgrader. De praktiska indysningsförsöken under själva pelleteringen visar att tekniken är 

mogen att implementeras. Additivkostnaden för inblandningsgrader som diskuterats i detta arbete 

uppgår till < 0.6 öre/kWh hos den producerade pelletsen. 

 

Att tillföra kalksuspensionen till pelletsen, via indysning i bränsleskruven mellan förråd och brännare, 

är ett tillvägagångssätt som bör ha goda utsikter att kunna appliceras under verkliga förhållanden. 

Utrustningen är med all sannolikhet billig att producera och bygger på en förhållandevis rationell och 

robust indysningsmetod som skulle passa flertalet anläggningar för pellets, flis och spannmålseldning. 

Resultaten visar dock att bästa effekt fås om additivet tillförs till råvaran i pelleteringsprocessen. 

 

Orsaken till de reducerade slaggningstendenserna som erhölls beror på att slaggen innehöll signifikant 

högre halter kalcium respektive aluminium då kalksten respektive kaolin tillfördes pelletsråvaran. 

Detta resulterade, framförallt för det kalciumbaserade tillsatsmedlet, i mer gynnsamma smältförlopp d 

v s ett högre fastfas- till smältfasförhållande vid de aktuella förbränningstemperaturerna. 

Sandkontaminering av de nyttjade bark- och skogsbränslefraktionerna resulterade i kraftigt ökade 

slaggningstendenser. En signifikant reduktion av mängd utgående totalstoft såväl som mängd fina 

partiklar (< 1µm) erhölls då kaolin tillsattes till pelletsråvaran. Inga sådana effekter på 

partikelemissionen erhölls dock då kalkadditivet tillsattes. 
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Figur 3. Andel bildad slagg i eldningsutrustningen uttryckt i vikt-% av ingående mängd 

bränsleaska vid förbränning av de olika klenstamsfraktionerna med och utan inblandning av 

respektive additiv.
22

 
 
3.3.3 Sameldning med torv 
Torvens sammansättning vad gäller askbildande ämnen vid sameldning med alkalirika biobränslen 

(halm, grot och salix) i brännar/roster-anläggningar har en avgörande betydelse för såväl bildning av 

slagg i eldstad som små partiklar i rökgaser och beläggningar i pannors konvektionsdelar. Tidigare 

resultat tyder på att förhållandet mellan kisel (Si) och framför allt kalcium (Ca) och magnesium (Mg) i 

torven är av stor betydelse.
23,24,25

 Vid inblandning av torv med relativt låg andel Si kan 

slaggningstendenserna hos det nyttjade biobränslet minskas. En relativt hög andel Si kan dock öka 

slaggningstendenserna för bränslemixen. En sådan hög andel Si i torven, har å andra sidan visat sig 

leda till att mängden små partiklar innehållande bl a kalium och klor, kan reduceras markant. Detta 

kan således även minska bildningen av beläggningar i pannors konvektionsdelar vid nyttjande av 

kalium- och klorrika bränslen. 

 

Utifrån förbränningsförsöken i pelletsbrännare kunde vidare konstateras att inblandning av de 

studerade torvarna till de relativt kiselfattiga grot- och salixbränslena ökade slaggningstendensen vid 

rostereldning, framförallt för det relativt kiselrika torvbränslet (Brunnskölen).
23

 Vid inblandning av 

torv i halm, som är rikt på kalium och kisel, reducerades däremot slaggningstendensen. Samtliga av de 

studerade torvproverna hade relativt höga kisel/kalciumkvoter. Tidigare forskning har visat att 

tillförsel av reaktivt kisel till kiselfattiga bränslen ökar slaggningstendensen samt att höga kalcium till 

kisel kvoter i ett bränsle är att föredra för att minimera uppkomsten av slaggning på rosters. 
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Figur 4. Andel bildad slagg i eldningsutrustningen uttryckt i vikt-% av ingående mängd bränsleaska 

vid förbränning av halm och halm/torvmixar, grot och grot/torvmixar samt salix och salix/torvmixar i 

en pelletsbrännare (roster).
23 

Resultat från avslutade försök i villabrännare visade också att inblandning av relativt höga andelar av 

torv med relativt låg askhalt (kiselfattig och rik på kalcium) i sågspånspellets torde kunna utföras utan 

att riskera att den slutgiltiga kvalitén ej benämns som klass 1 pellets enlig SS 18 71 20.
24

 Då främst 

askhalten är relativt hög i ”traditionell” bränntorv torde högre inblandningsgrader i träpellets innebära 

att den slutgiltiga produkten ej kommer att benämnas som klass 1 pellets. Inblandning av torv till de 

båda nyttjade trädråvarorna (sågspån och energived) ökade slaggningstendens hos bränslena vid 

förbränning i pelletsbrännare. Denna ökning i slaggningstendens var relativt moderat vid inblandning 

av torv med låg askhalt och relativt hög Ca-halt emedan ökningen i slaggningstendensen var mycket 

kraftig vid inblandning av typisk bränntorv (carexbaserad) till de båda nyttjade träsortimenten.  Den 

slagg som bildats vid förbränning av pellets innehållande medium och hög inblandning av typisk 

bränntorv innehöll högre halter av elementen Si, Al och Fe samt lägre halter av Ca än den slagg som 

bildats vid förbränning av bränslen innehållande en låg inblandningsgrad av torv med låg askhalt. Inga 

större skillnader i elementsammansättning kunde skönjas mellan bränslen med varierande 

inblandningsgrad av typisk bränntorv. 

 

3.4 EXPERIMENTELLA OCH TEORETISKA METODER ATT BESTÄMMA 
SLAGGNINGSTENDENSEN  
 

I en studie utförd under 2005 nyttjades fyra olika metoder för att prediktera ett pelletsbränsles 

slaggningstendens i typiska pelletsbrännarutrustningar.
10

 De fyra metoderna som nyttjades var askans 

smältförlopp (SS ISO-540) som används i den svenska pelletsstandarden (SS 18 71 20), termisk 

analys, en sintringsmetod i labskala samt termokemiska modellberäkningar. Resultaten från de fyra 

olika metoderna jämfördes med förbränningsförsök av 12 studerade pelletskvaliteer. Resultaten visade 

på signifikanta skillnader i predikteringsförmåga för de olika metoderna. Både metoden som baserades 

på termisk analys och sintringsmetoden i labskala måste vidareutvecklas för att kunna ge någon 

användbar information om en pellets slaggningstendens. Relativ bra samstämmighet (kvalitativt) med 

resultaten från förbränningsförsöken i brännaren kunde erhållas från de termokemiska 

modellberäkningarna (se figur 5) men metoden måste förbättras för att även erhålla mer kvantitativa 
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resultat. Resultaten från askans smältförlopp gav typiskt relativt höga deformations temperaturer vilket 

därför leder till att denna metod ofta predikterar ett något mindre slaggningsbeteende hos bränslet. 

Metoden gav dock samma kvalitativa bränslespecifika trend som de motsvarande 

förbränningsförsöken och tycks därför kunna nyttjas för att kunna jämföra slaggningsbeteendet mellan 

olika bränslen (se figur 6).    

 

 

Figur 5. Resulterande deformations temperaturer bestämd enligt SS-ISO 540 jämfört med 

motsvarande slaggningstendens bestämd genom förbränningsförsök.
10

 

 

 

Figur 6. Beräknad andel silikatsmälta av totala mängden kondenserade faser vid 1200 C baserad på 

bränsleaskans och den bildade slaggens sammansättning jämfört med motsvarande slaggningstendens 

bestämd genom förbränningsförsök.
10

 

 

Utifrån tidigare arbeten har slaggningstendensen för bränslen och bränslemixar studerade (med samma 

experimentella metodik) sammanställts och avsatts mot bränsleaskans sammansättning uttryckt som 

molförhållandet [Si-(Cl+Ca+Mg)] i figur 7.
23

 Av denna "indexplott" framgår att bränslen med högre 

kisel till kalcium/magnesium förhållande tycks ha större slaggningsbenägenhet än bränslen med lägre 

sådant förhållande. Resultaten från indexplotten, vilken bygger på tidigare studerade processkemiska 
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mekanismer bakom slaggbildning i brännare, visar på möjligheterna att utifrån, och med 

kompletteringar av kommande experimentella material, utveckla modeller som beskriver kritiska 

parametrar för bränsleomvandlingsprocessen avseende slaggbildning i eldstad.  

 
Figur 7. Andelen bildad slagg av ingående bränsleaska (vikts-%) mot bränsleaskans sammansättning, 

utryckt som molförhållandet [Si-(Cl+Ca+Mg)] i bränsleaskan.
23

 

 

4. SLAGGNING/BELÄGGNINGSBILDNING VID PELLETSELDNING 
AV FOSFORRIKA BRÄNSLEN  
 

4.1 ALLMÄNT 
 

Relativt få undersökningar finns gjorda tidigare vad det gäller förbränning av fosforrika bränslen och 

askegenskaper, främst beroende på att dessa material (t ex spannmål och biprodukter från spannmål, 

pressrester från produktion av biooljor, restprodukter från etanoltillverkning, reningsverksslam, kött 

och benmjöl, olivkärnor) historiskt endast i begränsad omfattning utnyttjats för energiproduktion. 

Användningen av sådana bränslen har emellertid ökat påtagligt de senaste åren, naturligtvis beroende 

på utvecklingen av energipriser och ökad konkurrens om traditionellt biobränsle. Flera undersökningar 

och rapporter indikerar dessutom att dessa alternativa bränslen kommer få ökande betydelse i 

framtiden, även av andra skäl än de nämnda. Askorna från dessa bränslen skiljer sig i grunden från 

mer traditionella bränslen som exempelvis skogsbränslen då innehållet i de förra domineras av fosfater 

medan de senare ofta domineras av silikater. Detta innebär också att det finns principiella skillnader 

mellan egenskaper som bäddagglomerering, slaggning, partikel- och stoftbildningen samt sannolikt 

även korrosionseffekter. Ett framgångsrikt utnyttjande av energiinnehållet i fosforrika bränslen 

förutsätter därmed grundläggande kunskaper om fosfatkemi och förståelse för fosforrika askors 

reaktioner och interaktioner med material i förbränningsanläggningar. Vidare indikerar nya resultat på 

att i askor med ett stort inslag av både fosfat och silikat uppstår rent kemiskt en intressant situation 

som kan kortfattat kan beskrivas som en konkurens om baskatjoner mellan fosfor och kisel. Beroende 

på sammansättning och mängd av de senare kan effekterna exempelvis bli omfattande stoftbildning 

med problem i rökgaskanaler eller lågsmältande material med problem på roster eller i fluidbädd, som 

resultat. I takt med att kunskaperna om och förståelsen för askkemi har ökat har tankar om att 

"designa" askinnehållet genom att förslagsvis i en pelleteringsprocess antingen tillföra additiv eller att 

blanda olika bränslen för att uppnå en sammansättning på "askinnehållet" som man vet är fördelaktig 

för en specifik förbränningsanläggning. Preliminära resultat indikerar på att även fosforrika bränslen är 

intressanta att blanda med problematiska traditionella bränslen. Ett sådant koncept, det vill säga att 
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man blandar bränslen utifrån ett askperspektiv, har potential att öka råvarubasen betydligt genom att 

minska de askrelaterade förbränningsproblemen. Därvidlag, som redan påpekats, är en grundlig och 

utökad askkemisk kunskap av största vikt.  

 

Här följer en kort sammanfattande redogörelse för ett antal pågående eller nyligen avslutade projekt 

som innefattar förbränning av fosforrika bränslen. 
 

4.2 RAPSMJÖL 
 

I ett Värmeforskprojekt
26,27,28,29

 undersöktes förbränningsegenskaper för rapsmjöl (pressrest vid 

framställning av rapsolja) i ett antal olika mindre förbränningsanläggningar; fluidbädd, villapanna och 

pulverbrännare. Pelleterat rapsmjöl (100%) samt 10% och 30% inblandning i barkpellets, användes 

som bränsle. Resultaten visar på relativt höga SO2-halter i nivån 300-1300 mg/Nm
3
 

vid 10% O2 vid ren 

rapsmjölseldning. Totalstofthalterna var också högre än vid barkeldning i fluid- och rosterförbränning 

(2-3ggr) samt mer än 10 ggr högre än vid ren träpulvereldning. De höga emissionerna från 

rapsmjölsförbränning innebär att materialet bör nyttjas i storskaliga anläggningar med extern 

svavelrening, eller i relativt låga inblandningsgrader i andra bränslen. Mindre anläggningar med enbart 

cyklonrening är olämpliga på grund av de höga stofthalterna. 

 

Bäddagglomereringstendensen hos rapsmjöl är lägre än för många andra studerade biobränslen. Vid 

inblandning i bark uppvisas en något högre agglomereringstendens än för typiska trädbränslen. 

Bäddagglomereringsmekanismerna skiljer sig även mot tidigare studerade biobränslen. 

Slaggningstendensen hos rapsmjöl är relativt moderat i jämförelse med många åkergrödor och vissa 

(troligen sandkontaminerade) skogsbränslen. Faran för korrosion av exempelvis överhettarytor är 

sannolikt måttlig vid fluidbädds- och rosterförbränning eftersom de bildade fina partiklarna vid 

fluidbädds- och rosterförbränning innehåller K2SO4. De fina partiklar som bildas vid pulvereldning av 

rapsmjöl kan dock innehålla lågsmältande kaliumfosfat som kan ge beläggningar. Av denna anledning 

bör man vara försiktig vid introduktion av rapsmjöl i denna eldningsteknik.  

 

Fosforinnehållet kan vara positivt vid blandning av rapsmjöl med andra bränslen. Den höga affinitet 

som kalium har till fosfor medför dessutom att bränslets svavel är tillgängligt för sulfatisering av det 

KCl som bildas vid förbränning av många skogs- och åkerbränslen. Rapsmjöl kan således vara ett 

alternativ till andra svaveladditiv. Vid rostereldning torde rapsmjölsinblandning i både skogs- och 

åkerbränslen minska tendensen till slaggning och vid fluidbäddseldning torde 

bäddagglomereringstendenserna minskas vid inblandning i åkerbränslen. Fullskaleförsök i fluidbädds- 

eller rosterpannor med bränsleblandningar av rapsmjöl och problematiska biobränslen (klor och 

kaliuminnehållande bränslen) föreslås för demonstration av bl a möjligheter till reducering av 

uppkomsten av askrelaterade driftsproblem. 

 

4.3 VETEDRANK 
 

I ett avslutat värmeforskprojekt
30

 studerades förbränningsegenskaper för vetedrank. Resultaten 

visade på att vetedrank är ett mycket problematiskt bränsle. Försök i fluidbädd (labskala) resulterade i 

bäddagglomerering efter mycket kort eldningsperiod.  

 

4.4 SAMELDNING AV VETEDRANK OCH TUNNELUGNSSLAGG  
 

I ett nyligen genomfört projekt studerades inblandning av tunnelugnsslagg (TU-slagg), en restprodukt 

vid framställning av järnsvamp vid Höganäs i Skåne.
31

 Slaggen håller höga halter av kol och bränd 

kalk och bedömdes därför vara ett intressant additiv till det mycket problematiska bränslet vetedrank. 

Försöken utfördes med en pulverbrännare (pilotskala 150kW, VTS-brännare). Ren vetedrank samt 5 % 

och 20 % inblandning av TU-slagg eldades. Vid både 5- och 20 %-ig inblandning av TU-slagg erhölls 

kraftigt reducerade totalstoftsemissioner (en halvering) och emissioner av fina partiklar, < 1 µm (mer 

än en halvering). 
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Vid en inblandning av 20% TU-slagg erhölls en kraftig reducering av sintringsgraden hos uppkomna 

beläggningar (slagg) i brännare och eldstad. Vid inblandning av 5% TU slagg erhölls delvis en 

reduktion av sintringsgraden hos uppkommen slagg i brännare. 

Halten P och K i den bildade brännarbeläggningen reducerades vid inblandning av TU-slagg samtidigt 

som bl a halten Ca ökade. KMgPO4 dominerade beläggningen vid eldning av ren spannmålsrest och 

Ca9MgK(PO4)7 var den dominerande fasen vid inblandning av TU-slagg. 

Mängden kalium, fosfor och klor som återfanns i den fina partikelfraktionen och på 

beläggningsprovsonden minskade i samtliga sameldningsförsök. Detta talar för en sänkt risk för 

högtemperaturkorrosion på överhettarmaterial mm vid inblandning av TU-slagg.   

 

4.5 FÖRBRÄNNING AV SPANNMÅL  
 

Slaggningstendenserna studerades vid förbränning av fyra spannmålssorter i envilla panna (havre, 

korn, råg och vete) i ett projekt finansierat av SLF.
32,33,34

 Resultatet visade på stora skillnader i 

slaggningsbenägenhet. Vid eldning av havre var problemen små medan de ökade för korn och blev 

påtagliga för råg och vete. Det konstaterades att problemen huvudsakligen kunde relateras till olika 

mängderna lågsmältande kaliumrika fosfater i de fyra bränslena. Smältpunktsundersökningar på de 

olika slaggerna visade att den initiala smältningen startade så lågt som vid 650-680°C. Tillsats av 2% 

CaO till de mest problematiska spannmålen råg och vete elliminerades praktiskt taget alla 

slaggningsproblem. Speciationsanalyser av askan visade att sammansättning där vid lag hade ändrats 

mot ett betydligt högre innehåll av mer refraktära kalciumrika fosfater. 

 

I en fortsättning på ovan beskrivna projekt studerades effekterna av additiv i form av kaolin och två 

sorters kalk på slaggningsbenägenhet och emissioner i form av partiklar och gaser.
35

 Även dessa 

försök gjordes i en kommersiell spannmålsbrännare som, i lab-studier vid UmU, installerades i en 

Combi Fire villapanna. Tidigare iakttagelser av kaolinadditivets kaliumuppbindande förmåga 

bekräftades. Inga problem med slaggning observerades. Lägre mängder rökgasstoft uppmättes och en 

sammansättningsförändring mot mer fosfatrikt stoft konstaterades. I konsekvens med den senare 

iakttagelsen registrerades även högre halter av de sura gaserna HCl och SO2. Effekterna av de två 

kalcit additiven blev lite överraskande en ökning av slaggmängderna. Förklaringen bör dock vara att 

kalcium bidrar till att binda fosfor i bottenaskan vilket gör att mer kalium frigörs som kan reagera med 

det stora överskott kisel som finns i havre. Det senare har konstaterats vid ett flertal tillfällen som 

förekomst av ren silika (SiO2, kristobalit). Resterande överskott av kalcium löses också förmodligen in 

i denna silikatsmälta och bidrar till att öka slaggmängden. Effekten av kalcitadditiven på 

partikelemissionerna blev en minskning av mängden fina partiklar. Förklaringen kan sannolikt kopplas 

till mekanismerna bakom den ökade inbindningen av fosfor i bottaska/slagg och det resulterande 

frigörandet av slaggbildande kalium. Därmed minskar den totala mängden avgående kalium och 

fosfor. Resultatet blir alltså mindre mängd fina partiklar i rökgasen och relativt sett högre andel sulfat 

och klorid i de fina partiklarna och därmed lägre halter av SO2/SO3 och HCl i rökgaserna. Ytterligare 

ett fenomen som sannolikt bidrog till den minskade mängder av fina partiklar i rökgaserna då 

kalcitadditiven nyttjades är sannolikt förekomsten av en högre andel bildat K2SO4 i gasfasen som 

sedan kondenserar tidigt i systemet på pannväggar och i värmeväxlaren, vilket kunde konstateras i 

detta projekt. 

 

4.6 STORSKALIG ELDNING AV HAVRESKAL OCH HAVREKORN 
 

I det aktuella projektet (FUP-WP7) pågår samarbete med Telge Energi AB i Järna och SalaHeby 

Energi i Sala. Omfattande insamling av askprover (10 st strategiskt utvalda från roster till elfiltret) har 

gjorts i pannan i Järna som eldas med havreskal från den intilliggande havregrynsfabriken och som har 

besvärande problem med beläggning och igensättning av överhettartuber. Analyserna av askorna visar 

på en mycket intressant fördelning av askfraktioner med olika sammansättning längs rökgasvägen. 

Preliminärt verkar samma förklaringsmodell som för tidigare projekt även kunna användas här. I 

förbränningsanläggningen i Sala, där havre tidvis har eldats, har ett mindra antal askprover samlats in. 

Dock visar de på en liknande sammansättning som i Järna även om problemen här är av ett annat slag 

eftersom askan var smält i mycket högre utsträckning. Förmodligen spelar anläggningens utformning 

en stor roll för vilka problem som uppstår. 
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4.7 FOSFORADDITIV 
 

I ett avslutat Värmeforskprojekt studerades effekten av fosforadditiv på beläggnings- och 

korrosionsbildning vid förbränning av biomassa.
30

 Rötslam, spannmålsetanoldrank och fosforsyra 

användas som additiv till halm, grot och salix i syfte att försöka påverka mängd och sammansättning 

på rökgasernas fina partikelfraktioner i gynnsam riktning. Bakgrunden är de tidigare erfarenheter av 

interaktioner mellan fosfatbaserade och silikatbaserade biobränsleaskor. Försöken utförs dels i 

bänkskala (fluidbädd och pelletsbrännare) samt i fullskala (BFB-anläggning) 

 

4.8 KÖTT OCH BENMJÖL 
  

En sidoeffekt av ”galna kosjukan” var att regelverket kring och organisationen av hanteringen av 

kadaver och slaktavfall stramades upp. Den dominerande metoden är numera förbränning. I ett projekt 

tillsammans med Perstorp Industries AB
36

 som har en förbränningsanläggning som används för 

produktion av elektricitet och processånga studeras förbränning av slakteriavfall. En mix av bränslen 

utnyttjas där ca 15-20% består av malda restprodukter från slakterier. Fosforinnehållet i detta material 

är högt men kan delas upp i två huvudfraktioner; fosfor från ben och som till stor del består av apatit 

samt fosfor från mjukdelar vilket utgörs av olika organiska fosforföreningar. Apatiten har visat sig i 

den aktuella fluidpannan vara i stort sett inert, det vill säga den går relativt opåverkad genom 

förbränningsanläggningen och återfinns i bottenaska och delvis i flygaska. De organiska fosfaterna, 

däremot, förmodas vara betydligt reaktivare. I den aktuella förbränningsanläggningen används både 

kalkadditiv och sameldning med torv för att förhindra i första hand bäddproblem.  Där vid lag har 

åtgärderna varit framgångsrika, dock finns problem med beläggningar och korrosion i 

konvektionsdelar av anläggningen. Eftersom halterna av korrosiva sura gaser och salter i rökgaserna 

direkt kommunicerar med askkemin i bädden är projektet inriktat på att försöka minska beläggnings 

och korrosionsproblemen utan att förorsaka problem i fluidbädden. Kött och benmjölsförbränning har 

även studerats i en tidigare publicerad vetenskaplig artikel.
37

 

 

 

5. FÖRBRÄNNINGSFÖRLOPP/-KARAKTÄRISTIK  
 

5.1 ALLMÄNT 
 

För att pelletseldningen skall få stort genomslag ställs höga krav på både bränslekvalitet och 

eldningsutrustning, bl a hög verkningsgrad, låga emissioner och hög drifttillgänglighet. Skillnader i 

råvaru- och processparametrar resulterar i olikheter beträffande pelletsens kemiska2
,
7

,
9 och fysikaliska 

egenskaper2 vilka i sin tur kan påverka förbränningsresultatet2
,
7

,
9

,38,39,40,41 
och då särskilt 

koksförbränningen. Forskningsresultat har visat att bl a densiteten hos enskilda pellets och råvarans 

härkomst har betydelse för dess förbränningsförlopp och pelletsindustrin har också visat intresse att 

utreda hur partikelstorleken hos pelletsråvaran eventuellt påverkar förbränningsförloppet hos den 

färdiga pelletsen.
 
 

 

Nedan redovisas ett antal projekt där projektgruppen studerat effekten av bränsleråvarans 

sammansättning och partikelstorlek på förbränningskaraktäristiken på den färdiga pelletsen. 

 

5.2 FÖRBRÄNNING AV PELLETERAD HYDROLYSREST FRÅN ETANOL-
TILLVERKNING I PELLETSUTRUSTNING (< 20 kW)   
 

Hydrolysrest återvinns som en fast återstod vid produktion av etanol från skogsråvara. Omkring 

hälften av den ingående vedråvaran tas ut som hydrolysrest som efter torkning kan användas som 

bränsle för värme- och elproduktion. Denna hydrolysrest består framförallt av lignin.  Hydrolysresten 

torde vara ett intressant material ur bränslesynpunkt eftersom halterna av aska, alkalimetaller, klor och 

svavel är relativt låga och dessutom är värmevärdet något högre än för ren stamved. Det finns därför 

goda förutsättningar att använda hydrolysresten som ett rent bränsle till förbränning och förgasning. 

Hydrolysresten skulle kunna användas som bränsle i olika former; pressad ”bränslekaka”, torrt pulver 

eller pellets.  
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Pelleterad och granulerad hydrolysrest producerad genom svagsyrahydrolys av gransågspån användes 

som bränsle. Dessutom användes också referenspellets bestående av sågspån, hyggesavfall och bark. 

De olika pelletsarnas kvalité sammanställdes och utvärderats utifrån bl a pelletsstandarden (SS 

187120).  De olika pelletskvalitéernas förbränningsförlopp karaktäriserades också i en atmosfärisk 

eluppvärmd ugn. Förbränningsförsöken utfördes i två för teknikområdet representativa P-märkta 

brännare; en undermatad samt en övermatad, och i en för teknikområdet representativ P-märkt 

övermatad kamin. Förbränningsförsöken utfördes under 2 dygn per bränsle och anläggning, vid en 

uttagen effekt av 3 kW.  

 

Resultaten visade att den hydrolysrestpellets som studerats i detta arbete har askegenskaper som väl 

lämpar sig för eldning i traditionella pelletsutrustningar på villanivå (brännare och kaminer). 

Askhalten är mindre än en tiondel av den som återfinns i normal träpellets och alkalihalten är extremt 

låg varvid slaggningstendenserna i utrustningen är mycket liten. Den extremt låga askhalten innebär i 

förlängningen att tillsynen av eldningsutrustningen kan minska väsentligt i jämförelse med eldning av 

normal träpellets om mängden oförbränt i aska, och orsaker till driftsstopp kan minimeras. Den 

studerade hydrolysrestpelletsen har en hållfasthet, bulkdensitet, svavel- och klorhalt som väl 

representerar den hos normal träpellets. Energiinnehållet är dock något högre och 

elementarsammansättningen något skild från träpelletsens vilket medför att utrustningen kan behöva 

justeras in för att man skall erhålla liknande bränsleeffektlägen och luftöverskott som råder när 

träpellets nyttjas i anläggningarna.  

 

Resultaten från emissionsmätningarna under förbränningsförsöken i de in justerade utrustningarna 

visar på liknande utsläppshalter av CO, OGC, NO och stoft vid förbränning av hydrolysrestpellets som 

vid nyttjande av träpellets. Även liknande verkningsgrader erhölls vid förbränning av 

hydrolysrestpelletsen. De bildade stoftpartiklarna vid förbränning av hydrolysrestpelletsen utgjordes i 

likhet med förbränning av träpellets framförallt av PM 2.5. Sammansättningen hos partiklarna skiljde 

sig dock då den som producerats vid förbränning av hydrolysresten till största delen bestod av 

oförbränt material då bränsleaskan nästan helt saknar komponenter som kan bilda partiklar. Detta 

indikerar möjligheterna att kunna minska partikelutsläppen vid pelletseldning till extremt låg nivå vid 

nyttjande av hydrolysrestpellets i modifierade anläggningar. 

 

Utbränningshastigheten hos den studerade hydrolysrestspelletsen var signifikant längre än den hos 

normal träpellets. Den bildade koksresten under hydrolyspelletsförbränningen har också en tendens att 

bilda aggregat vid lägre temperaturer. En större mängd beläggning av oförbränt material på 

värmeöverförande ytor erhölls också vid förbränning av hydrolysrestpelletsen i jämförelse då olika 

träpellets eldades. Ovanstående ställer därför krav på utformningen av utrustningen för att minimera 

uppkomsten av driftsproblem, mängden oförbränt i aska samt beläggningar på värmeöverförande ytor. 

Resultaten från denna studie indikerar att man genom modifiering av de existerande befintliga 

pelletsutrustningar eventuellt kan elda pellets, bestående till 100 procent av hydrolysrest framtagen 

genom svagsyrahydrolys av vedråvara, med lägre partikelemissioner och med en högre komfort i 

jämförelse med då man eldar med träpellets. 

 

Resultaten från detta arbete har tidigare dels redovisats i en teknisk rapport
42

 dels i en vetenskaplig 

artikel.
43

 

 

5.3 PÅVERKAN AV RÅVARANS SAMMANSÄTTNING HOS TRÄPELLETS PÅ 
FÖRBRÄNNINGSKARAKTÄRISTIKEN HOS ENSTAKA PELLETS  
 

En studie av förbränningsförloppet hos enstaka bränslepellets (trä, bark, grot) har utförts i en 

labortaorieugn. I arbetet jämfördes bränslepellets från olika råvaruslag och med olik densitet. 

Pelletarna förbrändes styckevis i en ugn med luft/kvävgasblandning för att efterlikna förhållandena i 

en pelletsbrännare. Förloppet registrerades med en videokamera så att de olika stadierna i 

förbränningen kunde definieras och tidsbestämmas. Såväl råvaruslag som densitet hade en signifikant 

påverkan på förbränningsförloppet hos de enstaka pelletsarna. Framförallt gav detta utslag i 
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kolförbränningsstadiet och ett samband mellan pelletens kemiska beståndsdelar och 

kolförbränningstiden kunde skönjas. Resultaten från arbetet återfinns i en tidigare publicerad 

vetenskaplig artikel.
44

 

 

5.4 PÅVERKAN AV PARTIKELFRAKTIONSFÖRDELNINGEN PÅ UTBRÄNNINGS-
ASTIGHETEN HOS TRÄPELLETS  
 

Syftet med projektet var att bestämma partikelfraktionsfördelningens effekt på utbränningshastigheten 

hos träpellets vid nyttjande av olika sönderdelningsmetod av stamvedsråvaran.  

 

Ett flertal väldefinierade pelletskvalitéer framtagna av råvara med olika fraktionsfördelning och malda 

med olika sönderdelningsmetoder (traditionell hammarkvarn/refiner), togs fram genom pelletering i 

traditionell pelletspress i pilotskala och i en laboratoriepelletspress. Analys av förbränningsförlopp och 

koksutbyte hos enskildapellets från respektive pelletskvalité utfördes vidare i en atmosfärisk 

eluppvärmd laboratorieugn. För att ytterligare karaktärisera den producerade koksen analyserades de 

producerade kokspartiklarna gravimetriskt, visuellt (mikroskopiellt) och genom poranalys.   

 

Skillnaderna i fraktionsfördelningen hos de studerade råvarorna framtagna i såväl hammarkvarn som i 

raffinör gav upphov till signifikanta, men relativt små skillnader, i  studerat förbränningsförlopp hos 

enskilda pellets, ca 5 % av total konversionstid vid försöksbetingelser relevanta för praktisk drift i 

typiska pelletsanläggningar.  De bakomliggande faktorerna till skillnaderna i förbränningsförloppet 

hos de studerade pelletskvalitéerna diskuteras i rapporten
45

 och en publicerad vetenskaplig artikel.
46

 

 

5.5 FÖRBRÄNNINGSEGENSKAPER OCH MILJÖPRESTANDA VID SMÅSKALIG 
ELDNING MED PELLETERAD LÖVVEDSRÅVARA  
 

Pellets (Ø 8 mm) från obarkad aspråvara tillverkades vid Glommers Miljöenergi AB. Förutom en 

något trögare malning, uppvisade aspråvaran helt godtagbara pelleteringegenskaper och den 

producerade pelletsen var likvärdig med typisk kommersiell träpellets av barrvedsråvara som återfinns 

på marknaden idag m a p bulkdensitet, längd och finfraktion. Innehållet av bark i råvaran ökade dock 

halterna av askbildande element (här främst K, Ca och Mg) samt vissa spårmetaller (t ex Zn, Cu och 

Pb) jämfört med aspflis (stamved) och referensträpellets. 

 

Inga driftmässiga problem uppstod under de 24-h eldningsförsök som genomfördes i två olika 

pelletsbrännare. Ingen/mycket låg slaggningstendens kunde identifieras under dessa försök, vilket 

sannolikt berodde på den relativt låga halten Si och höga halten Ca i den aktuella asppelletsen. Något 

högre emissioner av såväl CO, NO och stoft kunder konstateras i jämförelse med referensvärden för 

kontinuerlig förbränning av träpellets i villabrännare. Stoftet (massan PMtot) utgjordes till ca 95% av 

partiklar < 1 µm, som bestod av kaliumkarbonat/sulfat. Högre halter kalium i asppellets jämfört med 

referensträpellets, förklarar troligen de högre halterna stoft i rökgaserna. 

 

Eldningsförsök med enstaka pellets visade på att förbränningsförloppet (torkning, pyrolys och 

koksförbränning) för den studerade asppelletsen var likvärdigt med såväl en kommersiell träpellets 

(SoLett Biopellets) som specifikt pelleterad tallråvara. Koksutbytet var även likvärdigt, dock med en 

något större krympning i diameter och högre koksdensitet, jämfört med SoLett pellets. 

 

Utifrån denna relativt begränsade studie, kan slutsatsen dras att aspråvara har god potential att utgöra 

råvara för produktion av bränslepellets utifrån aspekter rörande pelleteringsegenskaper, pelletkvalitet 

och förbränningsegenskaper. Genomförda eldningsförsök i småskaliga pelletsbrännare tyder inte på 

någon uppkomst av driftsmässiga problem. Man måste dock vara uppmärksam på risken för förhöjda 

halter av såväl askbildande element och vissa spårmetaller i pelletsen samt förhöjda emissioner av 

såväl gaser som partiklar i jämförelse med dagens träpellets på marknaden. Dessa aspekter är dock till 

största delen relaterade till innehållet av bark i pelletsråvaran och sammanfaller därför med de 

generella frågeställningar (bränsle-, tekniska- och miljömässiga) som är aktuella om/när råvarubasen 

för bränslepellets skall utvidgas med nya skogssortiment och åkergrödor. 
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Resultaten från detta arbete har tidigare dels redovisats i en teknisk rapport
47

 dels i en vetenskaplig 

artikel.
48

 

 

6. EMISSIONER 
 

6.1 ALLMÄNT 
 

Vid sidan av de drift- och tillgänglighetsrelaterade frågorna associerade med askrelaterade problem, 

såsom slaggning och korrosion, är emissionerna av miljö- och hälsostörande ämnen och komponenter i 

rökgaserna en avgörande aspekt kopplat till olika pelletsortiments sammanlagda kvalitet vad gäller 

förbrännings- och miljöprestanda. Nedan följer en sammanställning av studier vid UmU, LTU och 

ETC där emissioner av såväl gaser som partiklar studerats. Generellt kan man säga att frågan om 

emissioner, främst av NOx, korrosiva gaser (SO2/SO3 och HCl) samt oorganiska partiklar, är tydligt 

kopplad till transformationen av askbildande element vid förbränning som beskrivits ovan i kap 2 och 

3, varvid en viss överlappning av texten föreligger. Vad gäller emissioner av oförbrända produkter, 

såsom CO, kolväten och sot, är det mer än fråga om förbränningseffektivitet och ”optimering” av 

systemet bränsle-förbränningsutrustning, och i det sammanhanget är information kring specifika 

(pellets)bränslens förbränningsegenskaper/förlopp av intresse, vilket diskuterats i kap 4. 

 

I följande stycken redogörs för studier som generellt sett fokuserat på emissioner av olika 

komponenter samt emissionsprestanda vid olika bränsle och driftmässiga variationer. I flera fall 

redogörs endast för de delar som här anses vara av relevans för arbetet med pelletkvalitet inom FUP. 

 

6.2 EMISSIONER AV NOx, OFÖRBRÄNDA GASER OCH PARTIKLAR VID ELDNING MED 
DAGENS TRÄPELLETS AV SÅGSPÅNSRÅVARA– EMISSIONSPRESTANDA, 
VARIATIONER OCH MINIMERING 
  

Inom ramen för Energimyndighetens program ”Småskalig förbränning av biobränsle” utfördes ett 

antal studier på både ved- och pelletseldade småskaliga anläggningar, mer eller mindre modifierade 

kommersiella produkter och lab.reaktorer, med syftet att på ett systematiskt vis studera olika drift-

/processvariablers inverkan på emissionerna av CO, THC och NOx, samt att visa på möjligheter att m 

h a primära åtgärder (förbränningsoptimering) minimera dessa emissioner.
49

   

 

I en tidig studie inom BHM-programmet konstruerades en provtagningsuppställning för småskaliga 

anläggningar som bygger på utspädning och kylning av hela rökgasflödet.
50

 I detta projekt studerades 

hur olika förhållanden i denna utspädningstunnel påverkade emissionskarakteristiken m a p partiklar 

och PAH vid eldning i en kommersiell pelletskamin, samt att robusta och applicerbara 

provtagningsförhållanden bestämdes för efterföljande studier inom BHM. 

 

I en efterföljande studie studerades hur förbränningsförhållandena (temperatur och upphållstid) 

påverkade emissionsnivåer och karakteristik av partiklar och oförbrända produkter.
51

 Denna studie 

visade att det under ”optimala” förhållanden av dagens sågspånspellets går att erhålla i princip ”noll-

utsläpp” av CO (<1 mg/MJ), gasformiga kolväten (<1 mg OGC/MJ) samt PAH (<1 µg/MJ). NO 

emissionerna vid dessa förhållanden låg i området 40-50 mg/MJ. Således, under förhållande i en 

pelletsbrännare/kamin med hög temperatur (>850 °C) och god turbulens i förbränningszonen ger 

förutsättningar för ”fullständig” förbränning med mycket låga halter av alla studerade PIC´s, inklusive 

43 st PAH´er. Uppehållstiden efter bädden var vid dessa förhållanden av underordnad betydelse för 

förbränningsresultatet. Vidare kunder konstateras att masskoncentrationen av fina (<1 µm) partiklar i 

rökgaserna under sådana ”optimala” förhållanden helt domineras av förångat oorganiskt material, 

främst K, S och Cl samt mindre mängder Na och Zn, i nivån 15-20 mg/MJ. 

 

Inom ramen för BHM-programmet genomfördes dessutom en relativt omfattande mätkampanj med 

emissionsmätningar på både ved- och pelletsutrustningar.
52,5354 

Emissionsfaktorer för ett stort antal 

gas- och partikelformiga utsläppskomponenter bestämdes för olika småskaliga ved- och pelletseldade 

kaminer som funktion av olika bränsle-, anläggnings- och handhavandevariabler. En betydande 

variation i emissionsprestanda kunde konstateras främst vid eldning i vedkaminer med potentiellt 
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mycket höga emissioner av oförbrända produkter som CO, metan, NMVOC, PAH och sot under 

specifika omständigheter. Vad gäller pelletsbiten i den studien så gjordes mätningar på två 

kommersiella pelletskaminer och inverkan av pelletsdiameter (6 och 8 mm), last (låg, ca 2 kW och 

hög, ca 5 kW) och skorstensdrag (5 och 30 Pa) studerades. I Figur 8 visas en sammanställning av de 

emissionsnivåer och variationer som sammantaget erhållits i dessa pelletskaminstudier inom BHM. 

Man kan konstatera att även fast dagens pelletsutrustning är relativt väl fungerande med låga utsläpp 

generellt, finns dock ytterligare potential att reducera utsläppen av oförbrända produkter, speciellt vid 

låglast förhållanden. 

 

 
Figur 8. Sammanställning över medelvärden för emissionsfaktorer och dess variationer  under olika 

driftbetingelser, uppmätta för pelletskaminer vid hög (5-6 kW) och låg (2 kW)  last. (Referens nr 48, 

Boman et al, 2005) 

 

Mer detaljerade studier kring bildning och dynamik för aerosolpartiklar vid förbränning av ordinär 

träpellets i en lab-reaktor (~8 kW) med ett fast roster studerades genom spatiella mätningar i 

rökgaserna.
55

 Storleksfraktionerad provtagning med 13-stegs impaktor utfördes med en ”rapid dilution 

sampling probe” i 10 punkter mellan 200-1450 °C. Experimentellt bestämd kemisk karakteristik av 

partiklarna jämfördes med resultat från teoretiska jämviktkemiska beräkningar för att bättre förstå 

partikelbildningen. Studien visade dels på utbränningsförloppet av sotpartiklar i rökgaserna efter den 

heta förbränningszonen, och dels på kondensationsförloppet av fina (<1 µm) askpartiklar då 

temperaturen i rökgaserna sjunker. Förutom den typiska finmoden, som i denna studie hade en typisk 

storlek av 0.1 µm, förekom även en distinkt (semi)grov mod vid ~1.0 µm. Den fina moden vid 0.1 µm 

är typisk för biobränslepartiklar och den ”grova” moden visar på att det även vid eldning av ”rena” 

träpelletsbränslen kan förekomma en mindre del (halv)grova mineralpartiklar i området runt 1 µm som 

beroende av brännar-/pannkontruktion och driftförhållanden kan följa med rökgaserna i skorstenen. 

 

Ytterligare ett antal experimentella studier har genomförts vid ETC där inverkan av bränsle, drift och 

konstruktionsparametrar på bildning, karakteristik och reduktion av partiklar vid förbränning av olika 

pelleterade biobränslen studerats. 
56, 57, 58, 59

 En sammanfattande slutsats från dessa studier är att 

partikelkoncetrationen i rökgaserna påverkas av både bränsle-, drift- och konstruktionsparametrar. 

Både temperatur och flödesmönster i förbränningszonen är viktiga för bildning av partikelemissioner. 

En ökad förbränningstemperatur på rostret minskar emissioner av grova partiklar och sot medan 

emissionerna av fina (submikrona) askpartiklar ökar. Effekten av god omblandning i 

förbränningszonen för reduktion av oförbrända sotpartiklar har även påvisats. Parallellt med dessa 
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drift/konstruktions-variabler har det tydliga sambandet mellan askhalt och bränslesammansättning hos 

olika biobränslen och emissionerna av oorganiska askpartiklar studerats och bestämts i flertal studier. I 

de fall förbränningen försämras är bildning av främst sotpartiklar och organiskt kondenserbart material 

av stor betydelse för de totala emissionerna av fina partiklar. För de totala emissionerna av fina 

partiklar vid pelletseldning är det således mycket viktigt att både beakta betydelsen av att erhålla en 

god förbränningseffektivitet med (i princip) fullständig utbränning av oförbrända kolväten och sot, 

samtidigt som de askbildande elementens inverkan på bildningen av oorganiska fina 

partikelemissioner. 

 

Utifrån kunskapen kring sambandet mellan olika processvariabler, såsom temperatur, luftflöde genom 

rostret och aerodynamiken i en förbränningskammare, utfördes en mer tillämpad studie där 

möjligheterna att minska partikelemissionerna (PM2.5) i en kommersiell pelletskamin genom 

justeringar av olika design- och driftmässiga parametrar studerades.
60

 Resultaten visade på potentialen 

att signifikant minska emissionerna av sot genom justeringar av lufttillförsel samt isolering av 

glasluckan, främst vid låg effekt (3.7 kW). Studien visade allmänt på en lyckad kombination av 

”grundläggande” studier i laboratoriereaktorer med ”tillämpat” FoU-arbete i kommersiella 

anläggningar. 

 

De stora skillnaderna mellan partikelemissionerna vid olika förbränningsförhållanden, med uppdelning 

mellan askpartiklar, sot och organiskt material, är idag relativt väl känd. Dock saknas fortfarande i 

många avseenden en mer djupgående kunskap kring såväl fysikaliska och kemiska egenskaper av olika 

partikeltyper samt hur dessa föreligger och interagerar under olika förbränningssituationer. Detta är 

något som studerats inom ramen för ett projekt som inkluderade detaljerade studier av just fysikaliska 

och kemiska egenskaper av partiklar kopplat till olika förbränningsförhållanden vid eldning med 

träpellets i en modifierad kommersiell brännare.
61

 Tre olika förbränningsförhållanden studerades; A) 

effektiv ”fullständig” förbrännings vid hög last, B) het men luft-strypt förbränning och C) låg-temp 

förbränning med fuktigt bränsle (18%) och endast naturligt drag genom pannan. Typiska emissioner 

av CO och PM1 var 90 mg/MJ (100-300 ppm) och 15 mg/MJ, respektive vid (A), 1100 mg/MJ (500-

10000 ppm) och 45 mg/MJ vid het luft-strypt läge (B) samt 1300 mg/MJ (1000-8000 ppm) och 30 

mg/MJ, vid låg-temp förbränning läge (C). Partikeldiametern uttryckt som Geometric Mean Diameter 

(GMD) varierade mellan 70 nm vid effektiv förbränning (A) upp till 300 nm vid het men luftstrypt 

förbränning (B). De oorganiska askpartiklar som dominerade i läge (A) var relativt hygroskopiska och 

uppvisade en tillväxtfaktor mellan 1.6-1.8 (vid 90% RH) vilket är i likhet med rena kaliumsalter. Den 

effektiva densiteten för dessa partiklar var 2.1±0.2 g/cm
3
 vilket indikerar kompakta partiklar. Vid läge 

(B), het luft-strypt förbränning, var partiklarna icke-flyktiga, nästan hydrofoba och med en effektiv 

densitet av 0.3 (±0.2) g/cm
3
. Denna aerosoltyp domineras således av agglomererade primära partiklar 

som domineras av mer eller mindre elementärt kol (sot). I läge (B), låg-temp förbränning, aerosolen 

mer komplex och bestod av flera olika partikeltyper, med en typisk effektiv densitet omkring 1.0 

g/cm
3
 med intermediära hygroskopiska egenskaper. 

 

För den småskaliga marknaden är det viktigt att nya alternativa råvaror motsvarar dagens 

stamvedspellets för att säkerställa en hög tillgänglighet, effektivitet och låga emissioner. En sådan 

alternativ råvara för pelletstillverkning är lövvedsspån. Inom Sverige är dock tillgången på 

lövvedsspån från sågverk relativt liten, men något som diskuteras är att nyttja gallringsfraktioner 

(mindre träd och sly) av t ex björk och asp. I ett mindre projekt mot Energimyndigheten 

(utvecklingscheck) studerades förbränningsegenskaper (se kapitel 4) och miljöprestanda (emissioner) 

vid eldning med pelleterad lövvedsråvara i typiska pelletsanläggningar för den småskaliga 

marknaden.
62

 Projektet kan ses som en förstudie som möjliggör en preliminär bedömning av 

potentialen för nyttjandet av pelleterad lövvedsråvara (i detta fall obarkad asp) i småskaliga 

anläggningar utifrån förbränningsaspekter. Studien visade på något högre emissioner av CO, NO och 

stoft i jämförelse med referensvärden för kontinuerlig förbränning av träpellets i villabrännare. Stoftet 

(massan PMtot) utgjordes till ca 95% av submikrona partiklar främst bestående av kalium, kol och 

svavel (sannolikt i form av kaliumkarbonat/sulfat). Högre halter kalium i asppellets jämfört med 

referensträpellets, förklarar troligen de högre halterna stoft i rökgaserna. Förbränningsegenskaper för 

asppellets i denna studie diskuteras även mer i avsnitt 4.5. 
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6.3 BILDNING, EMISSIONER OCH REDUKTION AV OORGANISKA PARTIKLAR OCH 
KORROSIVA GASER (HCl och SO2/SO3) VID ELDNING AV PELLETSRÅVAROR FRÅN 
SKOG, ÅKER MM.   
 

Jämfört med ordinär stamvedsbaserad träråvara uppvisar ”nya” alternative råvaror en större variation i 

såväl total askhalt som i relationen mellan olika askbildande element. Detta påverkar således de 

askomvandlingsprocesser som ligger bakom både uppkomsten av olika askrelaterade problem samt 

emissioner av fina askpartiklar och korrosiva gaser. I en tidig studie på området karakteriserades 

därför emissionerna av oorganiska partiklar i rökgaser vid småskalig eldning (i två pelletsbrännare) av 

pellets från olika skogsråvaror (sågspån, grot och bark).
63

 För att få en bättre förståelse för de 

askomvandlingsprocesser och aerosolbildningsprocesser som sker, genomfördes även kemiska 

jämviktsberäkningar som jämfördes med de experimentella resultaten. 

 

Partikelemissionerna var totalt dominerade av submikrona partiklar med mass median diametrar 

mellan 0.20 och 0.39 μm och en andel PM1 på 92±6.2%. Endast små mängder av grövre (>1 μm) 

partiklar förekom i stoftemissionerna, främst vid eldning med grot och bark. Vid sidan av en viss 

fraktion oförbränt kolhaltigt material, dominerades partiklarna av elementen K, Cl och S med mindre 

mängder av Na och Zn (fig 9). The dominating alkali phase identified was KCl with minor but varying 

amounts of K3Na(SO4)2 and in some cases also K2SO4. 

 

 
Figur 9. Elementarsammansättning av fina (<1 µm) partiklar från en typisk pelletsbrännare eldad med 

pellets av färsk och lagrad sågspån (S0 respektive S6), färsk och lagrad grot (L0 respektive L6) samt 

färsk och lagrad bark (B0 respektive B6). Standardavvikelser visar som felstaplar. 

 

Analogt med tidigare i 5.2 redovisad studie i en experimentell lab-reaktor (Wiinikka et al) 

genomfördes en studie med fokus på inverkan av bränslets innehåll av askbildande element på 

bildning av aerosoler vid rostereldning.
64

 Två olika träbränslen (”rent” respektive ”förorenat” med bl a 

Si) samt ett barkpelletsbränsle nyttjades. Dessutom genomfördes även i denna studie kemiska 

jämviktsmodellberäkningar. För alla bränslen uppvisade partiklarna en bimodal storleksfördelning 

med en typisk finmod och där en (semi)grov mod även förekommer. De fina partiklarna bestod av K, 

Na, S, Cl, och Zn, samt att det för två av bränslena (Wood 2 och Bark) även förekom en viss mängd P 

i partiklarna. Grovmoden bestod av kolhaltigt material, refraktära metaller samt alkali. Studien visade 

vidare på att den initiala alkalikoncentrationen i bränslet tillsammans med kvoten av alkali till kisel 

[(K + Na)/Si] har en inverkan på mängden alkali som förflyktigas i förbränningen. Studien slår 
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slutligen fast att förbränningstemperaturen och bränsleaskans sammansättning är av avgörande 

betydelse för bildning och karakteristik av aerosolpartiklar vid rostereldning av biomassepellets. 

 

Tabell 1.  Koncentrationer (mg/Nm
3
) av PM2.5, fina partiklar och grova partiklar i olika positioner i 

reaktorn (olika avstånd från rostret). 

Fuel Wood 1 Wood 2 Bark 

Port 2 4 7 10 2 4 7 10 2 4 7 10 

PM2.5 18.1 12.4 23.0 27.2 5.7 10.9 12.8 16.4 16.7 28.3 45.2 81.6 

Fine 7.4 3.6 12.2 22.1 2.0 3.9 6.5 13.8 9.3 12.1 33.7 70.8 

Coarse 10.7 8.8 10.8 5.1 3.7 7.0 6.2 2.7 7.4 16.2 11.5 10.8 

 

Ett flertal studier har fokuserat på att utnyttja torv för sameldning med biomassa för att uppnå bättre 

egenskaper vad gäller såväl askrelaterade problem som emissioner. Effekter av inblandningsgraden av 

olika torvklasser i träpellets (sågspån och energived) på gas- (NO, HCl, SO2, CO, THC) och 

partikelemissioner (totalstoft och storleksfördelning) såväl som uppkomsten av askrelaterade 

driftsproblem (slaggning/beläggningsbildning) bestämdes i en nylig studie genom kontrollerade 

förbränningsförsök i en undermatad pelletsbrännare (20 kW). 
23, 24

 Typisk bränntorv med hög ask- och 

kiselhalt (torv A) samt en torv med låg ask-, N- och S-halt och med relativt hög Ca-halt i bränsleaskan 

(torv B) nyttjades i projektet. De båda torvproverna sampelleterades var för sig med spånet och 

energiveden i inblandningsgrader om noll, låg, medel och hög inblandningsgrad. Samma 

inblandningsgrader nyttjades för alla sortiment. En ökning av slaggningstendensen kunde konstateras 

vid inblandning av torv till de båda nyttjade trädråvarorna (sågspån och energived). För inblandning 

av torv B (låg askhalt och relativt hög Ca-halt) vad denna ökning relativt moderat emedan ökningen i 

slaggningstendensen var mycket kraftig vid inblandning av typisk bränntorv (Torv A) till de båda 

nyttjade träsortimenten. Detta har diskuteras mer utförligt i 2.3.3. Mängden bildade oförbrända gaser 

såsom CO och OGC ökade ej signifikant vid inblandning av torv. SO2- och NO-emissionerna ökade 

dock generellt vid inblandning av torv i träpelletsen. En signifikant reduktion av utgående emissioner 

av de fina partiklarna erhölls vid inblandning av den typiska bränntorven (torv A) innehållande hög 

ask- och kiselhalt. 

 

Potentialen att nyttja olika bränsleadditiv för att reducera olika askrelaterade problem har studerats av 

såväl forskargrupperna vid UmU, LTU och ETC som ett flertal andra grupper nationellt och 

internationellt. Detta har redovisats tidigare i avsnitt 2.3.2. Det finns även en potential att reducera 

mängden fina oorganiska partiklar i emissionerna från biobränsleeldning genom att nyttja olika 

bränsleadditiv för att ”hålla kvar” alkalimetallerna i bottenaskan. Detta är dock något som hittills 

studerats endast i begränsad omfattning. I ett arbete var därför syftet att bestämma effekten av två 

bränsleadditiv, nämligen kaolin och kalcit (CaCO3) på emissioner och karakteristik av oorganiska 

partiklar vid förbränning av pelleterade askrika skogsråvaror (grot och bark) i en typisk 

pelletsbrännare.
65

 Resultaten i denna studie visade på att en signifikant reduktion av 

partikelemissionerna kan uppnås då kaolin används som additiv för både bark och grot. Baserat på 

impaktormätningar (Fig 10) denna reduktion var 40% och 52% för bark och grot, respektive. Vid 

tillsats av kalciten var dock denna effekt endast marginell. Det finns således en potential att nyttja 

vissa lermineral som bränsleadditiv för att reducera mängden fina partiklar som emitteras vid 

förbränning av biobränslen. Det är dock viktigt att beakta additivets inverkan på hela 

asktransformationen, där inte minst slaggningstendensen är en viktig aspekt vad gäller pelletkvalitet 

och förbränningsprestanda. 

 



23 

 

 

 
 

Figur 10. Masstorleksfördelning av partiklar i rökgaserna vid eldning av bark och grot (C.A.) samt vid 

tillsats av två olika bränsleadditiv (kaolin och kalcit). 

 

Dessa bränsleadditivs påverkan på olika askkemiska processer vid eldning av typiska spannmål har 

studerats inom ramen för ett nyligen redovisat SLF-projekt.
29,30,31

 Erfarenheterna från denna och andra 

studier visar på att de askkemiska förloppen är mycket komplexa och till stor del okända sedan 

tidigare då fosforrika bränslen eldas. Detta samt mer specifika resultat vad gäller inverkan av de 

testade additiven på såväl slaggbildning som emissioner av fina partiklar och sura gaser har redovisats 

tidigare i avsnitt 3.5, varvid detta inte upprepas här. 

 

6.4 SPÅRELEMENT 
 

Vid sidan av de askbildande huvudelementen (Ca, K, Na, Si, S, Cl, P m m) innehåller biobränslen 

olika spårelement (metaller), oftast i låga koncentrationer. Det föreligger dock stor skillnad på dessa 

spårmetallers förekomst i olika biobränslen, både kvalitativt och kvantitativt. Dessa spårmetaller 

uppvisar olika beteende i förbränningsprocesser, t ex fraktionering mellan bottenaska, flygaska, 

aerosoler och gaser, varvid en detaljerad förståelse för detta är viktig för att förebygga eventuella 

miljömässiga problem. Utsläppen av 12 st ”tungmetaller” till luft regleras inom EU´s avfallsdirektiv. 

Dessa metaller är (med de mest relevanta för biobränslen i fet stil); Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Mn, 

Ni, Tl, V, Hg. Förutom dessa 12 metaller är Zn en viktig spårmetall vad gäller biobränslen, och 

faktum är att det är den helt dominerande spårmetallen i många typiska biobränslen som inte 

kontaminerats via t ex förorenade jordar, konstgödsel, färgpigment, impregneringsmedel m m. 

 

I en tidig studie, som även diskuterats tidigare, bestämdes den oorganiska karakteristiken på 

partiklarnar vid förbränning av olika pelleterade skogsfraktioner.
54

 Resultaten visade på att Zn är den 

enda spårmetallen som återfinns i %-nivåer i det fina partiklarna (Figur 9). Det har i denna och andra 

studier även visats på att Zn till största delen förflyktigas i förbränningen och den sannolika 

mekanismen för detta är att Zn avgår i form av Zn(g) i den reducerande atmosfären kring en brinnande 

bränsle(pellets)partikel. En trolig förekomstform av Zn i de fina partiklarna är ZnO(s), vilket har 

indikerats i flertal studier. I den aktuella studien 
54

, kunde dock inte någon sådan ZnO identifieras med 

XRD-analys. Med kompletterande kemiska analys med XPS och XAFS, identifierades dock Zn-O 

bindningar, men även troligen även interaktioner mellan Zn och någon ytterligare anjon såsom SO4
2-

 

eller CO3
2-

 samt dessutom Zn-Zn interaktioner . Sammantaget tyder dessa analyser på att Zn 

förekommer primärt som ZnO, men att det, åtminstone i detta fall, till någon del även föreligger i en 

mer komplex form. 
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Den potentiella anrikningen av spårmetaller vid torkning av råvaran vid pelletsproduktion studerades i 

en studie där insamling och analys av prover i fält vid pelletsproduktionsanläggningar kombinerades 

med teoretiska jämviktskemiska beräkningar av olika relevanta metallers beteende vid förbränning.
66

 

Utifrån både experimentella och teoretiska beräkningar, kan en hög volatilitet konstateras för främst 

Zn, Cd och Pb i förhållanden som är relevanta i detta sammanhang. Parametrar som ox/red-atmosfär, 

tillgång till Cl samt temperatur har en avgörande inverkan på detta beteende. Sammantaget kan 

konstateras att det tycks finnas en risk för kontamination av vissa flyktiga spårmetaller då mer askrika 

bränslen (t ex bark) används i system som använder en direkt torkningsprocess. Storleken och 

betydelsen av en sådan anrikning är dock oklart och något som bör beaktas i de fall det kan tänkas vara 

aktuellt. 
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Förord 

Denna rapport redovisar resultaten från ”WP 2 Experimentell utvärdering/validering av pelletkvalitet - 

Brännare för villor och större fastigheter”. Projektet finansieras med direkta medel av 

Energimyndigheten och med naturabidrag från Ariterm Sweden AB och Janfire A. Arbetet ingår som 

ett arbetspaket inom projektet P 30641-1 ”Förbränningskaraktärisering och förbränningsteknisk 

utvärdering av olika pelletbränslen”, ett samarbete mellan SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut 

(koordinator), Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. Projektet ”Pelletsplattformen”, som 

leds av SLU i Umeå, har bidragit med bränslen till förbränningsförsöken.  

Vi vill tacka Energimyndigheten, Ariterm Sweden AB, Janfire AB och Pelletsplattformen för stöd och 

ett gott samarbete.    
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Sammanfattning 

 

Förbränningsegenskaper hos sex olika pelletbränslen, framtagna inom Pelletsplattformen som 

kommande eller intressanta, bestämdes genom försök i tre olika villabrännare. Brännarna representerar 

de tre förbränningstekniker som är vanliga på den småskaliga marknaden: en övermatad, en 

undermatad och en framåtbrinnande brännare. Bränslena var: i) träpellets med inblandning av 1,5 % 

lignosulfanat, ii) träpellets med inblandning av 1,5%  potatis- och majsstärkelse, iii) barkad energived, 

iv) ej barkad energived, v) en pelletkvalitet bestående av 50% sågspån och 50% energived och vi) 

referenspellets. Förbränningstesterna skedde dels vid konstant, nominell drift under 2,5-5 timmar, dels 

vid dellast under tre på varandra följande dagar. Samma bränslen plus pellets med varierande grad av 

lignin eldades även som enstaka pellets i en labreaktor. 

De energivedsbaserade bränslena uppvisade tendenser till något högre NO-emissioner än normal 

stamvedsbaserad pellets (referenspelletsen). Pelleten med additivet lignosulfanat gav upphov till 

förhöjda SO2-emisioner. Samtliga mätta bränslekvalitéer gav låga HCl emissioner.  

Pelleten med additivet lignosulfanat gav också upphov till kraftigt förhöjda emissioner av fina 

partiklar, se Figur 2. Även pelleten med det stärkelsebaserade additivet gav förhöjda emissioner av 

fina partiklar. Dessa additiv innehåller alkali (K+Na). Även pellets tillverkad av obarkad energived 

gav något förhöjda värden av totalstoft.   

Pelleten med additivet lignosulfanat och stärkelse gav upphov till hårt, sintrat material i 

brännarkopp/brännarrör. Även energivedsbaserad pellets gav i några fall upphov till sintrat material, 

men detta var mjukare än i fallen med additiv. Bränslena gav upphov till beläggningar i pannorna i 

varierande grad, men provtiden bedömdes som för kort för att en korrekt bedömning av 

beläggningstillväxten.   

Alla tre brännarteknikerna fungerade med alla bränslen under provtiden. Dock visade den 

undermatade brännaren en tendens till ökning i CO-emission och sintring i koppen under både 

nominell drift och vid jämförelse av dag 1 dag 3 vid dellast för bränslen med additiv och 

energivedspellets. Detta visar på en känslighet för påverkan av sintrat material och en svårighet att 

tömma koppen Brännaren bör utrustas med någon typ av rengöring av koppen för att fungera pålitligt.  

Den framåtbrinnande brännaren hanterar bildad slagg genom renblåsning. Vid nominell last återfinns 

sintring i brännarröret endast efter energived, och i fallet den mixade energiveden ökar CO-utsläppen 

påtagligt från dag 1 till dag 3. Tekniken bör kunna klara de provade bränslena, dock kan frekvensen 

för renblåsning behöva justeras/ökas för att säkerställa funktionen. 

Den övermatade brännaren hade svårare att klara den ökade askhalten hos de två bränslen som 

provades vid nominell drift, då CO-emissionerna var något högre än för de andra brännarna. Dock 

sågs ingen ökning med tiden, och CO-emissionerna vid dellast var lägre än för de andra brännarna. 

Tekniken med övermatad brännare och askskrapning bör kunna klara de provade bränslena, dock kan 

frekvensen för askskrapning behöva justeras/ökas för att säkerställa funktionen. 

Ur ett metodperspektiv är förbränningsexperiment vid nominell (konstant) last tillsammans med 

försök med dellast under en längre tid ger en bra bild av hur bränsle och brännare fungerar. För en 

korrekt bedömning av långtidseffekter bör dock eldning ske under längre tid än tre dagar. Nackdelen 

med förbränningsexperimenten i villabrännare är att de kräver en ganska stor insats av 

analysinstrument och persontid. Utrustningen bör vara väl fungerande och beprövad och inte behäftad 

med barnsjukdomar eller ”tankefel”. Den bör justeras in för varje bränsle så att resultaten blir möjliga 

att jämföra, och det är viktigt att operatören är insatt i hur respektive utrustning fungerar, är välbekant 

med mätutrustning och rutiner och kan genomföra och dokumentera försöken på ett konsekvent sätt.  

Försöken med enstaka pellets i en labreaktor under väl definierade förhållanden visade att ökad 

inblandning av lignin i för övrigt samma material ger, förutom ökad hårdhet och densitet, förlängd 

koksutbränningstid. Detta beror troligen på att porositeten hos ligninen är lägre än hos bränslekoksen, 

varför syrediffusionen till koksytorna tar längre tid. Metoden är värdefull för förståelse av hur enskilda 

parametrar påverkar bränsleomvandlingen.    
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Inledning 
 

Användning av biomassa till energiändamål i Sverige ökar med ca 3 TWh/år. Användning av 

bränslepellets har femdubblats från mitten av 1990 och tros fortsatt öka. Av de 2,3 miljoner ton som 

levererades till den svenska marknaden år 2010 gick 1/3 till villamarknaden och resten till större 

anläggningar, framförallt inom fjärrvärmesektorn men även till industripannor. Samtidigt har importen 

av pellets ökat, och utgjorde 2010 30 % av leveranserna. Export av pellets är betydligt mindre och 

motsvarar 3 % av leveranserna.  

Vid tillverkning av pellets komprimeras råvaran under högt tryck och formar små stavar. Pellets 

”rinner” och kan transporteras i skruvar och m.h.a. tryckluft. Pellets har lägre fukthalt och högre 

densitet än den ursprungliga råvaran och blir på så sätt prisvärt att både transportera och lagra.  

I stort sett all pellets som produceras i Sverige består av biprodukter från skogsindustrin i form av såg- 

och kutterspån. Detta ger dagens pellets en enhetlig kvalitet och låg askhalt. Den ökade användningen 

av pellets både inom Sverige och internationellt leder till en bredare råvarubas för bränslepelleten, med 

ökade askhalter, andra askegenskaper och andra emissioner än dagens pellets.   

I villa och fastighet används pellets i kaminer, i pellets pannor eller i olje- eller vedpannor som försetts 

med en pelletsbrännare. Den här småskaliga förbränningsutrustningen är kompakt byggda och arbetar 

vanligen med kortare eller längre perioder av stillestånd. Detta gör dem mer känsliga för variationer i 

bränslets kvalitet än större, mer kontinuerligt arbetande pannor. På villamarknaden konkurrerar 

pelleten med andra uppvärmningsslag, framförallt värmepumpar som vunnit ökande marknadsandelar 

på senare år. Värmepumpen upplevs av konsumenten som en mer bekväm och problemfri värmekälla 

jämfört med pellets
1
. Det är troligt att den pellets som levereras till villamarknaden även fortsatt 

kommer att vara av hög kvalitet. Orsaken är framförallt att konsumenterna vill ha problemfria 

anläggningar, men även att en anpassning till andra kvaliteter kommer att är kräva anpassning av 

utrustning vilket kommer att ge en dyrare produkt.  

 I den nya bränslestandarden finns ett särskilt kapitel där bränsle avsett för småskalig uppvärmning 

definieras. Bränslet delas där upp i tre klasser. Bränslet är baserat på träråvara och endast 2 % 

inblandning av ett additiv accepteras. 

Slaggningstendenser och emissioner i partikel- och gasfas hos dagens pelleterade bränslen avsedda för 

utrustningar 20-100 kW har studerats tidigare i av STEM finansierade pelletsprogram, exempelvis
2,3,4

. 

Förbränningsegenskaper hos tre pelleterade stråbränslen undersöktes villabrännare av olika typ
5
. Även 

möjligheten att minska slaggning och bildning av fina partiklar genom inblandning av torv har 

undersökts småskaligt
6 ,7

. Tillsatser av mineraliska additiv kan förbättra förbränigsegenskaper genom 

att minska slaggningstendenser, vilket har visats med kaolin och kalksten i pellets från 

skogsbränslebaserade råvaror
8,9

.  

Fortfarande saknas en sammanhållen kunskap om hur morgondagens pelletsråvaror uppför sig och 

därmed hur utrustningen bör utfomas och styras för en väl fungerande förbränning med hög 

tillgänglighet och minimala utsläpp. Även med dagens bränslen uppstår allt som oftast tekniska 

problem för slutanvändaren och det är många gånger  oklart hur mycket det beror på varierande 

pelletkvalitet respektive undermålig förbränningsteknik. Bilden kommer att kompliceras betydligt vid 

introduktion av fler pelletkvaliteter och insatser på området är angelägna.  

Tillverkarna av förbränningsutrustningar arbetar med att utveckla teknik som kan hantera allt vidare 

bränslekvaliteter. Ju mer besvärliga bränslen som skall hanteras, desto större krav ställs på tekniken 

vilket också leder till högre kostnader. Det är väsentligt att ta fram underlag för de bränslen som kan 

förväntas dyka upp på marknaden så att rätt krav kan ställas på teknikutveckling så att 

kostnadseffektiv teknik kan utvecklas för olika tillämpningar. Internationellt finns en mycket stor 

marknad för teknik som kan hantera besvärligare askrika bränslen och insatser på området torde kunna 

stärka svensk konkurrenskraft inom bioenergi. Genom en breddad råvarubas förbättras också 

förutsättningarna för en nationellt oberoende biobränsleförsörjning. 
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Syfte och mål 
 

Det övergripande syftet med detta projekt var att identifiera och definiera kritiska parametrar för 

pelletkvalitet genom att metodiskt studera vad som krävs i form av bränsleegenskaper för att utrusning 

och förbränning ska fungera optimalt. Specifika mål för det övergipande projektet P 30641-1 

”Förbränningskaraktärisering och förbränningsteknisk utvärdering av olika pelletbränslen”, som 

detta projekt bidragit till har varit att:  

 demonstrera utvecklingsbehov av förbränningstekniken och ta fram underlag för behov av 

teknikutveckling  

 utvärdera förbränningsresultatet (drifttillgänglighet och emissioner) vid nyttjande av 

kommande pelletkvaliteter (för vissa även med additivinblandning) i typiska villaanläggningar 

och närvärmeanläggningar av rost- och pulvertyp. 

 utveckla experimentell metodik for att utvärdera bränslekvalitet i praktisk tillämpning 

 utifrån det experimentella materialet utveckla teoretiska modeller som beskriver kritiska 

parametrar för bränsleomvandlingsprocessen avseende 

 askrelaterade driftsproblem och emissioner, bl a för att styra pelletkvaliteten mot optimala 

egenskaper (t ex genom additivinblandning) 

 återkoppla resultat beträffande kritiska värden på olika parametrar avseende pelletkvalitet for 

styrning (t ex baserad på NIR och XRF) av pelleteringsprocessen mot olika pelletegenskaper, 

vilket studeras inom Pelletplattformen 
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Genomförande 

Experiment 

Experimentell planering 

Förbränningstesterna utfördes i SP Energitekniks laboratorium i Borås. Sex olika pelletbränslen 

framtagna inom Pelletsplattformen utvärderades i tre olika småskaliga utrustningar. Försöken 

genomfördes efter att förbränningen blivit stabil vid nominell effekt under 2-6 timmar och vid dellast 

under tre dagar.  

Samma bränslen utvärderades även vid förbränningsförsök i en labreaktor där utbränningstiden mättes 

för enstaka pellets vid väl definierade förhållanden. Försök genomfördes även med pellets med olika 

grad av inblandning av lignin i samma reaktor. 

Experimentell utrustning  

Pelletsbrännare och pannor 

Tre pelletsbrännare har används vid utvärdering. De representerar de tre förbränningstekniker som är 

vanliga hos småskalig förbränningsteknik på marknaden idag: en övermatad, en undermatad och en 

framåtbrinnande brännare. Förbränningsprinciperna visas i Figur 1. 

 
1.) 

 
2.) 

 

 
3.) 

 
Figur 1. Figurerna visar de tre förbränningsprinciperna för pelletbrännare, 1.) övermattad, 2.) undermatad och 3.) 

framåtbrinnande. 

 Undermatad teknik: Thermia BeQuem 20 installerad i Combifire från Ved & Solteknik, 

Långshyttan. Pannan används som referenspanna vid certifiering och P-märkning av brännare 

för träpellets. 

 Framåtbrinnande brännare: PX 21 ansluten till pannan Uno, båda från Ariterm.  

 Övermatad brännare: Janfire brännaren NH och tillhörande panna. 

Pannorna anslöts till en testrigg med pump, flödesmätare, ventiler och värmeväxlare. Med riggen kan 

pannan förses med önskad last och avgiven effekt till vattenkretsen kan mätas. 

Labbrigg för försök med enstaka pellets 

Förbränning av enstaka pellets har skett i reaktor bestående av ett kvartsglasrör, med innerdiameter 60 

mm, som sitter inuti en elektriskt uppvärmd ugn. I glasrörets sida finns två anslutande rör; en vinkelrät 

genom vilken pellets fördes in och en i 45° genom vilken man kan betrakta den införda pelleten. 
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Gasflöde tillsätts reaktorn i botten och tas ut i toppen. Med hjälp av en massflödesregulator kan tillsatt 

gas blandas och flödet styras till efter önskemål. Till utflödet på toppen av reaktorn ansluts slangar till 

rökgasanalysinstrument för O2, CO och CO2.   

Bränslen till försök i brännare och pannor 

Bränslena levererades via projektet Pelletsplattformen. Analys över bränslena visas i Tabell 1. 

 Bränsle 1-2 tillverkades vid Bioenergi i Luleå AB. De består av träpellets med inblandning av 

1,5 % lignosulfanat från Domsjö Fabriker AB respektive 1,5 % av en blandning av potatis- 

och majsstärkelse.  

 Bränsle 3-4 tillverkades vid Skellefteå Krafts fabrik i Storuman av barkad respektive obarkad 

energived. Energived är en beteckning för samma sortiment som massaved med skillnaden att 

röt- och blånadsskador är okey, och att det inte finns något krav på en minsta toppdiameter. 

Barkningen sker med kedjebarkning, där barken piskas loss. Efter barkningen återstår 10-20 % 

av ursprunglig bark. Ursprungsmaterialet till energiveden är övervägande barrved, mellan 0-5 

% kan vara lövved, och då huvudsakligen björk 

 Bränsle 5-6 tillverkades vid Laxåpellets AB.  Bränsle 5 bestod av 50 % träspån och 50 % 

energived, där energiveden bestod av 20 % tall, 75 % gran och 5 % lövved.  

Additiven i bränsle 1 och 2 fungerade båda två utmärkt som ”press helpers”, dvs pelletsens hållfasthet 

ökade och finfraktionen minskade. Maskinerna gick tystare och jämnare när additiv tillsattes vilket 

indikerar lägre energiförbrukning och lägre slitage, men detta är effekter som måste mätas över en 

längre tid för att säkerställas. Effekten på  ökad hållfasthet och minskad finfraktion uppkom redan vid 

tillsats av 0,5 % additiv.  

Utvärdering av pellets i pannor 

Försöken genomfördes vid nominell effekt under 2-6 timmar och vid dellast under tre dagar. För att nå 

god reproducerbarhet och ge möjligheter till jämförelser baserades försöken på de metoder som 

tillämpas vid P-märkningen och EN 303-5.  

Ett urval av kombinationer brännare-bränsle gjordes och försöksmatrisen visas i Tabell 2. Bakgrunden 

till att antalet kombinationer begränsades var två. Dels var bränslena genomgående ganska ”snälla”, 

vilket går att utläsa ur bränsleanalyserna i Tabell 1. Försöksmatrisen valdes för att fånga upp de 

variationer som kunde förväntas. Eftersom försöken i närvärmepannorna genomfördes med samma 

bränslen tidigare än försöken i villapannor kunde erfarenheter dras från de tidigare resultaten och 

urvalet utformas med stöd av dessa. Dels levererades bränslena till SP sent i projekttiden, varför tiden 

inte medgav utrymme för en större försöksmatris. 

Utvärderingarna gjordes vid två laster för varje kombination, nominell last och dellast.  

Nominell last: Efter att utrustningen kommit upp i temperatur mättes kontinuerligt under 2,4-5,6 

timmar: CO, CO2, O2, NOx och OGC.  Avgiven effekt beräknades från temperatur och flöde i 

vattenkretsen. Stoft, SO2, HCl och masstorleksfördelning mätt med impaktor (DLPI) samlades under 

del av tiden. Tillförd mängd bränsle vägdes för beräkning av verkningsgrad under perioden. 

Temperaturen i förbränningszonen mättes med ett termoelement. Kvalitativ utvärdering av 

bränslematning, förbränningsstabilitet, askrelaterade problem (sintring, igensättning, påslag) gjordes 

även. 

Dellast: Dellast under tre på varandra följande dagar, dvs pannan startades på morgonen och slogs av 

på kvällen. Vid dellast fick pannan arbeta mot panntermostaten med en stopptemperatur på 82 °C. CO, 

CO2, O2 mättes kontinuerligt under dag 1 och dag 3. Medelvärden beräknades då CO2 > 0,5 %. 
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Tabell 1. Analys över de bränslen som levererades till projektet via Pelletplattformen. 

 1. 

Träpellets 

med 

ligno-

sulfonat 

2. 

Träpellets 

med 

Dalum-

stärkelse 

3. 

Energived 

Storuman, 

barkad 

4. 

Energived 

Storuman, 

obarkad 

5. 

Laxå 

50/50 

6. 

Laxå 

referens 

Flyktiga ämnen (% ts)     84,8  

Additiv (%) 1,50 1,50     

Fukthalt pellets (%) 7,3 7,6 6,8 7,5 8,5 5,6 

Askhalt (% ts) 0,80 0,50 0,5 0,6 0,40 0,37 

Bulkdensitet (kg/m3) 644 656 679 647 654 690 

Hållfasthet (%) 98,1 98,9 98,9 97,1 95,0 98,2 

Värmevärde (MJ/kg ts) 20,55 20,55 20,41 20,43 20,33 20,48 

Svavel (% ts) 0,13 0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 

Kol (% ts) 50,8 50,8 50,8 50,6 50,4 50,6 

Väte (% ts) 6,4 6,3 6,1 6,2 6,2 6,1 

Kväve (% ts) 0,10 0,10 <0,1 <0,1 0,10 <0,1 

Klor (% ts) <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 

Initial temp IT (°C) 1 440 1 420  >1500 >1500  

Sfärisk temp IT (°C) 1 440 1 420  >1500   

Halvsfärisk temp IT (°C) 1 450 1 420  >1500 >1500  

Flytande temp (°C) 1 450 1 420  >1500 >1500  

        

I inaskat bränsle       

Kisel Si (% ts) 0,9 2,1 0,53 0,84 4,3 4,5 

Kalcium Ca (% ts) 8,4 15,0 24 19 18,0 24,0 

Aluminium Al (% ts) 0,4 0,6 0,32 0,26 0,8 1,6 

Järn Fe (% ts) 0,7 1,3 0,33 0,31 1,1 1,7 

Kalium K (% ts) 4,7 5,1 5,2 4,5 2,1 11,0 

Magnesium Mg (% ts) 1,8 3,0 3,1 2,8 3,2 4,6 

Mangan Mn (% ts) 1,0 1,8 2,9 2,5 2,1 2,7 

Natrium Na (% ts) 19,0 10,0 0,15 0,4 0,6 0,6 

Fosfor P (% ts) 0,5 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 

Titan Ti (% ts) 0,02 0,1 0,0053 0,021 0,4 0,2 
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Tabell 2. Genomförda förbränningsutvärderingarna. 

 Brännare 1.  

(övermatad) 

Brännare 2. 

(undermatad) 

Brännare 3. 

(framåtbrinnande) 

Bränsle 1. 

(lignosulfanat) 

 U–b1 F-b1 

Bränsle 2. (stärkelse) Ö-b2 U-b2  

Bränsle 3. (barkad) Ö-b3  F-b3 

Bränsle 4. (obarkad)  U-b4  

Bränsle 5. (Laxå 50/50)   F-b5 

Bränsle 6. (referens)   F-b6 

 

Utvärdering av enstaka pellets i labreaktor 

Förbränningstester genomfördes av enstaka pellets i en labreaktor. De pellets som testades hade 

inblandning av lignin i varierande grad, se Tabell 3, samt 4 av de pelletskvalitéer som testades i 

pannorna nämligen bränsle 1, 2, 5 och 6.  

Pelleterna med inblandning av lignin hade egenskaper enligt i Tabell 3. Observera att pelleternas 

enskilda vikt ökar med ökad lignininblandning. Att bulkdensiteten minskar beror på att pelleterna 

också blev längre med ökad lignininblandning varför bulken blir ”fluffigare”.  Pelleten med 0 % ska 

inte jämföras viktmässigt med övriga. 

Tabell 3. Pellets med lignininblandning, egenskaper. 

Lignin-inblandning  

(%) 

Mekanisk hårdhet  

(%) 

Bulkdensitet  

(kg/m
3
) 

Bulkdensitet ts 

(kg/m
3
) 

Styckedensitet 

(kg/m
3
) 

0 % 91,40 639 582  

10 % 99,43 658 592 1182 

20 % 98,37 642 588 1208 

Temperatur i reaktorn var 800 ˚C, tillfört gasflöde 5,5 % O2 och resten N2. Flödets ythastighet var 

0,039 m/s. Pelletterna förseddes med ett centralt hål och träddes på ett termoelement med diametern 

1,5 mm och fördes in i reaktorn. Pelletterna filmades genom ett fönster i reaktorn i 45˚ till pelleten. I 

gasflödet mättes CO, CO2 och O2. Även termoelementets temperatur mättes kontinuerligt. 
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Resultat brännare 

Drift och tillgänglighet 

Undermatad brännare 

Den undermatade brännaren prövas med tre olika bränslen, träpellets med 1,5 % lignosulfanat, 

träpellets med 1,5 % stärkelse och pellets tillverkade av obarkad energived. Uppgifter om driftdata och 

kommentarer till driften vid nominell drift visas i Tabell 4, emissioner (gas och partiklar) vid nominell 

drift i Tabell 7 och driftdata, emissioner och kommentarer vid dellast i Tabell 10.  

Vid injustering av brännaren för varje bränsle noterades att pelletserna med stärkelsetillsats var mycket 

hårda och många var långa, och matningen måste ökas för att få samma effekt som med de andra två 

bränslena. 

Vid nominell drift går brännaren kontinuerligt vid konstanta förhållanden i ca 5 timmar. Driften är 

jämn och utan problem. Effekt, verkningsgrad, temperaturer i rökgas och i brännarkoppen skiljer inte 

mellan de tre fallen. Efter drifttiden konstateras att bottenaskan endast är obetydligt sintrad och att de 

sintrade bitarna lätt faller sönder vid beröring. I brännarkoppen återfinns för pellets med lignosulfanat 

inget sintrat material i brännarkoppen, efter pellets med stärkelse början till sintrat material i koppens 

framkant och för den obarkade energivedspelleten en sintrad kaka i koppens framkant, se Figur 6. 

Vid dellast på denna brännare sätts börvärdet på panntemperaturen på 82°C. Brännaren har tre 

effektlägen aktiverade: hög, låg och minimum som den växlar mellan beroende på avvikelsen från 

börvärdet. När börvärdet är uppnått slås brännaren av och återstartar m.h.a. en glödspiral. Avgiven 

effekt är jämn, 4,9 kW. Brännaren eldas tre dagar med uppehåll nattetid. Figur 3 visar dellastcykler 

dag 1 genom CO, CO2 och O2. Dag 3 är snarlik dag 1, dock med något högre medelvärden för CO. 

Efter dag 3 inspekteras brännarkoppen. För alla tre bränslekvaliteterna återfinns en sinterkaka. För 

pellets med lignosulfanat ligger kakan i botten av brännarkoppen och är hård. För pellets med stärkelse 

och energivedspellets sitter kakan i brännarkoppens framkant. För energivedspellets är den påtagligt 

spröd och faller lätt isär när man tar på den. 

Övermatad brännare 

CO-utsläppen ligger lite högre än för de andra två brännarna. Vid nominell last är värdet för totalstoft 

och SO2 för bränslet med stärkelseadditiv nästan identiska som för samma bränsle i den undermatade 

brännaren. Masstorleksfördelning av partiklar uppmätt med impaktor visas i Figur 9, och visar samma 

nivå som pelleten med stärkelseadditiv.   

Vid dellast ligger värdet på CO högt i båda fallen, men ökar inte från dag 1 till dag 3. Tabell 4, 

emissioner (gas och partiklar) vid nominell drift i Tabell 7 och driftdata, emissioner och kommentarer 

vid dellast i Tabell 10. Vid injustering av brännaren för varje bränsle noterades att pelletserna med 

stärkelsetillsats var mycket hårda och många var långa, och matningen måste ökas för att få samma 

effekt som med de andra två bränslena. 

Vid nominell drift går brännaren kontinuerligt vid konstanta förhållanden i ca 5 timmar. Driften är 

jämn och utan problem. Effekt, verkningsgrad, temperaturer i rökgas och i brännarkoppen skiljer inte 

mellan de tre fallen. Efter drifttiden konstateras att bottenaskan endast är obetydligt sintrad och att de 

sintrade bitarna lätt faller sönder vid beröring. I brännarkoppen återfinns för pellets med lignosulfanat 

inget sintrat material i brännarkoppen, efter pellets med stärkelse början till sintrat material i koppens 

framkant och för den obarkade energivedspelleten en sintrad kaka i koppens framkant, se Figur 6. 

Vid dellast på denna brännare sätts börvärdet på panntemperaturen på 82°C. Brännaren har tre 

effektlägen aktiverade: hög, låg och minimum som den växlar mellan beroende på avvikelsen från 

börvärdet (modulerande funktion). När börvärdet är uppnått slås brännaren av och återstartar m.h.a. en 

glödspiral. Avgiven effekt är jämn, 4,9 kW. Brännaren eldas tre dagar med uppehåll nattetid. Figur 3 

visar dellastcykler dag 1 genom effekt, CO, CO2 och O2. Dag 3 är snarlik dag 1, dock med något högre 

medelvärden för CO. Efter dag 3 inspekteras brännarkoppen. För alla tre bränslekvaliteterna återfinns 

en sinterkaka, se Figur 7. För pellets med lignosulfanat ligger kakan i botten av brännarkoppen och är 
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hård. För pellets med stärkelse och energivedspellets sitter kakan i brännarkoppens framkant. För 

energivedspellets är den påtagligt spröd och faller lätt isär när man tar på den. 

Framåtbrinnande brännare 

Den framåtbrinnade brännaren prövas med fyra olika bränslen, pellets med lignosulfanat, barkad 

energived, Laxå 50 % energived och referenspellets. Uppgifter om driftdata och kommentarer till 

driften vid nominell drift visas i Tabell 5, emissioner (gas och partiklar) vid nominell drift i Tabell 8 

och driftdata, emissioner och kommentarer vid dellast i Tabell 11. Det noterades att Laxå med 50 % 

energived innehöll mycket spån. Brännaren har en renblåsningssekvens varje gång den stängs av vid 

dellast och i slutet av provningen vid nominell last.  

Vid nominell drift går brännaren kontinuerligt vid konstanta förhållanden i ca 2,5 timmar. Driften är 

jämn och utan problem. Effekt, verkningsgrad, temperaturer i rökgas och i brännarkoppen skiljer något 

mellan de olika bränslena, med lite lägre verkningsgrad och högre temperatur i brännarröret för Laxå. 

Efter drifttiden blåser brännaren rent brännarröret varvid oförbrända pellets hamnar ovanpå 

bottenaskan, se Figur 8. Efter eldning med pellets med lignosulfanant återfanns sintrade bitar i 

bottenaskan som troligen blåst ur brännarröret vid renblåsningen. Den barkade energiveden visar 

antydan till sintring i brännarröret efter provtiden.  

Vid dellast sätts börvärdet på panntemperaturen på 82°C. Brännaren har två effektlägen som den 

växlar mellan beroende på avvikelsen från börvärdet (modulerande funktion). När börvärdet är uppnått 

slås brännaren av och brännarröret blåses rent. Återstart sker med en glödspiral. Renblåsningen ger en 

kort peak i CO, varefter CO och CO2 är mycket låga under resten av stilleståndstiden, se Figur 3.  

Avgiven effekt är jämn, 4,5 - 4,7 kW. Brännaren eldas tre dagar med uppehåll nattetid. Dag 3 är 

snarlik dag 1, och endast Laxå-pelleten visar en väsentlig ökning av CO från dag 1 till dag 3. För 

pelleten med lignosulfanat återfinns små hårda sintrade bitar i asklådan som härrör från renblåsningen 

av brännarröret, och påbörjad sintring i brännarröret. Efter provtidens slut återfanns en del oförbrända 

pellet i asklådan som troligen har blåsts ut vid renblåsning av brännaren, Figur 8a.  

Övermatad brännare 

Den övermatade brännaren prövas med två bränslen, träpellets med 1,5 % stärkelse och träpellets 

gjord av barkad energived. Uppgifter om driftdata och kommentarer till driften vid nominell drift visas 

i Tabell 6, emissioner (gas och partiklar) vid nominell drift i Tabell 9 och driftdata, emissioner och 

kommentarer vid dellast i Tabell 12. Temperatur i brännarkopp blev ej bra, termoelementet hamnade 

utanför koppen. Verkningsgraden mättes inte, men rökgastemperaturen är låg varför verkningsgraden 

bör ligga i samma härad som för den undermatade brännaren. Varje gång brännaren slår av dras botten 

av brännarkoppen undan och aska och eventuell slagg faller ner i pannans botten. En del fångas upp på 

en spillplåt framför brännarkoppen, se Figur 8b. 

Vid nominell drift går brännaren kontinuerligt vid konstanta förhållanden i 3-3,5 timmar. Driften var 

oproblematisk men CO spikar mer och ligger lite högre än för de andra två brännarna. Efter drifttiden 

återfinns lätt sintrat material på spillplåten framför brännarkoppen.  

Vid dellast på denna brännare sätts börvärdet på panntemperaturen på 82°C. Brännaren har inte en 

modulerande funktion utan effekten ökar kontinuerligt tills brännaren slås av, se Figur 5, och 

återstartar m.h.a. en glödspiral. Dag 3 är snarlik dag 1, dock med något lägre medelvärden för CO.  

Emissioner 

Undermatad brännare 

Den energivedsbaserade pelleten visar vid nominell last något högre NO-emissioner än de övriga två, 

129 mg/Nm
3
 vi 20 % O2, jämfört med 110 mg. Pelleten med lignosulfanat har utsläpp av SO2, 110 

mg/Nm
3
 vi 20 % O2, jämfört med 2 mg för pelleten med stärkelseadditiv. Båda ger låga utsläpp av 

HCl. Pelleten med lignosulfanat ger betydligt mer totalstoft, 196 mg/Nm
3
 vi 20 % O2, än de övriga två 

bränslena. Pelleten med stärkelse ger 63 mg och den obarkade energiveden 34 mg. 

Masstorleksfördelning av partiklar uppmätt med impaktor visas i Figur 9. Additiven lignosulfanat ger 

högre värden för submikrona partiklar än övriga bränslen. Däremot är massan för partiklar större än 1 
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µm mycket liten. Det noteras även att CO visar en ökande trend under provtiden för både den 

obarkade energiveden och pelleten med stärkelseinblandning.  

Vid dellast ökar medelvärdet för CO från dag 1 till dag 3 med 44 % för pellets med lignosulfanat, 17 

% för pellets med stärkelse och 69 % för den energivedsbaserade pelleten. Det kan noteras att CO inte 

går mot noll under stilleståndsperioderna. Detta beror troligen på att det finns obrända pelletar i 

asklådan som fortsätter att pyra under stilleståndsperioden. Flödet är dock mycket lågt varför totala 

utsläppet av CO under stillestånd bör vara litet. 

Alla tre bränslena gav upphov till beläggningar i pannnorna, men provtiden var för kort för att en 

korrekt bedömning av beläggningstillväxten.   

Framåtbrinnande brännare 

Den energivedsbaserade pelleten visar vid nominell last något högre NO-emissioner än de övriga, 112 

mg/Nm
3
 vi 20 % O2 jämfört med 94-107. Pelleten med lignosulfanat har utsläpp av SO2, 90 mg/Nm

3
 

vi 20 % O2, men mycket lågt utsläpp av HCl. Den har högre utsläpp av totalstoft än de övriga två, 200 

mg/Nm
3
 vi 20 % O2, jämfört med 22-50 mg för övriga bränslen. Masstorleksfördelning av partiklar 

uppmätt med impaktor visas i Figur 9. Additiven lignosulfanat ger högre värden för submikrona 

partiklar än övriga bränslen.  

Vid dellast ökar medelvärdet för CO från dag 1 till dag 3 med 10 % för pellets med lignosulfanat och 

74 % för Laxå pellets.  är Bottenaskan är endast lätt sintrad för alla bränslena. Efter eldning av pellets 

med lignosulfanat återfinns sintrade bitar i bottenaskan som troligen härrör från renblåsningen av 

brännarröret. Påbörjad sintring återfinns också i brännarröret.  

Alla bränslena gav upphov till viss beläggning i pannorna, men provtiden var för kort för att en korrekt 

bedömning av beläggningstillväxten.   

Övermatad brännare 

CO-utsläppen ligger lite högre än för de andra två brännarna. Vid nominell last är värdet för totalstoft 

och SO2 för bränslet med stärkelseadditiv nästan identiska som för samma bränsle i den undermatade 

brännaren. Masstorleksfördelning av partiklar uppmätt med impaktor visas i Figur 9, och visar samma 

nivå som pelleten med stärkelseadditiv.   

Vid dellast ligger värdet på CO högt i båda fallen, men ökar inte från dag 1 till dag 3.  

Båda bränslena gav upphov till viss beläggning i pannorna, men provtiden var för kort för att en 

korrekt bedömning av beläggningstillväxten.   
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Tabell 4. Driftdata och kommentarer för undermatad brännare, nominell drift. 

 U–b1 

Undermatad 

brännare, träpellets 

med ligno-sulfonat 

U–b2 

Undermatad brännare, 

träpellets med Dalum-

stärkelse  

U–b4 

Undermatad brännare, 

energived Storuman, 

obarkad 

Provtid (h) 5,1 5,6 4,3 

Avgiven effekt (kW) 15,7 15,6 16,2 
Verkningsgrad

*
 (%) 78 78 78 

Rökgastemperatur (°C) 157 153 155 
Temperatur i brännare

**
 (°C) 1083 1071 1072 

Kategori bottenaska
*** 

1 1 1 

Iakttagelser efter provtid  Börjat sintra i 

brännkoppens 

framkant 

Sinterkaka i 

brännkoppens framkant 

 

Tabell 5. Driftdata och kommentarer för framåtbrinnande brännare, nominell drift. 

 F-b1 

Framåtbrinnande 

brännare, 

träpellets med 

ligno-sulfonat 

F-b3 

Framåtbrinnande 

brännare, 

energived 

Storuman, barkad 

F-b5 

Framåtbrinnande 

brännare, Laxå 

50/50 

F-b6 

Framåtbrinnande 

brännare, Referens 

Provtid (h) 2,6 2,5 2,4 2,4 
Avgiven effekt (kW) 16,3 15,6 15,8 17,0 
Verkningsgrad

*
 (%) 76 72 69 74 

Rökgastemperatur (°C) 213 215 214 219 
Temperatur i brännare

**
 

(°C) 1072 1085 1129 - 
Kategori bottenaska

*** 
1 1 1 1 

Iakttagelser efter provtid  Börjar sintra i 

brännarhuvudet 

  

 

Tabell 6. Driftdata och kommentarer för övermatad brännare, nominell drift. 

 Ö-b2  

Övermatad brännare, träpellets med 

Dalum- stärkelse 

Ö-b3 

Övermatad brännare, energived 

Storuman, barkad 

Provtid (h) 3,4 3,0 

Avgiven effekt (kW) 15,7 16,0 
Rökgastemperatur (°C) 105 111 
Iakttagelser efter provtid Material utmatat på spillplåten 

delvis sintrat 

Material utmatat på spillplåten delvis 

sintrat 
*
 Avgiven energi till vattenkretsen/tillförd energi i bränslet under provtiden 

**
 Mätt med termoelement instucken i brännarkoppen 

*** 
Bottom ash was categorized according to the following: 

Category 1: Only slightly sintered ash that falls apart when touched. 

Category 2: Somewhat sintered ash that keeps together when touched but can be broken apart. Granules are 

easily distinguished in the material. 

Category 3: Sintered ash still possible to break into pieces. Granules are still possible to distinguish, but melted 

material/parts can be seen by eye. 

Category 4: Totally sintered ash, not possible to break apart by hand. The ash has melted and formed larger 

blocks. No individual granules are possible to distinguish by eye.  
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Tabell 7. Emissioner från undermatad brännare, nominell drift. 

 U–b1 

Undermatad brännare, 

träpellets med ligno-

sulfonat 

U–b2 

Undermatad brännare, 

träpellets med Dalum-

stärkelse  

U–b4 

Undermatad brännare, 

energived Storuman, 

obarkad 

CO2 (vol-% tg) 12,5 13 13,1 
O2 (vol-% tg) 7,2 7,1 7,8 
CO (mg/m

3
n tg 10 % O2) 147 112 225 

OGC (mg/m
3
n tg 10 % O2) 1 1 3 

NO2 (mg/m
3
n tg 10 % O2) 169 168 198 

NO (mg/m
3
n tg 10 % O2) 110 110 129 

SO2 (mg/m
3
n tg 10 % O2) 110 2 - 

HCl (mg/m
3
n tg 10 % O2) 1 1 - 

Totalstoft
*
 (mg/m

3
n tg 10 % O2) 196 63 34 

DLPI ja ja - 
 

Tabell 8. Emissioner från framåtbrinnande brännare, nominell drift. 

 F-b1 

Framåtbrinnande, 

träpellets med 

ligno-sulfonat 

F-b3 

Framåtbrinnande, 

energived 

Storuman, barkad 

F-b5 

Framåt-

brinnande, 

Laxå 50/50 

F-b6 

Framåt-

brinnande, 

Referens 

CO2 (vol-% tg) 12,7 11,6 11,7 12,8 
O2 (vol-% tg) 7,6 8,8 8,7 7,5 
CO (mg/m

3
n tg 10 % O2) 66 207 165 52 

OGC (mg/m
3
n tg 10 % O2) 4 6 16 3 

NO2 (mg/m
3
n tg 10 % O2) 163 172 162 144 

NO (mg/m
3
n tg 10 % O2) 107 112 105 94 

SO2 (mg/m
3
n tg 10 % O2) 90    

HCl (mg/m
3
n tg 10 % O2) 1    

Totalstoft (mg/m
3
n tg 10 % O2) 200

*
 50

*
 22

*
 38 

DLPI - - - - 
 

Tabell 9. Emissioner från övermatad brännare, nominell drift. 

 Ö-b2  

Övermatad brännare, träpellets 

med Dalum- stärkelse 

Ö-b3 

Övermatad brännare, energived 

Storuman, barkad 

CO2 (vol-% tg) 12 12 
O2 (vol-% tg) 8 9 
CO (mg/m

3
n tg 10 % O2) 275 244 

OGC (mg/m
3
n tg 10 % O2) 4 1 

NO2 (mg/m
3
n tg 10 % O2) 148 166 

NO (mg/m
3
n tg 10 % O2) 96 108 

SO2 (mg/m
3
n tg 10 % O2) 1 - 

HCl (mg/m
3
n tg 10 % O2) 1 - 

Totalstoft (mg/m
3
n tg 10 % O2) 64 46 

DLPI ja - 
* Medelvärde av två prov 
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Tabell 10. Driftdata, emissioner och kommentarer för undermatad brännare, dellast. 

 U–b1 

Undermatad brännare, 

träpellets med ligno-

sulfonat 

U–b2 

Undermatad brännare, 

träpellets med Dalum-

stärkelse  

U–b4 

Undermatad brännare, 

energived Storuman, 

obarkad 

Dag 1 Dag 3 Dag 1 Dag 3 Dag 1 Dag 3 

Avgiven effekt (kW) 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 
CO

*
 (mg/m

3
n tg 10 % O2) 976 1402  

(+44 %) 
1037 1214 

(+17 %) 
986 1670 

(+69 %) 
O2

*
 (%) 13,5 14 13,9 14,4 13,4 14,5 

CO2
*
 (%) 7,1 6,5 6,3 6,1 7,2 6,1 

Kategori bottenaska 1 1 1 

Iakttagelser efter provtid Sinterkaka i 

brännkoppen (ganska 

hård) 

Sinterkaka i 

brännkoppens framkant 

Sinterkaka i 

brännkoppens framkant 

(faller lätt isär när man 

tar på den) 

Tabell 11. Driftdata, emissioner och kommentarer för undermatad brännare, dellast. 

 F-b1 

Framåtbrinnande, 

träpellets med ligno-

sulfonat 

F-b3 

Framåtbrinnande, 

energived 

Storuman, barkad 

F-b5 

Framåt-

brinnande, Laxå 

50/50 

F-b6 

Framåt-

brinnande, 

Referens 

Dag 1 Dag 3 Dag 1 Dag 3 Dag 1 Dag 3 Dag 1 

Avgiven effekt (kW) 4,5 4,6 4,5 4,6 4,5 4,6 4,7 
CO

*
 (mg/m

3
n tg 10 % 

O2) 
1073 1096 

(+2 %) 
817 896 

(+10 %) 
724 1259 

(+74 %) 
674 

O2
*
 (%) 10,5 11,6 10,5 11,6 11,1 13,7 9,8 

CO2
*
 (%) 9,8 8,9 9,8 8,9 9,5 7 10,6 

Kategori bottenaska 1 1 1 1 

Iakttagelser efter provtid Sintrade bitar i 

asklådan som härrör 

från renblåsning av 

brännarröret. Påbörjad 

sintring i brännarröret. 

   

 
Tabell 12. Driftdata, emissioner och kommentarer för övermatad brännare, dellast. 

 Ö-b2  

Övermatad brännare, träpellets med 

Dalum-stärkelse 

Ö-b3 

Övermatad brännare, energived 

Storuman, barkad 

Dag 1 Dag 3 Dag 1 Dag 3 

Avgiven effekt (kW) 21 14 9 12 
CO

*
 (mg/m

3
n tg 10 % O2) 967 629 637 583 

O2
*
 (%) 14 12 11 11 

CO2
*
 (%) 7 8 10 9 

Iakttagelser efter provtid   
*
 Medelvärdet beräknas då CO2 > 0,5 %.  
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Figur 2. Diagrammet visar emissioner vid dellast, undermatad brännare, träpellets med lignosulfanat. 

 
Figur 3. Diagrammet visar emissioner vid dellast, framåtbrinnande brännare, träpellets med lignosulfanat. 

 
Figur 4. Diagrammet visar emissioner vid dellast, övermatad brännare, barkad energived. 
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a)                                                                    b)                                                                c) 

Figur 5. Undermatad brännare, efter nominell drift. a) pellets med ligno-sulfonat, b) pellets med Dalum-

stärkelse, c) energived Storuman, obarkad 

 

 
a)                                                                    b)                                                                c) 

Figur 6. Undermatad brännare, efter dellast. a) pellets med ligno-sulfonat, b) pellets med Dalum-stärkelse, c) 

energived Storuman, obarkad 

 

     

 a)                                                                                                                      b)                                                                 

Figur 7. a) Framåtbrinnande brännare, asklådan med aska och oförbrända pellets efter nominell drift, pellets med 

lignosulfanat. b) Övermatad brännare, material utmatat på spillplåten efter eldning är delvis sintrat. Barkad 

energived. 
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Figur 8. Masstorleksfördelning av partiklar i rökgaserna. 
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Resultat enstaka pellets 
Försök med enstaka pellets genomfördes i labreaktor. Tiden för tändning var för alla mycket kort, 

endast sekunder. Någon tändtid kunde inte bestämmas pga mätosäkerheten när pelleten träddes in. 

Tiden för pyrolys bestämdes som den tid CO och CO2 uppvisade en topp. Tiden för koksförbränning 

bestämdes som tiden efter pyrolys fram tills pelleten slutar glöda. Ett exempel på uppmätt förlopp 

visas i Figur 9. 

 
Figur 9. Uppmätt temperatur, CO, CO2 och O2 för en pellet med 0 % lignin. 

Det var ingen svårighet att tända någon av pelletterna. Tiden för pyrolys varierade mycket lite mellan 

de olika pelletterna. Den lilla förändring som uppmättes är bättre korrelerad till bulkdensitet och 

hårdhet än till lignin-inblandning.  

Pelleterna med lignininblandning visade en tydlig korrelation mellan ligninhalt och 

koksförbränningstid. Tiden för koksförbränning ökade vid ökad lignin-inblandning. Vid 10 % 

inblandning hade total förbränningstid ökat med 21 % jämfört med referenspelleten. Vid 20 % 

inblandning hade total förbränningstid ökat med 30 %. Resultaten medelvärderas och visas Figur 10. 

Medelvärden och standardavvikelser för alla experimenten visas i Tabell 13. 

 
Figur 10. Medelvärde av tid för CO och CO2 -peakar, koksförbränningsfas och total förbränningstid för pellettar 

med 0, 10 och 20 % lignin. 
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Tabell 13. Medelvärderade tider och standardavvikelser för de olika pelletterna med lignininblandning. 

  CO-peak (sek) Koksförbr. (sek) Tot tid (sek) Tot tid (%) 

0 % lignin Medel 84 1148 1129 100 

 stdv 10,7 60,1   

10 % 

lignin Medel 97 1382 1368 

121 

 stdv 6,7 110,2   

20 % 

lignin Medel 89 1478 1463 

130 

 stdv 9,5 88,4   

 

Pelleterna 1, 2, 5 och 6 visade koksförbränningstid enligt Tabell 14. Här varierar fler parametrar 

mellan pelleterna, exempelvis densitet och hårdhet.  

 
Tabell 14. Medelvärderade tider och standardavvikelser för pelletterna 1, 2, 5 och 6. 

  CO-peak (sek) Koksförbr. (sek) Tot tid (sek) Tot tid (%) 

1,5 % lignin Medel 70,5 1018 1089 97 

 stdv 3,8 58 61  

1,5 % stärkelse Medel 71,5 1161 1233 110 

 stdv 5,7 84,8 87,7  

Referens Medel 75,5 1044 1120 100 

 stdv 3,4 81,3 83,5  

Laxå 50 % 

energived Medel 81,5 1144 1226 

109 

 stdv 4,1 89,8 91,8  
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Diskussion 
Sex olika pelletkvalitéer har eldats i tre olika typer av pelletsbrännare, vid nominell last och vid 

dellast.  

Pelletkvalitéerna var två träpellets med 1,5 % additiv av vardera lignosulfanat och stärkelse, obarkad 

och barkad energived, mixad energived/spån och en referenspellets. Bränslena med additiv 

tillverkades inom projektet Pelletplattformen med syfte att få fram hårda, hållfasta pellet med hög 

densitet och låg produktionskostnad. Bränslena med energived tillverkades vid två olika pelletfabriker 

med syfta att utvidga råvarubasen för pellettillverkning.  

Bränsleanalyser av bränslena visar askhalter som högst 0,8 %. De två kvalitéerna med 

additivinblandning visar något lägre asksmälttemperaturer relativt en vanlig träpellets (representeras 

av bränsle 6). Pelleterna med additiv har förhöjda halter av natrium vilket indikerar ökad tendens till 

slaggning och högre stofthalter pga avgång av flyktiga salter. Pelleten med lignosulfanat har även lite 

högre svavelhalt vilket kan ge avgång av SO2. Analysen visar att de tre bränslen som inte innehåller 

additiv är relativt ”snälla” och ganska lika referenspelleten.  

Pelletsbrännarna representerar de tre tekniska lösningar om är vanligast på marknaden idag, 

undermatad, framåtbrinnande och övermatad. De två första skruvar fram bränslet kontinuerligt till 

brännarkoppen varvid aska och slagg skjuts uppåt respektive framåt i koppen. Den framåtbrinnande 

brännaren har en renblåsningssekvens där bränsle/aska/slagg blåses ur brännarröret. I den tredje 

brännaren faller bränslet ned på rosten och aska/slagg transporteras bort som flygaska eller faller ur 

koppen då rosten dras undan och skrapas ren efter avslutad förbränning. Både renblåsningssekvensen i 

den framåtbrinnande och askskrapningsfrekvensen i den övermatade kan ställas in på önskade 

intervall. I de här utförda experimenten ställdes frekvenserna så att ingen renblåsning/skrapning 

skedde vid nominell last, men efter varje stopp vid dellast. 

Försöken genomfördes utan större problem eller stopp i brännarna. Ur ett teknikperspektiv kan 

framhållas att alla tre teknikerna fungerade med alla bränslen under provtiden. Dock visade den 

undermatade brännaren en tendens till ökning i CO-emission och sintring i koppen under både 

nominell drift och vid jämförelse av dag 1 dag 3 vid dellast för bränslen med additiv och 

energivedspellets. Detta visar på en känslighet för påverkan av sintrat material och en svårighet att 

tömma koppen, och brännaren behöver utrustas med någon typ av rengöring av koppen för att fungera 

pålitligt. Vid dellast är CO-emissionerna inte försumbara vilket troligen beror på oförbränt material i 

kopp/asklådan vilket försämras syrediffusionen till bränslet. Detta påverkar inte funktionen hos 

brännaren men innebär ett onödigt utsläpp.  

Den framåtbrinnande brännaren hanterar bildad slagg genom renblåsning. Vid nominell last 

återfinns sintring i brännarröret endast efter energived.  I ett av fallen ökar CO-utsläppen påtagligt från 

dag 1 till dag 3, nämligen den mixade energiveden.  Tekniken med framåtbrinnande brännare och 

renblåsning bör kunna klara de provade bränslena, dock kan frekvensen för renblåsning behöva 

justeras/ökas för att säkerställa funktionen. 

Den övermatade brännaren hade svårare att klara den ökade askhalten hos de två bränslen som 

provades vid nominell drift, då CO-emissionerna var något högre än för de andra brännarna. Dock 

sågs ingen ökning med tiden, och CO-emissionerna vid dellast var lägre än för de andra brännarna. 

Tekniken med övermatad brännare och askskrapning bör kunna klara de provade bränslena, dock kan 

frekvensen för askskrapning behöva justeras/ökas för att säkerställa funktionen. 

Ur ett bränsleperspektiv kan framhållas att vid produktion av pelleterna gav båda additiven positiva 

effekter i form av ökad hållfasthet, minskad finfraktion och jämnare, tystare gång i maskinen. 

Effekterna visade sig redan vid 0,5 % inblandning av additiven. De positiva effekterna vid tillverkning 

medför att dessa additiv inte bör avfärdas pga svårigheterna vid eldningen, men att ytterligare studier 

för att undanröja de negativa konsekvenserna vid eldning behövs. Additiven lignosulfanat och 

stärkelse båda gav hårda, hållbara pellets, men att båda gav upphov till sintring och förhöjda 

stoftutsläpp. Framförallt additivet lignosulfanat uppvisade sintring, höga halter av totalstoft: nära 200 

mg/m
3
n tg 10 % O2, samt 90 mg/m

3
n tg 10 % O2 SO2. Impaktormätningar visade att stoftet 
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huvudsakligen var mindre än 1 µm, dvs bestod av salter från flyktigt material (kalium-natriumsalter). 

Utsläppen av HCl var som förväntat låga, då klorhalten var låg i bränslena. Även energived gav i 

varierande grad upphov till sintring, dock inte lika hårda sintringskakor som bränslena med 

additivinblandning. Energiveden gav också något förhöjda totalstoftvärden och förhöjda NO-värden. I 

de tester som gjordes representerade bränslena inga överraskningar, slaggningsbeteende och stoft vid 

de två additiven var fullt möjliga att förutse från analysen.  

Stärkelseadditivet gav hårda, långa pellets som inte riktigt ville följa med skruven och bränsleflödet 

måste justeras för att upprätthålla effekten. Den mixade pelleten var smulig och det är möjligt att detta 

medverkade till förhöjda CO-värden vid dellast.  

Försöken med enstaka pellets visade att ökad inblandning av lignin i för övrigt samma material ger, 

förutom ökad hårdhet och densitet, förlängd koksutbränningstid. Detta beror troligen på att porositeten 

hos ligninen är lägre än hos bränslekoksen, varför syrediffusionen till koksytorna tar längre tid. När 

koksförbränningstiden förlängs är det viktigt att anpassa bränslets uppehållstid på rosten så att det 

hinner brinna ut innan det förs vidare till asklådan. För försöken med bränsle 1,2 5 och 6 var det svårt 

att dra några slutsatser då alltför många parametrar variera mellan kvalitéerna. Försöket visar på 

betydelsen av att renodla försöksmatrisen till relevanta frågeställningar.    

Ur ett metodperspektiv kan framhållas att metoden med förbränningsexperiment vid nominell 

(konstant) last tillsammans med försök med dellast under en längre tid ger en bra bild av hur bränsle 

och brännare fungerar. För en korrekt bedömning av långtidseffekter bör dock eldning ske under 

längre tid än tre dagar. Nackdelen med förbränningsexperimenten i villabrännare är att de kräver en 

ganska stor insats av analysinstrument och persontid. För att få en rättvisande bild av hur 

bränsle/brännaretyp fungerar är det viktigt att utrustningen är fungerande och beprövad och inte 

behäftad med barnsjukdomar eller ”tankefel”. Utrustningen bör även justeras in för varje bränsle så att 

resultaten blir möjliga att jämföra.  Det är också viktigt att operatören är insatt i hur respektive 

utrustning fungerar, är välbekant med mätutrustning och rutiner och kan genomföra och dokumentera 

försöken på ett konsekvent sätt.  
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Slutsatser 

 Additiven lignosulfanat och stärkelse ger upphov till sintring (hårda bitar) och 

energivedspellet visade tendens till sintring (mjukare bitar). För att användas i småskalig 

pelletsutrustning måste denna vara försedd med någon typ av rengöring av 

koppen/brännarröret, för att garantera en problemfri gång. De två utrustningar som var 

försedda med pneumatisk respektive mekanisk rengöring visade förutsättningar att hantera 

dessa bränslen, men ingen kan sägas vara ”utan tvekan godkänd”. Den framåtbrinnande 

brännaren med renblåsning klarade utmärkt nominell drift, men vid dellast fanns en tendens 

till försämring av driften med tiden. Den övermatade visade CO-värden vid nominell drift, 

även om dessa inte ökade med tiden. Det är möjligt att intrimning/justering av funktionerna 

kan ge ”helt godkända” resultat. 

 Additivet lignosulfanat gav höga stoftutsläpp samt utsläpp av SO2. Stoftutsläppet var närmare 

200 mg/m
3
n tg 10 % O2 att jämföra med vanligen 30-50 mg för träspånspellet. Även 

stärkelseadditivet gav något högre värden, drygt 60 mg. mätning med impaktor visade att 

stoftet är bildat från flyktigt material, med största säkerhet natrium-kaliumsalter. Det finns 

inga restriktioner för stoft från småskalig pellets idag, men det är tveksamt om ett bränsle som 

ger höga stoftutsläpp kommer att accepteras i framtiden. Det är också troligt att avgången av 

stoft ger upphov till beläggningar i pannan vilket kommer att kräva ökad skötsel och/eller 

automatiska funktioner för sotning, även om provtiden var för kort för att konstatera detta. 

 Energivedspelleten gav något förhöjda NO-värden, dock inte anmärkningsvärt höjda. 

 Metoden med förbränningsutvärdering i villautrustning fungerar bra, men är krävande i tid, 

utrustning och ställer krav på operatören. Det är önskvärt att utveckla enklare metoder 

och/eller komplettera med andra metoder för att förenkla utvärderingen.  

 Försök med enstaka pellet i en reaktor under väl definierade förhållanden är ett värdefullt sätt 

att identifiera inverkan av enstaka parametrar.  Sådana försök kan utnyttjas som ”förstudie” till 

försök i brännare, då försöken i reaktorn kan minska mätmatrisen. 
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FÖRORD 

Föreliggande rapportbilaga redovisar resultat från delprojekt 3 ”Experimentell 

utvärdering/validering av pelletkvalitet i närvärmeanläggningar (WP 3)” som finansierats 

av direkta medel från STEM samt med natura bidrag från Skellefteå Kraft AB och Luleå 

Energi AB. Projektet som löpt under perioden 2009-2011 ingår i ett kluster av flera 

delprojekt som koordinerats av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) med stöd av 

STEM (Energimyndigheten, projektnr 30641-1 ”Förbränningskaraktärisering och 

förbränningsteknisk utvärdering av olika pelletsbränslen”). 

 

Luleå i Juni 2011 
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SAMMANFATTNING 

Förbränningsegenskaperna hos sex olika pelleterade kommande och för pelletsindustrin 

intressanta bränslen bestämdes genom försök i två typiska rosteranläggningar (plan- 

respektive rörlig snedrost; 300 kW respektive 2 MW) samt i en pulveranläggning (5 

MW). Resultaten jämfördes med försök med referensträpellets. De sex studerade 

pelletsbränslena var: i) träpellets med inblandning av 1,5 % lignosulfanat, ii) träpellets 

med inblandning av 1,5%  potatis- och majsstärkelse, iii) barkad energived, iv) ej barkad 

energived, v) torv och vi) en pelletkvalitet bestående av 50% sågspån och 50% energived. 

 

De energivedsbaserade bränslena uppvisade tendenser till något högre NO-emissioner än 

normal stamvedsbaserad pellets (referenspelletsen). Torvpelletsen uppvisade kraftigt 

förhöjda NO-emissioner (5-10 ggr högre än referensträpelletsen). Torven gav också 

upphov till kraftigt förhöjda SO2-emisioner. Även kvaliteten som nyttjat lignosulfanat 

som additiv uppvisar tendens till något förhöjda SO2-halter i en av de nyttjade 

anläggningarna. Samtliga bränslekvalitéer gav låga HCl emissioner. 

 

Pelletbränslet som innehåller den alkalirika (K+Na) lignosulfanatbaserade additivet gav 

kraftigt förhöjda, och bränslet innehållande de stärkelsebaserade additivet förhöjda 

emissioner av fina partiklar (< 1 μm). Torvbränslet gav en kraftig ökning av 

totalstoftsemissionerna (grova partiklar > 1 μm) i den rörliga snedrostern i jämförelse vid 

förbränning av referensträpellets. Den obarkade energiveden gav också en något förhöjd 

totalstoftemission (i två av de tre studerade anläggningarna) i jämförelse med 

referensträpelletsen. Även här berode detta på en ökning av emissionen av grova partiklar 

(> 1 μm). 

 

Pelletbränslet som innehåller den alkalirika (K+Na) lignosulfanatbaserade additivet gav 

upphov till svåra beläggningsproblem (slagg) i eldstaden hos de båda nyttjade 

rosteranläggningarna samt i brännaren i pulveranläggningen. Bränslet som innehåller det 

stärkelsebaserade additivet gav också upphov till liknande problem (beläggningsproblem 

i eldstad och i brännarrör mm) dock med något lägre intensitet. Det nyttjade torvbränslet 

gav upphov till kraftig slaggbildning på rostret i båda rosteranläggningarna. Vid 

förbränning av den obarkade energiveden i anläggningen med plan roster med 

horisontella tubpaket (ej automatsotning) uppstod relativt kraftig beläggningstillväxt på 

roster (slagg) och relativt mycket avsatt aska/beläggningar i de horisontella tuberna i 

konvektionsdelen. För övriga pelletskvalitéer d v s den barkade energiveden och 

blandningen bestående av energived och sågspån uppkom inga driftproblem under 

försöken. 

 

Utifrån resultaten framgår att man i första hand ej bör nyttja de båda studerade additiven 

vid pelletstillverkning. De båda bränslena gav upphov till så pass svåra drifts-

/beläggningsproblem efter så pass korta driftstider (3 dygn) att man med enkla 

anläggningstekniska åtgärder sannolikt ej kan motverka/bygga bort dessa problem. 

Dessutom gav dessa bränslen upphov till höga emissioner av fina partiklar vilka sannolikt 

kommer kräva installation av dyra partikelfilter till de anläggningar som nyttjar 

traditionell reningsteknik (cykloner).  

 

Det studerade torvbränslet gav upphov till relativt höga NO-halter (betydligt högre än de 

gränsvärden som tillämpades) och svåra slaggningsproblem, särskilt i den plana rostern. 

För att reducera dessa problem föreslås att bränslet sameldas/sampelletteras med ett Ca 

rikt bränsle som t e x bark/barkpellets. Generellt bör torvbränslen med relativt hög Ca/Si 

kvot (närmare 1 på massbasis) väljas för att minimera potentiella slaggningsproblem i 

rosteranläggningar. 
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Den obarkade energiveden gav upphov till beläggningsbildning på roster och i de 

horisontella tubpaketen i planrosteranläggningen. De saltsmältor som potentiellt bildas 

vid nyttjande av detta bränsle har relativt låg viskositet och är därför ej lika klibbiga som 

de silikatsmältor som oftast i tidigare undersökningar gett upphov till slaggningsproblem 

vid förbränning av pelleterade trädbränslefraktioner. Det är sannolikt därför beläggningar 

uppstått på den plana rostern och ej i den rörliga snedrostern. Detta bränsle bör därför i 

första hand nyttjas på rörliga rosters. För att minimera den potentiella problematiken vad 

gäller beläggningsproblem i konvektionsdelar bör detta bränsle i först hand ej nyttjas i 

pannor med liggande tuber utan automatisk sotning. 
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1.  BAKGRUND 

Sverige har byggt upp en av världens största produktionskapacitet för förädlade 

biobränslen. Ytterligare expansion av sektorn kräver att nya råvaror kan tillhandahållas 

till konkurrenskraftiga priser men också att det förädlade biobränslet kan produceras med 

en kvalitet som gör det lämpligt att användas i befintliga anläggningar med befintlig 

förbränningsteknologi i såväl stor som liten skala. De biomassaresurser som har stor 

potential är t.ex. skogsbränsle (grot, brännved), energigrödor, industriavfall från skogs 

och jordbrukssektorn, hydrolysrester från etanolframställning, m fl. Idag är emellertid 

kunskapen om råvarornas förbränningsegenskaper för begränsad för att dessa utan 

problem skall kunna användas som pelletsråvara.
1
  

 

En förutsättning för en vidgning av råvarubasen med nya pelletsråvaror är att den 

producerade pelletsen kan förbrännas på ett effektivt, miljövänligt och problemfritt sätt. 

De förbränningsstudier som genomförts inom de tidigare STEM finansierade 

pelletsprogrammen (SLUP och Pelletsplattformen) har koncentrerats på att bestämma 

förbränningsegenskaperna hos ett flertal olika pelleterade råvaror för nyttjande i 

pelletsbrännarsegmentet 20-100 kW. De studerade råvarorna representerar väl variationen 

i askkemisk sammansättning hos skandinaviska biobränslen och förbränningsstudierna 

har koncentrerats på bränslespecifika egenskaper som slaggningstendens hos bildade 

askfraktioner och partikel- och gasemissioner.
2, 3, 4, 5, 6 

 

I de fortsatta studierna bör förbränningskaraktäriseringen utökas med både fler potentiellt 

intressanta bränslekvalitéer samt till att även omfatta marknadssegmenten roster- och 

pulvereldadenärvärmeverk (< 5 MW), då förbränningsförhållandena (temperaturer, 

gasatmosfärer, partikelstorlekar, mm) hos de senare teknikerna skiljer sig från de 

förhållanden som råder i pelletsbrännare. Utifrån dessa och tidigare arbeten utförda i 

pelletsbrännare kan teoretiska modeller som beskriver viktiga 

bränsleomvandlingsprocesser (slaggning, gas- och partikelemissioner) tas fram, se vidare 

i syntesrapporten kap. 3.6. Dessa kan sedan t ex nyttjas som kriterier för styrning av 

pelleteringsprocessen vad gäller råvarumixar och eventuellt också vid nyttjande av 

bränsleadditiv. Tidigare studier har t ex visat att små tillsatser av bränsle additiv 

(combustion aid), av kaolin men framförallt kalksten i pellets från skogsbränslebaserade 

pelletsråvaror, förbättrar förbränningsegenskaperna med avseende på bl a 

slaggningstendens men även partikelemissioner.
7, 8, 9 
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2. MÅLSÄTTNING 
 

Målsättningen med det arbete som utfördes i detta delprojekt (WP 3) var därför att: 

 

1) bestämma förbränningsegenskaperna hos ett flertal olika pelleterade kommande och 

för pelletsindustrin intressanta bränslen i typiska roster- men även pulverutrustning i 

storleksordningen < 5 MW. Detta för att bestämma om dagens närvärmeteknik kan möta 

dagens och morgondagens miljökrav samt ge en trygg och säker drift även med 

kommande pelletkvaliteter. 

 

2) om möjligt ge förslag på förbättrande åtgärder hos respektive studerad 

förbränningsteknik för att med relativa enkla medel öka drifttillgänglighet och minska 

emissionsbelastningen vid nyttjande av de studerade pelletskvalitéerna. 

 

Dessa data tillsammans med resultat från WP 2 (utvärdering av pelletskvaliteer i 

brännare) och WP 7 ”Utveckling och applicering av en askkemisk modell för minimering 

av drift- och miljömässiga problem vid förbränning av fosforrika åkerbränslen” såväl som 

förbränningsresultat utifrån tidigare arbeten utförda i bl a pelletsbrännare nyttjades sedan 

för att beskriva viktiga/kritiska askkemiska processer (slaggning, gas- och 

partikelemissioner) i teoretiska modeller (se syntesrapport kap 3.6). Dessa kan sedan t ex 

nyttjas som kriterier för styrning av pelleteringsprocessen vad gäller råvarumixar och 

eventuellt också vid nyttjande av bränsleadditiv (se exempel i syntesrapporten under kap 

3.7). 
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3. GENOMFÖRANDE 
3.1  NYTTJADE PELLETSBRÄNSLEN 
Bränslena levererades i batcher om 30-50 ton via programmet "Produktionsteknisk 

plattform för svensk pelletsindustri" (pelletsplattformen) av flertalet olika svenska 

pelletproducenter. De olika bränsleproverna valdes ut av deltagande pelletsproducenter i 

pelletsplattformen och representerar intressanta eventuellt kommande/intressanta 

pelletskvalitéer. Bränsleprovtagning och efterföljande bränsleanalys ombesörjdes av 

pelletsplattformens råvarudelprojekt.  

 

Träpellets (sågspån av mestadels tall) med inblandning av 1,5 % lignosulfanat från 

Domsjö Fabriker AB (bränsle 1 i tabell 1) respektive en inblandning av 1,5% potatis- och 

majsstärkelse (bränsle 2 i tabell 2) tillverkades vid Bioenergi i Luleå AB.  

 

Träpellets av sågspån från mestadels tall (bränsle 3 i tabell 1) tillverkades av 

Skellefteåkraft AB och utgjorde en s k referenspellets i detta projekt. Bränsle 4-5 i tabell 

1 tillverkades vid Skellefteå Krafts fabrik i Storuman av barkad respektive obarkad 

energived. Energived är en beteckning för samma sortiment som massaved med 

skillnaden att röt- och blånadsskador ingår samt att det inte finns något krav på en minsta 

toppdiameter vilket är fallet för massaved. Barkningen skedde genom s k kedjebarkning, 

villket innebär att barken piskas loss. Efter barkningen återstod ca 10-20 % av den 

ursprungliga barken. Ursprungsmaterialet till energiveden var övervägande barrved, men 

0-5 % var lövved, och då huvudsakligen björk. Även torvpellets (bränsle 6 i tabell 1) 

producerades i Storuman. Torvråvaran bestod av blandtorv med högt inslag av 

Carex(starr)torv. 

 

En pelletskvalitee bestående av ca 50% sågspån och 50% energived, där energiveden 

bestod av 20 % tall, 75 % gran och 5 % lövved producerades vid Laxås pelletsfabrik 

(kvalitet nr 7 i tabell 1). 

 

Samtliga pelletsråvaror hade en diameter på 8 mm. Samtliga pelletskvalitéer har högre 

askhalt än den hos normal träpellets tillverkad av stamvedsråvara från tall/gran. Samtliga 

kvalitéer hade en relativt hög hållfasthet och bulkdensitet. Värmevärdet är relativt lika 

hos alla pellets förutom torvpelletsen som har ett högre värmevärde p g a högre C-halt 

och därmed lägre O-halt. Kvävehalten är också hög hos torvpelletsen i jämförelse med 

övriga sortiment.  

 

Samtliga energived’s innehållande pelletskvalitéer har högre askhalt, 30-100%  högre på 

vikts-%  basis, än referensträpelletsen. Träpelletsen med lignisulfanatinblandning har 

relativt hög askhalt (0,8 % av TS) och torvpelletsen har en mycket högre askhalt än 

traditionell träpellets. Klorhalten är relativt låg hos alla sortiment förutom hos den 

stärkelsebaserade pelletsen som har något högre klorinnehåll än de övriga. Svavelhalten 

är hög i den sulfanatbaserade och torvbaserade pelletsen.   

 

Alkalihalten (K+Na) är relativt hög i bränsleaskan där additiv (s k ”press helpers”) 

nyttjats (särskilt hos lignosulfanatpelletsen) i jämförelse med övriga sortiment. 

Kalciumhalten i bränsleaskan är relativt hög och kiselhalten relativt låg hos de båda rena 

energivedssortimenten.   
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Tabell 1. Bränslekaraktäristik hos de nyttjade pelletsbränslen som levererades till 

delprojektet (WP 3) via Pelletplattformen. 

 1.  
Sågspå
n med 
ligno-
sulfonat 

2. 
Sågspån 
med 
Dalum-
stärkelse 
 

3. 
Sågspå
n 
referens 

4. 
Energive
d 
Storuman
, barkad 

5. 
Energive
d 
Storuman
, obarkad 

6. 
Torv 

7. 
Energived
/ 
sågspån 
Laxå 

Additiv (%) 1,50 1,50 - - -  - 

Fukthalt pellets (%) 7,3 7,6 6,7 6,8 7,5 13,7 8,5 

Askhalt (% ts) 0,8 0,5 0,3 0,5 0,6 5,4 0,4 

Bulkdensitet (kg/m
3
) 644 656 680 679 647 698 654 

Hållfasthet (%) 98,1 98,9 98,0 98,9 97,1 95,0 95,0 

Värmevärde (MJ/kg ts) 20,55 20,55 20,30 20,41 20,43 21,5
8 

20,33 

Svavel (% ts) 0,13 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,24 0,01 

Kol (% ts) 50,8 50,8 50,6 50,8 50,6 53,4 50,4 

Väte (% ts) 6,4 6,3 6,1 6,1 6,2 5,6 6,2 

Kväve (% ts) 0,10 0,10 <0,1 <0,1 <0,1 2,1 0,10 

Klor (% ts) <0,01 0,03 <0,1 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 

Initial temp. IT (°C) 1 440 1 420 n.a. n.a. >1500 n.a. >1500 

Sfärisk temp. IT (°C) 1 440 1 420 n.a. n.a. >1500 n.a. >1500 

Halvsfärisk temp. IT 
(°C) 

1 450 1 420 n.a. n.a. >1500 n.a. >1500 

Flytande temp (°C) 1 450 1 420 n.a. n.a. >1500 n.a. >1500 

         

I inaskat bränsle        

Kisel Si (% ts) 0,9 2,1 9,0 0,53 0,84 14 4,3 

Kalcium Ca (% ts) 8,4 15,0 21,6 24 19 9,5 18,0 

Aluminium Al (% ts) 0,4 0,6 1,7 0,32 0,26 7,4 0,8 

Järn Fe (% ts) 0,7 1,3 1,6 0,33 0,31 17 1,1 

Kalium K (% ts) 4,7 5,1 9,8 5,2 4,5 0,55 2,1 

Magnesium Mg (% ts) 1,8 3,0 4,1 3,1 2,8 1,2 3,2 

Mangan Mn (% ts) 1,0 1,8 2,2 2,9 2,5 0,2 2,1 

Natrium Na (% ts) 19,0 10,0 0,5 0,15 0,4 0,23 0,6 

Fosfor P (% ts) 0,5 1,1 1,0 1,2 1,2 1,1 1,2 
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3.2 FÖRBRÄNNINGSFÖRSÖK 
 

Förbränningsförsök utfördes i tre olika förbränningsanläggningar; en pulverpanna på        

5 MW, en rörlig snedrost på 2 MW och en planrost på 300 kW. Anläggningarna 

representerar tre olika relativt typiska tekniker som nyttjas i närvärmesegmentet (< 5 

MW). Bränslekvalité 1-5 i tabell 1 eldades i samtliga anläggningar emedan torvkvaliteten 

endast eldades i de båda rosteranläggningarna och pelletsen från Laxå 

(sågspån+energived) endast eldades i snedrostern och i pulverpannan. Då energiveden 

utan bark tog slut innan gas- och partikelmätningarna han utföras i pulverbrännaren 

redovisas inga emissionsdata från det försöket.  

 

Samtliga anläggningar nyttjar normalt 8 m:s träpellets av hög kvalite (stamvedsbaserad). 

Samtliga anläggningar hade under försöken med de olika pelletskvaliteerna samma 

grundinställning som då normal träpellets nyttjas d v s respektive pannas normala 

bränslespecifikation sånär som på då torvpelletsen eldades i den rörliga rostern. 

 

I samtliga anläggningar mättes O2, CO, NO i rökgaserna efter cyklon vid en temperatur 

mellan 150-200 °C med ett standardinstrument (elektrokemiska celler) samt SO2 och HCl 

med ett bärbart FTIR instrument. Provtagning av totalstoft skedde också i varje 

anläggning efter cyklon vid ca 150-200 °C och i övrigt enligt principer i standardmetod 

(SS-EN 13284-1). För att bestämma partiklarnas (mass)storleksfördelning m a p 

aerodynamisk diameter
i
 användes en 13-stegs lågtrycksimpaktor (LPI) från Dekati Ltd, 

som separerar partiklar i intervallet 0.03-10 m. Provtagningen utfördes i samtliga 

pannors rökgaskanal efter cyklon vid en rökgastemperatur på ca 150-200 ºC och 

impaktorn värmdes till ca 150 ºC under provtagningen.  

 

I samtliga anläggningar togs prover på cyklonaska och bottenaska ut i slutet av varje 

försök. Proverna inspekterades med avseende på utseende (form och färg) och 

sintringsgraden hos de olika askfraktionerna studerades visuellt och klassificerades enligt 

följande kriterium: 

 

Kategori 1: Ingen sintrad aska. 

Kategori 2: Mycket lätt sintrad aska som faller sönder vid beröring.  

Kategori 3: Något sintrad aska som håller ihop vid beröring men bryts mycket enkelt 

isär.     Det går fortfarande att enkelt urskilja en kornstruktur i materialet. 

Kategori 4: Sintrad aska som fortfarande går att bryta isär. Man kan visuellt urskilja 

enskild kornstruktur men askan har dock börjat få en slaggliknande struktur 

där smält material (glas) kan urskiljas visuellt.  

Kategori 5: Totalt sintrad aska, askan går inte att brytas isär för hand. Askan är 

sammansmält till större block (slagg). Ingen enskild kornstruktur går att 

urskilja visuellt. 

 

Parallellt med den ordinarie driftuppföljningen (loggning av verkningsgrader, 

temperaturer, luftflöden mm) dokumenterades viktiga processdata/-förlopp och 

uppkomna driftstörningar/förändringar under försöksdriften av deltagande driftpersonal 

från respektive bolag.   

 

Samtliga anläggningar rengjordes mellan respektive försök. Detaljer över de specifika 

försöksbetingelserna i respektive anläggning nämns i 3.2.1-3.2.3. 

 

  

                                                      
i
 Aerodynamisk diameter = diametern på en sfärisk partikel med densiteten 1 g/cm

3
 som har 

samma sedimenteringshastighet som den observerade partikeln. 
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3.2.1 Pulverpanna (5 MW) 
 

Allmän beskrivning av anläggningen 

Anläggningen som återfinns i Tuvans industriområde strax söder om Skellefteå ägs av 

Skellefteå Kraft AB och är av typen BioswirlTM som är ett system för eldning av 

biobränslen i en kompakt brännare med stort lastområde. Detta möjliggörs genom att 

utnyttja en snabbare förbränning genom att först grovkrossa bränslet (pelletsen) och sedan 

elda den i en cyklonbrännare. En kvarn direktansluts efter bränslebehållaren och den 

malda pelletsen transporteras sedan direkt till brännaren utan någon mellanbehållare. 

 

BioswirlTM brännaren är dimensionerad för en nominell effekt av 5.0 MW för torrt 

trädbränsle (< 20% fukt) och för lättolja. Malt bränsle tillsätts tangentiellt tillsammans 

med primärluften i första delen av brännaren. Det finns möjlighet att tillföra recirkulerade 

rökgaser tillsammans med primärluften för att på så vis styra temperaturen inne i själva 

brännaren (denna möjlighet nyttjades i anläggningen i Tuvan). Temperaturen inne i 

brännaren mäts med två termoelement. Primärluften tillsätts med luftunderskott (Lf 

primärzon=0.71). För att säkerställa en god slutförbränning tillsätts den resterande 

förbränningsluften i form av sekundär- ( Lf sekundärzon= 1.04) och tertiärluft vid 

utloppet av brännaren. Brännaren är utrustad med en start- och oljelansar för antändning 

och last reglering av anläggningen. 

 

Pannan är en ångpanna med konstruktionstryck på 16 Bar med effekten 5 MW och 7800 

kg/h ånga av 15.5 Bar. Det är en 3-stråkspanna med eldstad och två stråk medeldrör för 

konvektiv kylning av rökgaserna. Till pannan är kopplad en ekonomiser som kyler 

rökgaserna till under 155 C. Brännaren är placerad på ena gaveln av eldstaden. Eldstadens 

volym är anpassad för att ge 1 sekund uppehållstid för rökgaserna vid full last. Den första 

delen av eldstaden är keramiskt infodrad för att tillgodose en god utbränning. I huvudsak 

bildas all tillförd aska s k flygaska som följer rökgaserna ut och avskiljs i anläggningens 

multicyklon. Aska som då ackumuleras i eldstaden (bottenaska) avlägsnas via en 

inspektions/renslucka monterad i pannans bakgavel. Sotningen av eldrören görs via 

ljudsotare monterad i framdelen av pannan. Sotningen av ekonomiser sker via ångsotare 

placerad på ekonomisern.  

 

Specifik försöksplan 

Förbränningsförsök om 3 dygn utfördes för alla eldade bränslekvalitéer. Försöken 

utfördes under december 2008, april 2009, oktober-november 2010 och april 2011. 

samtliga försök utfördes vid en medellast på 800-900 kW och en utgående syrehalt på 4-

6% (medelvärde under försöken). Vid alla försök ledades pannan enligt sin normala 

driftinställning för träpellets.  Provtagning av gas- och partikelemissioner utfördes under 

dag 3.   

 

I pulverpannan utfördes även beläggningsprov som under 6 h togs med en simulerad 

konvektionstub som bestod av en luftkyld sond med en löstagbar provring (rostfritt stål, 

SS 2343). Den kylda provringen var belägen i slutet av pannans första drag.  

Rökgastemperaturen vid provstället var 600 ºC och yttemperaturen på sonden var 250 ± 

10 ºC under försöken. 

 

3.2.2 Rosterpanna-rörlig snedrost (2 MW) 
 

Allmän beskrivning av anläggningen 

Anläggningen återfinns i Bureå söder om Skellefteå och ägs av Skellefteå Kraft AB. 

Anläggningen förser Bureå tätort med fjärrvärme. Anläggningen är av typen rörlig 

snedrost och är byggd av HOTAB. Eldningsdelen som är anpassad för pellets utgörs av 

en bränsleinmatningsskruv, luftkyld rörlig trapproster (3*1.5 m; 4.5 m
2
) med en lutning 

om 7 grader, primäreldstad, gashals och gasförbrännningseldstad. Varmvattenpannan är 
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av fabrikatet Danstoker 2 MW (140 C, 4.2 Bar). Rostern är hydrauliskt driven och har en 

stegformad rörelse.  

 

Specifik försöksplan 

Förbränningsförsök om 3 dygn utfördes för alla bränslekvalitéer. Försöken utfördes under 

december 2008, april 2009, oktober-november 2010 och april 2011. Försöken utfördes 

vid en medellast på drygt 1 MW och en utgående syrehalt på 7-9 % (medelvärde under 

försöken) förutom  under försöken med barkad energived och torv. Försöken med barkad 

energived och torv utfördes i april 2011 vid en lägre medellast, 800 respektive 900 kW, 

och vid en högre syrehalt 14% respektive 11%. Pannan eldades enligt sin normala 

driftinställning för träpellets under alla försök förutom vid eldning av torvpellets då 

primärluft/sekundärluftkvoten ökades något.  Provtagning av gas- och partikelemissioner 

utfördes under dag 3 för samtliga bränslen.  

 

3.2.3 Rosterpanna-planrost (300 kW) 
 

Allmän beskrivning av anläggningen 

Anläggning återfinns på Kallax industriområde strax söder om Luleå och ägs och drivs av 

Luleå Energi AB. Anläggningen är av planrostertyp, har en nominell effekt på 300 kW, 

och är av märket Stepfire. Pannan har liggande tuber som sotas manuellt. Anläggningen 

är byggd för att eldas med pellets. Anläggningen förser ett antal lokaler på 

industriområdet med fjärrvärme. 

 

Specifik försöksplan 

Förbränningsförsök om 2-2,5 dygn utfördes för alla nyttjade bränslekvalitéer förutom då 

energived med bark nyttjades. För detta försök var försöksperioden endast ca 1 dygn p g a 

bränslebrist. Försöken utfördes under november 2010 och mars-april 2011. Varje försök 

utfördes vid en medellast på 200-250 kW och en utgående syrehalt på 9-12% (medelvärde 

under försöken) för samtliga försök förutom under försöken med torv. Torvförsöken 

utfördes i april 2011 vid en lägre medellast (120 kW) och vid en högre syrehalt 13%. 

Pannan eldades enligt sin normala driftinställning för träpellets under alla försök.  

Provtagning av gasemissioner och partiklar utfördes under dag 2 förutom under försöken 

med energived med bark där provtagningen utfördes under dag 1. 

 

I denna anläggning togs också beläggningsprover ut bestående av aska som avsatts i de 

liggande tuberna i konvektionsdelen. 
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4. RESULTAT OCH DISKUSSION  
 

4.1 EMISSIONER  
 

4.1.1 Gasemissioner 
 

I tabellerna 2-4 framgår de medelvärdesbaserade NO-, SO2- och HCl-emissionerna för  de 

olika bränsle- och anläggningskombinationerna. Den stamvedsbaserade referenspelletsen 

uppvisar låga halter av samtliga av dessa emissioner i alla anläggningar. De 

energivedsbaserade bränslena uppvisar tendenser till något högre NO-emissioner än 

normal stamvedsbaserad pellets (referenspelletsen). Torvpelletsen uppvisar kraftigt 

förhöjda NO-emissioner (5-10 ggr högre än referensträpelletsen) vid förbränning i de 

olika anläggningarna. Torven ger också kraftigt förhöjda SO2-emisioner vid eldning i de 

olika anläggningarna. Även kvaliteten som nyttjat lignosulfanat som additiv uppvisar 

tendens till något förhöjda SO2-halter i en av de nyttjade anläggningarna. Samtliga 

bränslekvalitéer ger låga HCl emissioner. 
 

Tabell 2. Gasemissioner* vid försök i pulverpannan (5 MW) 
 1.  

Sågspån 
med 
ligno-
sulfonat 

2.  
Sågspån 
med 
Dalum-
stärkelse 
 

3. 
Sågspån 
referens 

5. 
Energived 
Storuman, 
obarkad 

7. 
Energived/ 
sågspån 
Laxå 

O2 (% t.g.) 4.0 ± 0.4 3.9 ± 0.5 6.3 ± 0.4 4.9 ± 0.3 6.0 ± 0.3 

CO (mg/Nm
3
 vid 

10% O2 t.g.) 
2 ± 3 790 ± 430 4 ± 4 97 ± 29 7 ± 4 

NO (mg/Nm
3
 vid 

10% O2 t.g.) 
56 ± 6 59 ± 5 37 ± 2 67 ± 2 68 ± 4 

SO2 (mg/Nm
3
 vid 

10% O2 t.g.) 
n.a.*** < 6 < 6 < 6 < 6 

HCl (mg/Nm
3
 vid 

10% O2 t.g.) 
n.a.*** < 2 < 2 < 2 < 2 

*) Värdena anges som uppmätta medelvärden och standardavvikelser över en dags 
mätning 
**) Försök utfördes ej p g a för hög N-halt i bränslet, ej koncession. 
***) Ingen mätning p g a bränslebrist 
 

Tabell 3. Gasemissioner* vid försök i den rörliga rostern (2 MW) 
 1.  

Sågspån 
med 
ligno-
sulfonat 

2.  
Sågspån 
med 
Dalum-
stärkelse 
 

3. 
Sågspån 
referens 

4. 
Energived 
Storuman, 
barkad 

5. 
Energived 
Storuman, 
obarkad 

6. 
Torv 

7. 
Energived/ 
sågspån 
Laxå 

O2 (% t.g.) 7.6 ± 0.9 7.0 ± 0.5 7.4 ± 1.2 14 ± 0.6 7.5 ± 0.9 11 ± 0.3 9.1± 0.7 

CO (mg/Nm
3
 vid 

10% O2 t.g.) 
< 2 < 2 < 2 162 ± 122 < 2 13 < 2 

NO (mg/Nm
3
 vid 

10% O2 t.g.) 
56 ± 6 45 ± 3 34 ± 3 52 ± 8 52 ± 4 300 ± 15 52 ± 4 

SO2 (mg/Nm
3
 vid 

10% O2 t.g.) 
21 n.a.** < 6 < 6 < 6 117 < 6 

HCl (mg/Nm
3
 vid 

10% O2 t.g.) 
< 2 n.a.** < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

*) Värdena anges som uppmätta medelvärden och standardavvikelser över en dags 
mätning. 
**) Trasig mätutrustning. 
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Tabell 4. Gasemissioner* vid försök i planrostern (300 kW) 
 1.  

Sågspån 
med 
ligno-
sulfonat 

2.  
Sågspån 
med 
Dalum-
stärkelse 
 

3. 
Sågspån 
referens 

4. 
Energived 
Storuman, 
barkad 

5. 
Energived 
Storuman, 
obarkad 

6. 
Torv 

O2 (% t.g.) 9.4 ± 2.2 11.9 ± 1.4 10.4 ± 
1.8 

11.3 ± 1.3 12.5 ± 1.3 13 ± 1.5 

CO (mg/Nm
3
 vid 

10% O2 t.g.) 
99 ± 80 480 ± 190 760 ± 

100 
650 ± 180 940 ± 150 100 ± 30 

NO (mg/Nm
3
 vid 

10% O2 t.g.) 
61 ± 6 52 ± 7 72 ± 11 73 ± 6 81 ± 5 370 ± 100 

SO2 (mg/Nm
3
 vid 

10% O2 t.g.) 
< 6 < 6 < 6 < 6 < 6 < 6 

HCl (mg/Nm
3
 vid 

10% O2 t.g.) 
< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 

*) Värdena anges som uppmätta medelvärden och standardavvikelser över en dags 
mätning 
 

 
4.1.2 Partikelemissioner 
 

Utsläppsnivåerna av totalstoft för de olika bränsle-/anläggningskombinationerna visas i 

tabell 5-7 och figurerna 1-3 visas partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna för de 

olika bränsle-/anläggningskombinationerna. Den stamvedsbaserade referenspelletsen 

uppvisar låga utsläppshalter av partiklar i alla anläggningar. Pelletbränslet som innehåller 

den alkalirika (K+Na) lignosulfanatbaserade additivet ger kraftigt förhöjda 

partikelemissioner i samtliga anläggningar. Denna kraftiga ökning beror på höga utsläpp 

av fina alkalirika partiklar (< 1 μm), se figur 1-3.  Kvaliteten innehållande den 

stärkelsebaserade additivet ger också förhöjda partikelemissioner i jämförelse med 

referensträpelletsen, särskilt i pulverbrännaranläggningen.  Även här domineras utsläppen 

av de fina partiklarna (< 1 μm).  

 

Torvbränslet ger en kraftigt ökning av totalstoftsemissionerna i den rörliga snedrostern i 

jämförelse med referensträpelletsen. Här är det ökningen av de grova partiklarna            

(> 1 μm) som står för de kraftigt förhöjda totalstofthalterna. Torven har hög askhalt och 

en medryckning av den bildade bottenaskan från rostret under bränsleomvandlingen ger 

upphov till dessa utsläpp. Medryckningen var sannolikt ej lika kraftig i planrostret och 

här bildades dessutom den största delen av bottenaskan slagg. 

 

Den obarkade energiveden ger också en något förhöjd totalstoftemission i två av de tre 

studerade anläggningarna i jämförelse med referensträpelletsen. Även här beror detta på 

en ökning av emissionen av grova partiklar (< 1 μm). 
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Tabell 5. Totalstoftemissioner vid försök i pulverbrännaren (5 MW) 
 1.  

Sågspån 
med 
ligno-
sulfonat 

2.  
Sågspån 
med 
Dalum-
stärkelse 
 

3. 
Sågspån 
referens 

5. 
Energived 
Storuman, 
obarkad 

7. 
Energived/ 
sågspån 
Laxå 

Totalstoft (mg/Nm
3 

vid 10 % O2 t.g.) 
270 187 54 126 68 

 
Tabell 6. Totalstoftemissioner vid försök i den rörliga rostern (2 MW) 
 1.  

Sågspån 
med 
ligno-
sulfonat 

2.  
Sågspån 
med 
Dalum-
stärkelse 
 

3. 
Sågspån 
referens 

4. 
Energived 
Storuman, 
barkad 

5. 
Energived 
Storuman, 
obarkad 

6. 
Torv 

7. 
Energived/ 
sågspån 
Laxå 

Totalstoft (mg/Nm
3 

vid 10 % O2 t.g.) 
238 84 35 45 45 237 69 

 

Tabell 7. Totalstoftemissioner vid försök i planrostern (300 kW) 
 1.  

Sågspån 
med 
ligno-
sulfonat 

2.  
Sågspån 
med 
Dalum-
stärkelse 
 

3. 
Sågspån 
referens 

4. 
Energived 
Storuman, 
barkad 

5. 
Energived 
Storuman, 
obarkad 

6. 
Torv 

Totalstoft (mg/Nm
3 

vid 10 % O2 t.g.) 
223 74 50 44 115 41 

 

 

Figur 1. Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna efter cyklon från försöken i 

pulverbrännaren (5 MW).  
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Figur 2. Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna efter cyklon från försöken i 

rörliga snedrostern (2 MW) med förbränning av sågspån med tillförsel av additiv (ovan) 

och övriga kvalitéer (nedan).  
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Figur 3. Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna efter cyklon från försöken i 

planrostret (300 kW) med förbränning av sågspån med tillförsel av additiv (ovan) och 

övriga kvalitéer (nedan).  

 

 
4.2 DRIFTTILLGÄNGLIGHET/BELÄGGNINSGBILDNING  
 

I tabellerna 8-10 nedan redovisas slaggnings- och beläggningsbildningstendensen hos de 

bildade askfraktionerna vid förbränning av de olika bränslekvaliteterna i de olika 

anläggningarna. Den stamvedsbaserade referenspelletsen uppvisar, som väntat, låga 

slagg- och beläggningsbildningstendenser i samtliga anläggningar. Pelletbränslet som 

innehåller den alkalirika (K+Na) lignosulfanatbaserade additivet ger upphov till svåra 
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beläggningsproblem (slagg) i eldstaden, särskilt på väggar och i den övre delen av 

eldstaden i den rörliga rostern och på rostern i planrosteranläggningen. I pulverpannan 

gav detta bränsle upphov till kraftig beläggningstillväxt i pulverbrännaren, särskilt i 

senare delen av pulverbrännaren (i det s k brännaröret). I samtliga tre anläggningar fäller  

driftpersonalen starka kommentarer emot detta bränsle. Av bränslesammansättningen 

framgår att alkalihalten i bränsleaskan är väldigt hög och dessutom är halten Si och P 

relativt denna alkalihalt väldigt låg. Detta ger upphov till stora halter ”fritt” alkali som 

kan avgå i gasfas från rostern och bilda potentiellt problematiskt reaktiv alkali i 

gasfas/kondenserad fas. Detta framgår också av de höga halterna fina partiklar som 

uppmättes i rökgaskanalen (figur 1-3) såväl som den relativt höga beläggningstillväxten 

på den simulerade panntuben vid försöken i pulverpannan (tabell 8).  

 

Bränslet som innehåller det stärkelsebaserade additivet ger också upphov till liknande 

problem (beläggningsproblem i eldstad och i brännarrör mm) dock med något lägre 

intensitet. Även här faller driftpersonalen starka kommentarer mot detta bränsle. 

Alkalihalten är något lägre i denna bränsleaska och mängden emitterade fina partiklar är 

också något lägre från detta bränsle i jämförelse med bränslet som innehåller 

lignosulfanat. 

 

Det nyttjade torvbränslet gav också upphov till kraftig slaggbildning på roster i båda 

rosteranläggningarna. Särskilt vid förbränning i planrosteranläggningen gav detta upphov 

till såväl svåra driftproblem som svåra skador på rostret. I den rörliga rostern så gav detta 

bränsle upphov till relativt stora andelar oförbränt i bottenaskan även om 

primärluftandelen höjts med ca 20 %. Den nyttjade torven hade en relativt hög Si/Ca halt 

vilket i tidigare arbeten visat sig vara negativt med hänsyn till potentiell 

slaggningstendens hos bränslet.
10

 

 

Vid förbränning av den obarkade energiveden i planrosteranläggningen med horisontella 

tubpaket (ej automatsotning) uppstod relativt kraftig beläggningstillväxt på roster (slagg) 

och mer avsatt aska/beläggningar i de horisontella tuberna i konvektionsdelen.  

 

För övriga pelletskvaliteer d v s den barkade energiveden och blandningen bestående av 

energived och sågspån uppkom inga driftproblem under försöken. 

 

 

 

 

 

 

  

  



20 

 

 

Tabell 8. Askbildning, slaggning, beläggningstillväxt och kommentarer från driftpersonal 

vid försök i pulverbrännaren (5 MW) 
 1.  

Sågspån 
med ligno-
sulfonat 

2.  
Sågspån 
med 
Dalum-
stärkelse 
 

3. 
Sågspån 
referens 

4. 
Energived 
Storuman, 
barkad 

5. 
Energived 
Storuman, 
obarkad 

7. 
Energived/ 
sågspån 
Laxå 

Beläggning i 
brännare 
 

Mörk 
 

 Större helt 
smälta/ 

glasartade 
fraktioner 

 
Sintr. grad=5 

Mörkgrå  
 

Mkt. solida 
 

Slät ytstruktur  
 
 

Sintr. grad= 4 

Bruna  
 

Små bitar 
 
 
 
 

Sintr. grad=3 
 

Bruna  
 

Små bitar 
 
 
 
 

Sintr. grad= 
3 
 

Ljusa 
 

Små bitar 
 
 
 
 

Sintr. grad= 
2-3 

 

Bruna 
 

Små bitar 
 
 
 
 

Sintr. grad= 
2-3 

 

Beläggningstillväxt, 
provsond 
(mg/cm

2
*h) 

 

0,72 0,40 0,23 n.a. 0,36 0,35 

Bottenaska Grå/brun  
 

Sandig/ 
mjölig  

 
 

Sintr. grad=1 
 

Beige/brun  
 

Sammansatta 
mjöliga 
klumpar 

 
Sintr. grad 

=1-2 
 

Ljus brun  
 

Sandig/ 
mjölig 

 
 

Sintr. grad=1 
 

Ljus brun  
 

Sandig/ 
mjölig 

 
 

Sintr. grad=1 
 

Beige/brun  
 

Sandig/ 
mjölig 

 
 

Sintr. grad=1 
 

Brun 
 

Sandig/ 
mjölig 

 
 

Sintr. grad=1 
 

Cyklonaska Brun  
 

Mjölig  
 
 
 

Sintr. grad=1 
 

Brun  
 

Mjölig 
 
 
 

Sintr. grad=1 
 

Brun 
 

Mjölig  
 
 
 

Sintr. grad=1 
 

Brun 
 

Mjölig  
 
 
 

Sintr. grad=1 
 

Mkt. aska  
 

Brun  
 

Mjölig 
 

Sintr. grad=1 
 

Brun 
 

 Mjölig 
 
 
 

Sintr. grad=1 
 

Kommentarer från 
driftpersonalen 

Mkt. glas i 
brännaren, 

hela brännar-
röret hade ett 
tunt glasskikt.  

 
Personalen 
vill inte elda 

detta bränsle 
något mer. 

 

Mkt. Sintring/ 
beläggningar 
i brännaren.  

 
Personalen 
vill inte elda 

detta bränsle 
något mer. 

Inga 
anmärkning-

ar* 

Högre 
temperatur i 
brännaren. 

Mer av 
slutför-

bränningen 
sker inne i 
brännaren.  

 
Kan på sikt 

skada 
anläggningen 

 

Inga 
anmärkning-

ar* 

Inga 
anmärkning-

ar* 

 
*) Inga anmärkningar d v s liknande beteende som hos normalt nyttjade träpellets. 
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Tabell 9. Askbildning, slaggning och kommentarer från driftpersonal vid försök i den 

rörliga snedrostern (2 MW) 
 1.  

Sågspån 
med ligno-
sulfonat 

2.  
Sågspån 
med 
Dalum-
stärkelse 
 

3. 
Sågspån 
referens 

4. 
Energived 
Storuman, 
barkad 

5. 
Energived 
Storuman, 
obarkad 

6. 
Torv 

7. 
Energived/ 
sågspån 
Laxå 

Bottenaska 
(askfraktion)* 

Svart, mycket 
grovkornig 

 
Hårda bitar i 
askan som 
inte går att 
peta sönder  

Svart, mycket 
grovkornig 

 
Hårda bitar i 
askan som 
inte går att 
peta sönder 

Mörkbrun, 
relativt 

grovkornig 

Mörkgrå,  
 

Klumpar av 
aska som lätt 
petas sönder 

Mörkgrå, 
kompakt  

 
Ngr. klumpar 
av aska som 

lätt petas 
sönder. 

Mörkgrå-
/röd 

Mörkbrun. 
Relativt 

grovkornig  
 

Ngr. klumpar 
av aska som 

lätt petas 
sönder 

 

Bottenaska 
(slaggfraktion)* 

Mörka/svarta 
 

Stora 
bitar/fraktion 

 
 

Sintr. grad=4-
5 
 

Mörka/svarta 
 

Relativt stora 
bitar/fraktion 

 
 

Sintr. grad=4-
5 
 

Mörkbrun 
 

Relativt små 
bitar/fraktion 

 
 

Sintr. grad=2-
3 

Ngr. 
Sammansatta 
klumpar som 

lätt petas 
sönder 

 
Sintr. grad=2 

Mörka/svarta
Relativt små 
bitar/fraktion 

 
 
 

Sintr. grad=3-
4 

Stora 
klumpar 
(mörk 

grå/röd) 
 
 

Sintr. 
grad=5 

 

Mörkbrun 
 

Relativt små 
bitar/fraktion 

 
 

Sintr. grad=3 
 

Cyklonaska Grå  
 
 

Mjölig/sandig 
 
 
 
 

Sintr. grad=1 
  

Grå/brun  
  
 

Sammansatta 
klumpar som 

lätt petas 
sönder 

 
Sintr. grad=2 

 

Grå  
 
 

Mjölig/sandig 
 
 
 
 

Sintr. grad=1 

Mörkgrå  
 
  

Mjölig 
 
 
 
 

Sintr. grad=1 

Grå  
 
 

Mjölig 
 
 
 
 

Sintr. grad=1 

Mörkgrå/ 
brun  

 
 Sandig 

 
 
 

Sintr. 
grad=1 

 

Brun 
 
 

Mjölig  
 
 
 
 

Sintr. grad=1 

Kommentarer från 
driftpersonalen 

Mkt. slagg i 
övre delen av 

eldstaden 
direkt innan 

konventionsd
elen. 

Glasaktiga 
beläggningar 
på väggar i 

eldstad. 
 

Personalen 
vill inte elda 
detta bänsle 
något mer. 

Mkt. slagg i 
övre delen av 

eldstaden 
direkt innan 

konventionsd
elen. 

Glasaktiga 
beläggningar 
på väggar i 

eldstad. 
 

Personalen 
vill inte elda 
detta bänsle 
något mer. 

Inga 
anmärkning-

ar** 

Inga 
anmärkning-

ar** 

Inga 
anmärkning-

ar** 

Provat 
med lite 

mer 
primärluft 
på rostret 
för att öka 
förbänning

en. Det 
har ändå 

inte 
brunnit 
klart så 
mycket 

icke 
förbränt 

har 
hamnat i 

askskruve
n. Även 
mycket 
sinter-

/slaggbildn
ing på kort 

tid har 
bildats. 

Inga 
anmärkning-

ar** 

 
*) Bottenaskan togs ut manuellt från sista delen av rostern när anläggningen stängts av. Bottenaskan bestod 
både av en mer ren askfraktion och en mer ren slaggfraktion. 
 
**) Inga anmärkningar d v s liknande beteende som hos normalt nyttjade träpellets. 
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Tabell 10. Askbildning, slaggning, belägggningsbildning och kommentarer från 

driftpersonal vid försök i den plana rostern (300 kW) 
 1.  

Sågspån 
med ligno-
sulfonat 

2.  
Sågspån 
med 
Dalum-
stärkelse 
 

3. 
Sågspån 
referens 

4. 
Energived 
Storuman, 
barkad 

5. 
Energived 
Storuman, 
obarkad 

6. 
Torv 

Bottenaska 
(askfraktion)* 

Mest slagg, 
stora 

glasaktiga 
klumpar  

 
 

Mest slagg,  
stora 

glasaktiga 
klumpar (ngt. 

mindre än 
bränsle 1)  

 

Grå  
 

Sandig  
 
 
 

Grå 
 

Sandig med 
slagg inslag 
0,5*0,5 cm 

 
 

Grå  
 

Sandig med 
mindre slagg 

klumpar 

Mest slagg 
 
 
 
 
 

Bottenaska 
(slaggfraktion)* 

Stora 
glasaktiga 
klumpar  

 
 
 
 

Sintr. grad = 
5 
 
 

Stora 
glasaktiga 
klumpar  

 
 
 
 

Sintr. grad = 
5 

Grå/svart  
Klumpar om 

3*2 cm 
 
 
 
 

Sintr. grad = 
3-4 

Grå/brun  
 

Relativt små 
klumpar 

 
 
 

Sintr. grad = 
3 

Mörka 
 

Många 
mindre 

klumpar samt 
några större 

 
Sintr. grad=3-

4 
 

Helt smält, 
stenhård, 

stor 
klump, 

orange på 
toppen  

 
Sintr. 
grad= 

5 
 

Beläggningar/ 
avsatt aska i 
konvektionsdelen 
(liggande tuber) 
 

Grå 
 

Sandig/mjölig 
 
 

Sintr. grad = 
2 
 

Grå 
 

Sandig  
 
 

Sintr. grad = 
2-3 

Brun  
 

Mjölig/sandig  
 
 

Sintr. grad = 
2 
 

Ljus grå  
 

Mjölig 
 
 

Sintr. grad = 
2 
 

Grå och  
 

Mjölig 
 
 

Sintr. grad = 
2 
 

Mörkbrun,  
 

Mjölig/san
dig 

 
Sintr. grad 

= 2 
  

Cyklonaska Brunaktig 
 

Mjölig, det 
finns klumpar 
som lätt går 

att peta 
sönder. 

 
Sintr. grad = 

2 

Grå, små 
bitar i. Vissa 

helt 
glasartade, 

sandig 
konsistens 

 
 

Sintr. grad = 
1 

Grå, mjölig 
samt några få 
små (1*2mm) 
svarta blanka 

"stenar" 
(glasiga) 

 
 

Sintr. grad = 
1 

Grå, mjölig 
samt några få 
små (1*2mm) 
svarta blanka 

"stenar" 
(glasiga) 

 
 

Sintr. grad = 
1 

Grå med 
beiga "flingor" 

samt vissa 
helt blanka 
(glasiga) 

sammansttni
ngar 1*2mm 

 
Sintr. grad = 

1 

Svart, 
mjölig 

konsistens 
 
 
 
 
 

Sintr. grad 
= 1 

 

Kommentarer från 
driftpersonalen 

Driften gillade 
inte denna 

bränslebland
ning.  Det 
blev mer 

beläggningar 
och brann 

inte lika bra 
som t.ex. 

referenspellet
sen. 

Klibbig 
beläggning. 

Askan 
upplevdes 
fet, lite som 
tjära eller 

olja. Färgen 
var blå/grön, 
det var inte 
lignofallet. 

Inga 
anmärkning-

ar** 

Inga 
anmärkning-

ar** 

Märkbar 
skillnad inne i 
pannan. Mer 

aska i 
tuberna, mer 
beläggningar.  

 
Betydligt mer 

slagg i 
eldstaden än 

vid förösk 
med 

referenspellet
se.  

 

Grövre aska.  
 

Driften säger 
"Det har 
brunnit 
sämre" 

 

Otroligt 
mycket 
slagg. 

 
 Rostret 
har gått 
sönder, 
det har 

inte 
brunnit 

bra. 

 
*) Bottenaskan togs ut manuellt från sista delen av rostern när anläggningen stängts av. Bottenaskan bestod 
både av en mer ren askfraktion och en mer ren slaggfraktion. 
 
**) Inga anmärkningar d v s liknande beteende som hos normalt nyttjade träpellets. 
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Utifrån resultaten framgår att man i första hand ej bör nyttja de båda studerade additiven 

vid pelletstillverkning. De båda bränslena gav upphov till så pass svåra drifts-

/beläggningsproblem efter så pass korta driftstider (3 dygn) att man med enkla 

anläggningstekniska åtgärder sannolikt ej kan motverka/bygga bort dessa problem. 

Dessutom gav dessa bränslen upphov till höga emissioner av fina partiklar vilka sannolikt 

kommer kräva installation av dyra partikelfilter till de anläggningar som nyttjar 

traditionell reningsteknik (cykloner).  

 

Det studerade torvbränslet gav upphov till relativt höga NO-halter (betydligt högre än de 

gränsvärden som tillämpades) och svåra slaggningsproblem, särskilt i den plana rostern. 

För att reducera dessa problem föreslås att bränslet sameldas/sampelletteras med ett Ca 

rikt bränsle som t e x bark/barkpellets. Generellt bör torvbränslen med relativt hög Ca/Si 

kvot (närmare 1 på massbasis) väljas för att minimera potentiella slaggningsproblem i 

rosteranläggningar. 

 

Den obarkade energiveden gav upphov till beläggningsbildning på roster och i de 

horisontella tubpaketen i planrosteranläggningen. De saltsmältor som potentiellt bildas 

vid nyttjande av detta bränsle har relativt låg viskositet och är därför ej lika klibbiga som 

de silikatsmältor som oftast i tidigare undersökningar gett upphov till slaggningsproblem 

vid förbränning av pelleterade trädbränslefraktioner. Det är sannolikt därför beläggningar 

uppstått på den plana rostern och ej i den rörliga snedrostern. Detta bränsle bör därför i 

första hand nyttjas på rörliga rosters. För att minimera den potentiella problematiken vad 

gäller beläggningsproblem i konvektionsdelar bör detta bränsle i först hand ej nyttjas i 

pannor med liggande tuber utan automatisk sotning. 
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5. SLUTSATSER 
 

- De energivedsbaserade bränslena uppvisade tendenser till något högre NO-emissioner 

än normal stamvedsbaserad pellets (referenspelletsen). Torvpelletsen uppvisade kraftigt 

förhöjda NO-emissioner (5-10 ggr högre än referensträpelletsen). Torven gav också 

upphov till kraftigt förhöjda SO2-emisioner. Även kvaliteten som nyttjat lignosulfanat 

som additiv uppvisar tendens till något förhöjda SO2-halter i en av de nyttjade 

anläggningarna. Samtliga bränslekvalitéer gav låga HCl emissioner. 

 

- Pelletbränslet som innehåller den alkalirika (K+Na) lignosulfanatbaserade additivet gav 

kraftigt förhöjda, och bränslet innehållande de stärkelsebaserade additivet förhöjda 

emissioner av fina partiklar (< 1 μm). Torvbränslet gav en kraftig ökning av 

totalstoftsemissionerna (grova partiklar > 1 μm) i den rörliga snedrostern i jämförelse vid 

förbränning av referensträpellets. Den obarkade energiveden gav också en något förhöjd 

totalstoftemission (i två av de tre studerade anläggningarna) i jämförelse med 

referensträpelletsen. Även här berodde detta på en ökning av emissionen av grova 

partiklar (> 1 μm). 

 

- Pelletbränslet som innehåller den alkalirika (K+Na) lignosulfanatbaserade additivet gav 

upphov till svåra beläggningsproblem (slagg) i eldstaden hos de båda nyttjade 

rosteranläggningarna samt i brännaren i pulveranläggningen. Bränslet som innehåller det 

stärkelsebaserade additivet gav också upphov till liknande problem (beläggningsproblem 

i eldstad och i brännarrör mm) dock med något lägre intensitet. Det nyttjade torvbränslet 

gav upphov till kraftig slaggbildning på rostret i båda rosteranläggningarna. Vid 

förbränning av den obarkade energiveden i anläggningen med plan roster med 

horisontella tubpaket (ej automatsotning) uppstod relativt kraftig beläggningstillväxt på 

roster (slagg) och relativt mycket avsatt aska/beläggningar i de horisontella tuberna i 

konvektionsdelen. För övriga pelletskvalitéer d v s den barkade energiveden och 

blandningen bestående av energived och sågspån uppkom inga driftproblem under 

försöken. 
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Abstract 
 

Quality assurance of fuel pellets - systems and experiences 
 

The principles and fact basis for a cost-efficient and reliable Quality Management system 

for fuel pellets have been developed. Existing QM systems and standards at national and 

international levels have been invented, analyzed and compiled. Experience from and 

opinions on existing QM systems have been surveyed in contacts with manufacturers and 

in a questionnaire. The questionnaire shows that a system which is suitable for the 

Swedish market can be elaborated built on a Swedish/European standard for pellet quality 

– to some extent improved – together with general requirements in line with ISO 9001.  
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Förord  
 

Föreliggande arbete har ingått som ett arbetspaket i projektet ”Förbränningsteknisk 

utvärdering av pelletkvalitet” som genomförts av SP – Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut i samverkan med Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet, 

Energiteknisk Centrum i Piteå samt Sveriges Lantbruksuniversitet.  

 

En väsentlig del av arbetet har bestått i genomförandet av en enkät om behovet av 

kvalitetssäkringssystem för bränslepellets, där en rad tillverkare och nyckelpersoner inom 

branschen deltagit. Vi tackar alla Er, ingen nämnd och ingen glömd, för Er tid och Ert 

engagemang som gett ett gott underlag för våra slutsatser. 

 

Borås i september 2011 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Enheten för Energiteknik 

 

 

Lennart Gustavsson och Sven Hermansson 
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Sammanfattning  
 

Inom detta arbetspaket har principer och underlag för ett kostnadseffektivt och 

tillförlitligt kvalitetssäkringssystem för pellets tagits fram. Systemet skall säkerställa att 

det bränsle som levereras till kund möjliggör stabil och fullgod förbränningsteknisk 

funktion och inte förorsakar driftsstörningar eller stopp. Befintliga 

kvalitetssäkringssystem och standarder på nationell och internationell nivå har 

inventerats, analyserats och sammanställts. Kontakter har tagits med ett större urval 

pelletstillverkare och nyckelpersoner med insikt i området, och deras erfarenheter av och 

synpunkter på kvalitetssäkringssystem har kartlagts dels i form av telefondiskussioner, 

dels i form av en enkät. 

 

Vid analysen av befintliga system har tonvikten lagts på främst det nya europeiska  

ENplus-systemet, det tysk-österrikiska DINplus-systemet, det nordiska 

miljömärkningssystemet Svanen och det nya amerikanska PFI-systemet. Omfattning och 

gränsdragningar, strukturell uppbyggnad och ingående krav avseende råvaror, processer, 

produkt och hantering har analyserats och jämförts. Slutsatserna är att systemen har 

väsentliga likheter men också skillnader som kan vara väsentliga. Det system som 

bedöms vara mest näraliggande att anknyta till är ENplus-systemet, dock inte 

nödvändigtvis i alla detaljer eller kravnivåer. 

 

Den genomförda enkäten visar att det stora flertalet av de tillfrågade pelletproducenterna 

arbetar aktivt med kvalitetsfrågor, samt att dessa tillsammans med tillfrågade 

nyckelpersoner inom pelletkedjan är positivt inställda till ett frivilligt certifieringssystem 

riktat mot villasegmentet. En direkt anslutning till ENplus-systemet tolkas dock som icke 

önskvärt. Systemet anses för kostsamt och byråkratiskt för en certifiering av något som 

idag redan uppfylls på den svenska marknaden. Däremot anser merparten att man genom 

anpassningar – främst beträffande administration, avgifter och strykning/tillägg av olika 

kravdelar – kan skapa ett system som är lämpat för den svenska marknaden. Ett sådant 

system kan bygga på svensk/europeisk standard för pelletkvalitet – till vissa delar 

förbättrat – samt generella krav i linje med ISO 9001, i vilka råvarukvalitet, 

produkttransport och produktion bör utgöra de viktigaste länkarna.  

 

För att få en bred acceptans för ett svenskt QA-system är det enligt enkätsvaren av stor 

vikt att en mer ingående jämförelse mellan ENplus, PFI och EN 15234 genomförs 

tillsammans med representanter från branschen, så att en modifierad version anpassad för 

den svenska marknaden kan utkristalliseras. Det utfärdande organet bör därför vara väl 

förankrat i branschen och ha god transparens. Som utfärdare föreslås därför Svebio. 

Enkätsvaren antyder också att vissa av parametrarna i de europeiska standarderna för 

produktkvalitet är lågt satta jämfört med svensk normal kvalitetsnivå – exempelvis 

asksmältpunkten. Ett svenskt QA-system skulle därmed kunna utgå ifrån europeisk 

standard – A1, A2 och B – men även innefatta ett högre kvalitetssteg för svenska 

produkter. En viktig del i ett QA-system är definiering av långsiktiga kvalitetsmål, samt 

hur dessa skall uppnås. Detta ingår inte i något av de befintliga systemen, men blir 

troligen aktuellt för att kunna bibehålla hög och jämn produktkvalitet vid breddad 

råvarubas, exempelvis skogsavfall och agrara produkter.  

 

I samtalen med PiR och i enkätsvaren har tydligt framkommit att branschen efterfrågar ett 

motkrav på brännarutrusning (villasegmentet) om ett QA-system skall bli aktuellt. Man 

menar att högre krav borde ställas på EN/P/kvalitetsmärkning, kontinuerlig trimning av 

driften samt införande av O2-styrning för att en hög och jämn pelletkvalitet skall vara 

motiverad.   
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Summary 
 

Within this work package, the principles and fact basis for a cost-efficient and reliable 

Quality Management system for fuel pellets have been developed. The purpose of the 

system is to safeguard that the fuel which is delivered to the customer facilitates a stable 

and adequate function of the burner an do not cause operational problems or shut-downs. 

Existing QM systems and standards at national and international levels have been 

invented, analyzed and compiled. Contacts have been taken with both a greater selection 

of pellet producers as well as some key persons with good insight in the area, and their 

experience from and opinions on QM systems have been surveyed in phone discussions 

and in a questionnaire. 

 

In the analysis of existing systems, the focus has been on the recent issued European 

ENplus system, the German-Austrian DINplus system, the Nordic Environmental 

Labelling system “Svanen” and the new American PFI-system. The scope and the 

boundary lines, the structure as well as the requirements set up concerning raw materials, 

processes, product and handling have been analyzed and compared. The conclusion is 

that the systems have many similarities but also differences which may be important. The 

system which is deemed to be most attractive to link up with is the ENplus system, 

however not necessarily in all details and all requirement levels. 

 

The questionnaire shows that most of the pellet manufacturers actively work with quality 

assurance issues, and that they, as also the key persons consulted, are favourably disposed 

to a voluntary QA system addressed to the domestic sector. A direct association to the 

ENplus system is however interpreted as not desirable. The system is considered as too 

costly and bureaucratic for a certification of something that is already fulfilled on the 

Swedish market. However, most of the interviewed is of the opinion that through adap-

tations – primarily concerning administration, fees, and deletions/amendments of certain 

requirements – a system which is suitable for the Swedish market can be elaborated. Such 

a system may be built on a Swedish/European standard for pellet quality – to some extent 

improved – together with general requirements in line with ISO 9001, in which the raw 

materials quality, production and transport should constitute the most important parts. 

 

In order to achieve a broad acceptance of a Swedish QA system it is, according to the 

questionnaire answers, important that a more thorough comparison between ENplus, the 

PFI system and EN 15234 are made together with representatives from the manufacturers, 

in order to modified version, adapted to the Swedish market could be elaborated. The 

body issuing the certificates must have a strong support among the manufacturers and 

show a high degree of transparency. As the issuing body, Svebio is therefore proposed. 

The questionnaire answers indicate that requirements for some of the parameters in the 

European standards for product quality are set quite low compared to the normal 

Swedish quality level, e.g. for the ash melting temperature. A Swedish QA system may 

therefore start from the classes A1, A2 and B in the European standard, but also include a 

class with more stringent requirements for Swedish products. An important part of a QA 

system is defining long-term quality goals and how these should be attained. This aspect 

is not included in any of the present systems, but will presumably be important in order to 

keep up a high and constant quality level when the raw materials base is broadened, e.g. 

with forest residues and agricultural products. 

 

In the discussions with PIR and the manufacturers it has been clear that there is a demand 

for a corresponding requirement on the combustion equipment if a QA system for pellets 

is being realized. The opinion is that more stringent requirements should be put on EN- or 

P-marking, continuous optimization of the combustion as well as O2 control if a high and 

constant pellet quality should be motivated. 
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1. Syfte 
 

Det övergripande målet för detta arbetspaket har varit att ta fram principer och underlag 

för ett kostnadseffektivt och tillförlitligt kvalitetssäkringssystem för pellets. Systemet 

skall säkerställa att det bränsle som levereras till kund möjliggör stabil och fullgod 

förbränningsteknisk funktion och inte förorsakar driftsstörningar eller stopp. 

 

2. Bakgrund 
 

För en fullgod funktion hos en förbränningsanläggning krävs att det bränsle som används 

och förbränningsutrustningen är lämpliga för varandra. Om så inte är fallet kan 

driftstörningar och i värsta fall driftstopp riskeras, och ofullständig förbränning och i 

längden onormalt högt slitage/korrosion på anläggningen uppstå. För att undvika detta 

måste bränslets egenskaper vara kända och dessutom inte variera på ett oförutsett sätt. För 

bränslepellets kan det konstateras att detta idag inte gäller fullt ut, och att den i framtiden 

nödvändiga bredare råvarubasen med delvis andra egenskaper än stamved av trä medför 

ökade svårigheter att uppfylla dessa krav.  

 

Ett redskap för att möjliggöra en någorlunda konstant bränslekvalitet är att arbeta med 

kvalitetsstyrningssystem. I detta fall måste systemet omfatta hela kedjan från intag av 

råvara till leverans av färdig produkt. Idag tillämpar många tillverkare åtminstone delar 

av ett sådant system, medan andra inte anser sig ha nytta av detta. Mot bakgrund av en del 

erfarenheter som gjorts, där skulden till och ansvaret för driftstörningar och andra 

problem hos kunden i vissa fall har ”bollats” mellan bränsle- och utrustningsleverantörer, 

har det bedömts angeläget att försöka utarbeta principer och underlag för ett 

kostnadseffektivt och tillförlitligt kvalitetssäkringssystem, som kan användas generellt. 

Resultatet av detta arbete redovisas i denna rapport. 

 

Arbetet har innefattat följande delar: 

 

1) Inventering av befintliga kvalitetssäkringssystem och standarder för pellets och ev. 

andra relevanta bränslen. Inventeringen görs både på nationell och internationell nivå.  

2) Kontakter med ett urval pelletstillverkare och nyckelpersoner om deras erfarenheter av 

och synpunkter på QA-system i form av en enkät 

3) Identifiering och beskrivning av de kritiska processerna från råvara över tillverkning 

och distribution till brännare och hur dessa kan kontrolleras i ett QA-system. 

4) Bearbetning av resultat från WP1, och senare WP 2 resp. 3 ur QA-synpunkt. 

5) Utarbetande av förslag till struktur för QA-system.  
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3. Kvalitetssystem – uppbyggnad och begrepp 
 

För att kunna föra en begriplig och systematisk diskussion inom området kvalitetssystem 

är det viktigt att använda en vedertagen begreppsapparat och ett gemensamt synsätt på 

vad som är vad. Den begreppsapparat och det synsätt på vad kvalitetssystem innebär som 

här används bygger på de internationella standarderna ISO 9000:2005, ”Fundamentals 

and vocabulary” samt ISO 9001:2008, Quality management and requirements”.  

 

ISO 9001:2008 ger en översikt av de systemkrav som bör ingå då ett QM-system 

utarbetas (QM = Quality Management = kvalitetsstyrning). Ett 

kvalitetsstyrningssystem i allmänhet bygger på fyra grundpelare, nämligen: 

 

Quality Assurance (QA) = kvalitetssäkring 

Quality Control (QC)  = kvalitetskontroll 

Quality Improvement (QI) = kvalitetsförbättring 

Quality Planning (QP)  = kvalitetsplanering 

 

Tillämpningen av dessa pelare och de olika åtgärder som vidtas i respektive pelare beror 

på vilken process eller vilket problem eller frågeställning som systemet skall appliceras 

på. En allmän beskrivning av de fyra pelarna är följande: 

 

- QA: Den del av QM som fokuserar på förtroendeskapande åtgärder för att 

kvalitetskraven skall vara uppfyllda. 

 

- QC: Den del av QM som fokuserar på att uppfylla kvalitetskraven. 

 

- QI: Den del av QM som fokuserar på att öka förmågan att uppfylla 

kvalitetskraven. 

 

- QP: Den del av QM som fokuserar på att sätta kvalitetsmål och att specificera 

nödvändiga driftprocesser och resurser för att uppnå kvalitetsmålen. 

 

Varje pelare har sin egen uppsättning möjliga åtgärder och arbetssätt, och tonvikten 

mellan de olika pelarna kan variera mycket mellan olika applikationer.  

 

Då principen tillämpas på en leveranskedja för bränslepellets kommer tonvikten naturligt 

att hamna på dels kvalitetssäkring (QA), dels på kvalitetskontroll (QC). Åtgärder för 

kvalitetssäkring skall i första hand uppfylla några generella krav enligt följande: 

 

- de skall vara enkla att tillämpa/använda 

- de skall inte medföra onödig byråkrati 

- de skall ge kostnadsbesparingar för både producenter och användare. 

 

Åtgärder för kvalitetskontroll innefattar i en tillämpning på produktion och leverans av 

fasta bränslen i första hand val av och implementering av metoder för provtagning, 

reduktion av provmängd (neddelning) samt analys- och provmetoder. Det är viktigt att 

vid utarbetande av dessa åtgärder komma ihåg att provtagning och analys är aktiviteter 

som normalt är kostsamma och som därför skall tillämpas ”så lite som möjligt” utan att 

produktens slutkvalitet äventyras. Ett väl utformat QA-system kan reducera behoven av 

QC-åtgärder och därmed kostnaderna väsentligt. Åtgärder för kvalitetskontroll är centrala 

för att avgöra egenskaperna hos bränslet men påverkar inte kvaliteten direkt. 
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Kundbegreppet 

 

Varje kvalitetssäkringssystem har som målsättning att genomföra sådana åtgärder att 

förtroende skapas för att de kvalitetskrav som ställs uppfylls kontinuerligt. Om dessa krav 

uppfylls blir kunden nöjd, vilket är det övergripande syftet för hela kvalitetsstyrningen. 

 

I produktions- och leveranskedjan för bränslepellets ingår ett antal steg och processer som 

tillsammans påverkar slutproduktens egenskaper, dvs. kvalitet, hos slutkunden. Men 

dessa steg eller processer kan försiggå hos olika aktörer, t.ex. råvaruleverantörer, 

tillverkare och leverantörer. Den totala kedjan kan ofta delas upp i flera delkedjor, där 

olika aktörer kan ansvara för var sin delkedja. En enkel uppdelning enligt detta synsätt 

kan vara följande: 

 

- Delkedja 1: Identifiering, hopsamling, ev. preparering samt transport av 

råmaterial 

 

- Delkedja 2: Tillverkning, paketering, märkning samt lagring av den färdiga 

produkten 

 

- Delkedja 3: Försäljning och leverans av produkten. 

 

Pelletstillverkaren är då beroende av vilken kvalitet det råmaterial som levereras in till 

fabriken har, dvs han är kund för råmaterialleverantören. I andra änden är antingen en 

bränsledistributör eller en slutanvändare kund för pelletstillverkaren. Ur ett 

kvalitetssäkringsperspektiv kan det alltså finnas flera kunder längs kedjan, t.o.m. kan det 

ibland vara lämpligt att betrakta olika avdelningar hos tillverkaren som kunder till 

varandra eftersom den ansvarige för varje steg är beroende av det material som han/hon 

får in i sitt produktionsavsnitt. 

 

En väsentlig del av kundens roll i utvecklingen av ett kvalitetssäkringssystem är, förutom 

att ställa kraven, är att kommunicera sitt missnöje i det fall kraven inte uppfylls (och 

kanske även sin tillfredsställelse när de uppfylls…). Detta innebär ju en återkoppling att 

något inte har fungerat fullt ut i det befintliga systemet, och ger underlag för åtgärder och 

förbättringar. 

 

Kvalitetsbegreppet 

 

Eftersom ett QA-system i slutändan alltså är ett redskap för att säkerställa kundnöjdheten, 

är förhoppningsvis insíkten om att det inte bara är produktkvaliteten som avgör denna 

inte långt borta. Produktkvaliteten definieras av ett antal egenskaper som beskriver 

lämpligheten hos produkten för en viss applikation, t.ex. användning i en villapanna eller 

i en pelletskamin. Dessa kriterier behöver inte nödvändigtvis överensstämma med en 

fastställd standard, men däremot med kundens förväntningar vad gäller funktion etc. 

 

Utöver produktkvaliteten så påverkar även tjänstekvaliteten hur nöjd kunden blir. 

Exempel på faktorer som påverkar tjänstekvaliteten är följande: 

 

- Företagets specifika kostnader per enhet av produkten 

- Företagets förmåga och rutiner att definiera och tillfredsställa kundernas behov 

- Företagets förmåga att genomföra sina uppgifter effektivt och korrekt 

- Förmågan att hantera ev. kundklagomål korrekt och effektivt 

 

Det är uppenbart att i vissa fall kan tjänstekvaliteten vara minst lika avgörande för ett 

företags framgång som produktkvaliteten, förutsatt att denna har en rimlig nivå. 
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4. Kvalitetssystem i användning 
 

4.1 Nationella system 
 

Under de år som användningen av pellets som bränsle expanderat i Europa och på andra 

håll har ett antal nationella kvalitetssäkringssystem utvecklats. Aktörerna bakom dessa är 

av olika karaktär; i en del fall är det professionella certifieringsorgan som arbetar med 

många olika typer av produkter och/eller ledningssystem, och i andra fall är det 

branschorganisationer eller motsvarande. Omfattningen, dvs. vilka delar av kedjan från 

råvaror och tillverkning till leverans hos kund varierar mellan de olika systemen, liksom 

genomslaget på marknaden. I vissa fall är det svårt att dra en gräns mellan 

kvalitetssäkringssystem, produktstandard eller miljömärkningssystem. För att ge en så 

fullständig bild som möjligt har det inom WP 4 tillämpats en vid definition av begreppet 

kvalitetssäkringssystem. Kriteriet är snarast att ”systemet” inte enbart utgör en 

specifikation av slutprodukten, utan att det på något sätt innefattar krav inom något eller 

några av följande aspekter; råvaror, tillverkningsprocess, hantering och distribution samt 

miljöaspekter. I Tabell 4.1 ges en förteckning av de kvalitetssäkringssystem i denna 

mening som kunnat identifieras. I avsnitten 4.1.1– 4.1.5 ges därefter korta beskrivningar 

av respektive system. 

 

Tabell 4.1: Nationella kvalitetssäkringssystem för bränslepellets 

 

Land Namn, beteckning ”Scope” Ansvarig 

    

Sverige, Norge, 

Danmark, Finland 

Svanen Miljömärkning av 

pellets, dock även 

med kvalitetskrav 

Nordisk 

Miljömärkning 

Tyskland DINPlus Wood Pellets for 

Use in Small 

Heating Systems 

DIN CERTCO 

Tyskland/Österrike ENPlus Wood pellets for the 

end consumer 

market 

Deutsches 

Pelletsinsitut 

USA PFI QA/QC 

Program 

 Pellet Fuel Institute 

Irland Wood Fuel Quality 

Assurance 

Logs, chips, pellets 

and briquettes from 

clean wood 

Irish Bioenergy 

Association 

 

 

4.1.1 Nordisk Miljömärkning Svanen – de nordiska länderna 
 

Svanenmärkning av pellets inbegriper krav vid tillverkning, transport och lagring, och får 

användas i de nordiska länderna. Kriterierna gör det möjligt att Svanenmärka pellets 

som är lämplig för användning i små till mellanstora pannor och kaminer för privat 

användning. Syftet med märkningen är att peka ut den bästa kvaliteten ur miljö- och 

hälsosynpunkt. Pelletsen ska vara bra och lätt att använda så att konsumenterna vill kon-

vertera sin värmekälla för uppvärmning till pellets. Det innebär att pelletsen måste ha en 

hållbar och jämn kvalitet samt storleksmässigt vara anpassad till eldstaden. De fysikaliska 

egenskaperna som täthet, storlek och fukthalt får inte variera alltför mycket. 

Energiåtgången vid tillverkningen av pellets har begränsats för att säkerställa 

energieffektivisering. Kvalitetssäkringsarbetet för certifiering enligt Svanenmärkning är 

ett fristående system som inte är organiserat efter existerande standarder eller certifikat, 
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frånsett specifika delar rörande råvaru- och provtagningsspecifikationer. 

Svanenmärkningscertifikatet innefattar följande delar (för mer ingående spec, se Nordisk 

Miljömärknings fulla specifikation): 

 

Tillverkning: 

- Miljö- och kvalitetssäkring – ansvarig person, dokumentation, kvalitet, 
planerade och oförutsedda ändringar, spårbarhet av råvara. Finns inga 
specificerade krav om hur man skall arbeta med dessa, bara att man ska 
rapportera in hur man gör det.   

- Myndighetskrav – retursystem för produkt och emballage samt att 
företaget följer gällande lagar och förordningar för säkerhet, arbetsmiljö, 
miljö och anläggningsspecifika krav. 

- Råvaror – enligt CEN/TS 14961-1, ursprung, skogsbrukscertifierad råvara 
(>70%), underleverantörers hantering, tillsatsmedel. 

- Energianvändning – vid tillverkning, växthusgaser, uppföljning. 
- Löpande kontroll av kvalitet – daglig och årlig (i princip i linje med CEN/TS 

14961-1 och 2 för pellets för icke-kommersiellt bruk). 
- Leverans av produkt – krav på fordon och tappning vid bulkleverans.  

 

Kvalitetsspecifikation i lager: 

- Provtagning av ackrediterat laboratorium. Samma krav som ovan. 
 

Information till kund: 

- Följesedel/etikett med produktspecifikation samt info om tillverkare och 
transportör. 

 

De övergripande intrycken från Svanenmärkningen är att strukturen utgör en användbar 

bas för grundläggande kvalitetssäkringsarbete. Till stor del ställer man även samma krav 

som den europadominerande CEN/TS 14961-1. Dock är själva arbetsförfarandet för 

kvalitetssäkringsarbetet godtyckligt och lämnar stort utrymme för tolkning till Nordisk 

Miljömärkning om vad som är tillräckligt gott kvalitetssäkringsarbete. 

 

4.1.2 DINplus - Tyskland 
 

DINplus är ett kvalitetssäkringssystem som omfattar hela kedjan från tillverkning till 

användning av bränslepellets. Systemet drivs av ackrediteringsorganet DIN CERTCO. 

Systemet består av fyra delar enligt följande: 

 

- DINplus – kvalitetssäkringssystem för träpellets 

- DIN CERTCO ”Qualified Enterprises” – leverantörer och transportföretag 

som uppfyller bestämda kvalitetskrav genom hela logistikkedjan 

- DIN-gepruft for Pellet Storage – garanterar kvaliteten vid lagring 

- DINplus – kvalitetssäkringssystem för pelletpannor. 

 

I det följande beskrivs huvuddragen i de tre första delarna. DINplus för pelletpannor 

anses ligga utanför ramen för detta arbete. 

 

4.1.2.1 DINplus för träpellets 
 

Kvalitetssäkringssystemet DINPlus för träpellets omfattar dels pellets för användning i 

småskaliga uppvärmningssystem, dels pellets för användning i större värmeanläggningr, 

s.k. industripellets.  Det förra finns beskrivet i "DINplus Certification Scheme – Wood 



13 

 

pellets for use in small furnaces, Ed. July 2010“ och det senare i "DINplus Certification 

Scheme – Industry pellets“ Systemet består av tre huvuddelar: 

 

- Provning av produktegenskaper av ett erkänt laboratoriumi anknytning till en 

inledande kontroll, uppföljande kontroll och efter ändringar i tillverkningen som 

kan förväntas påverka väsentliga produktegenskaper 

- Internt system för kvalitetssäkring i produktionen 

- Tredjepartsövervakning av kvalitetssäkringen i produktionsanläggningen vid 

årliga kontroller, inklusive provtagning 

 

Kraven på produktegenskaper är för „villapellets“ desamma som ställs i 

Europastandarden EN 14961-2 och för „industripellets“ desamma som ställs i EN 14961-

1. I Tabell 4.2 återges dessa krav. 

 

Tabell 4.2: Egenskapskrav för certifiering av pellets enligt DINplus 

 

Egenskap Enhet Krav för 

”villapellets” 

Krav för 

”industripellets

” 

Diameter mm 6 ± 1,0 

8 ± 1,0 

6 ± 1,0 

8 ± 1,0 

Längd mm 3,5 ≤ L ≤ 40 3,5 ≤ L ≤ 40 

Fukthalt % ≤ 10 ≤ 10 

Askhalt
4) 

% ≤ 0,7 ≤ 3,0 

Mekanisk hållfasthet i 

leveranstillstånd 

% ≥ 97,5 ≥ 96,5 

Finandel* vid fabriksporten % ≤ 0,5 (småsäck) 

≤ 1,0 (storsäck 

och bulk) 

≤ 1,0 

Effektivt värmevärde
4)

 MJ/kg 

kWh/kg 

16,5 till 19,0 

4,6 till 5,3 

16,0 till 19,0 

4,4 till 5,3 

Bulkdensitet i leveranstillstånd kg/m
3
 ≥ 600 ≥ 600 

Tillsatsmedel för pressning % ≤ 2 ≤ 2 

Kvävehalt % ≤ 0,3 ≤ 1,0 

Svavelhalt % ≤ 0,03 ≤ 0,04 

Klorhalt % ≤ 0,02 ≤ 0,03 

Arsenik mg/kg torrt ≤ 1 ≤ 1 

Kadmium mg/kg torrt ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Krom mg/kg torrt ≤ 10 ≤ 10 

Koppar mg/kg torrt ≤ 10 ≤ 10 

Bly mg/kg torrt ≤ 10 ≤ 10 

Kvicksilver mg/kg torrt ≤ 0,1 ≤ 0,1 

Nickel mg/kg torrt ≤ 10 ≤ 10 

Zink mg/kg torrt ≤ 100 ≤ 100 

Asksmälttemperatur °C Skall anges Skall anges 

 

 

Utöver dessa krav på fysikaliska och kemiska egenskaper gäller också att för 

”villapellets” får som råvaror endast obehandlat trä eller obehandlad bark, eventuellt med 

tillsats av presshjälpmedel, användas. Detta innebär bl.a. att följande material inte får 

användas: trä som innehåller biocider eller impregneringsmedel, lim och/eller plast samt 

lack eller andra ytbehandlingsmaterial. För ”industripellets” får främmande ämnen 

förekomma så länge de inte innehåller några tungmetaller eller halogenerade organiska 

ämnen som ett resultat av impregnering eller ytbehandling. 



14 

 

 

- Fina partiklar som uppstår under tillverkning måste avskiljas innan produkten lämnar 

produktionsstället. Avskiljningen kan senareläggas om det kan visas att finandelen 

avskiljs på ett annat ställe i kedjan. 

 

Provtagning skall ske enligt Europastandarden EN 14778-1. Detta kan ske antingen i 

strömmande produkt eller i stationärt parti. I det förra fallet skall provtagningen ske så 

sent som möjligt i produktionskedjan. I det senare fallet kan provtagning ske i bulklager, 

transportfordon, på pall med säckar eller i container. I båda fallen skall minst fem delprov 

på minst 2 kg tas ut så jämnt fördelat som möjligt. 

 

Som metoder för provning av produktegenskaper används tillämpliga EN-standarder 

eller EN/TS.  

 

Märkningen skall innehålla följande uppgifter: 

 

- Namn eller registrerat varumärke för tillverkare eller leverantör  

- Diametern i mm, t.ex. Träpellets – diameter 6 mm 

- Nominell vikt hos förpackningen 

- Asksmälttemperatur 

- Anvisning om att pelletsen under transport och lagring måste skyddas mot fukt 

- Anvisning om att pelletsen endast får användas i anläggningar som är lämpliga och 

tillåtna för denna typ av bränsle 

- En entydig märkning av produkten eller förpackningen med identitetskod och/eller 

serienummer. Denna skall kunna ge information om tillverkningsår och tillverkningsställe 

med hjälp av kodnyckel som skall vara tillgänglig för DIN CERTCO 

- certifieringsmärke ”DIN-plus” alt. ”DIN-gepruft Industriepellets” samt motsvarande 

registeringsnummer 

- för industripellets uppgift om endast kemiskt obehandlat råmaterial ingår (ja/nej) 

 

Proverna för bestämning av produktegenskaperna enligt ovan tas ut vid en inledande 

kontroll på tillverkningsstället. Vid denna kontroll gås tillverkarens rutiner och 

dokumentation för kvalitetssäkring igenom och bedöms. 

 

Den interna kvalitetskontrollen kan utföras i form av en intern produktionskontroll som 

fokuseras antingen på produkten i sig eller på produktionen och kan också säkerställas 

inom ramen för ett QA-system som uppfyller kraven i ISO 9000-serien. 

Produktionskontrollen innefattar följande delar: 

 

1. Ankomstkontroll av råvaror i form av visuell inspektion och kontroll av 

dokumentation från leverantören att materialet uppfyller kraven på renhet 

 

2. Avskiljning av finmaterial genom sållning 

 

3. Produktkontroll som genomförs en gång varje skift av kvalificerad personal och 

innefattar följande: 

 

- Bestämning av fukthalt 

- Bestämning av mekanisk hållfasthet 

- Bestämning av bulkdensitet 

- Beskrivning av typ och kvantitet av använt tillsatsmedel för pressning 

 

De metoder som används för produktionskontrollen behöver inte vara de som används vid 

den inledande kontrollen av det ackrediterade laboratoriet, men metodernas likvärdighet 

skall ha visats. 
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Resultaten från den interna produktionskontrollen skall dokumenteras och granskas 

därefter av det ackrediterade laboratoriet vid tredjepartsövervakningen. 

 

4. Dygnsprov på minst 1,5 kg skall tas ut en gång per dygn och märkas entydigt så att 

eventuella kundklagomål kan härledas till relevant produktionstidpunkt. Provet skall 

sparas i minst 1,5 år. 

 

Tredjepartsövervakningen innebär en kontroll av produkten baserad på ett avtal om 

övervakande kontroll. Denna skall utföras på varje producerande anläggning och utan 

föregående anmälan. I den övervakande kontrollen ingår följande element: 

 

1. Granskning av tillverkarens interna produktionskontroll i anläggningen  

2. Granskning av typ och kvantitet av använt tillsatsmedel för pressning i förhållande till 

producerad mängd 

3. Provtagning av respektive produkt enligt ovan 

4. Analys av proverna enligt referensmetoder 

 

Om en avvikelse från produktkraven konstateras vid tredjepartskontrollen beslutar 

laboratoriet om tidsfrist för att åtgärda avvikelsen. Denna får dock vara maximalt sex 

veckor, varefter en ny tredjepartskontroll sker. Om då ytterligare kvalitetsbrister 

konstateras dras rättigheterna att använda DINplus-märket in. 

 

I september 2011 finns 125 st certifikat enligt DINplus avseende pellets för användning i 

småskaliga uppvärmningssystem utställda. 

 

4.1.2.2 DIN CERTCO ”Qualified Enterprises” 
 

Detta system skall säkerställa kvaliteten hos hela logistikkedjan från tillverkare till 

slutanvändare, och innebär en certifiering av företag som ingår i denna. Krav ställs 

avseende hantering, transport och leverans. Dessa finns dokumenterade i ”DINplus 

Zertifizierungsprogramm – Presslinge aus naturbelassenem Holz – Holzpellets 

Qualitätssicherung in der Transport- und Lagerlogistik” och överensstämmer med den 

österrikiska standarden ÖNORM M 7136 med samma titel.  

 

I dagsläget (september 2011) finns 6 st företag certifierade. 

 

Kraven är uppdelade i följande delar: 

 

1. Allmänna krav 

2. Krav på mellanlager 

3. Krav på transportfordon för leverans till slutkund 

4. Krav på kvalificering av personal 

 

För samtliga krav beskrivs också hur dessa skall övervakas. 

 

De allmänna kraven  

 

De allmänna kraven innefattar krav på dokumentation (hänvisning till DINplus-

certifieringen), krav på att certifierad pellets hanteras fullständigt skild från annan pellets 

och att bränslet i alla steg lagras och transporteras helt skyddat från fukt. Kravet på skild 

hantering innebär bl.a. att transportfordon som tidigare hanterat icke-certifierad pellets 

måste rengöras noggrant innan certifierad pellets får transporteras. 
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Krav på mellanlager 

 

Pellets får endast lagras i hallar med tak och vars underlag har ett tätskikt (asfalt, betong 

el dyl.) eller i slutna silos. Särskild hänsyn skall tas till risken för kondensbildning på 

innertak etc. Ytor där bränslet hanteras måste hållas helt ren från främmande ämnen (jord, 

sand etc.) och skall vara övertäckta. 

 

Vid fyllning av transportfordon skall fint material avskiljas, och finandelen i leveransklart 

material får maximalt vara 1 %. 

 

Krav på transportfordon för leverans till slutkund 

 

Användning av leveransfordonets hanteringsutrustning får inte medföra att finandelen i 

bränslet ökar mer än 1 %. 

 

Om fordonet har en nyttolast på mer än 8 ton skall den vara försedd med vägningssystem 

för bränslet. 

 

Om fordonet är avsett för bulkleverans skall det ha en anordning för utsugning av 

transportluften från bränslelagret. Denna skall ha en kapacitet som överstiger fordoenets 

kompressor. Det får inte uppstå något övertryck i bränslelagret. 

 

Fordonet skall vara försett med en inblåsningsslang på minst 30 m och dessutom lämpliga 

anslutningskopplingar. 

 

Krav på certifiering av personal 

 

Det certifierade företaget skall ha utarbetat en arbetsanvisning, som företagets personal 

skall ha utbildats i och som den arbetar efter.  

 

Anvisningen skall innefatta minst följande punkter: 

 

- transport från mellanlager till mellanlager 

- att kunden skall meddelas om förväntad ankomsttid och att pannan skall stängas 

av i god tid före leverans 

- ifyllande av checklista enligt nedan 

- förberedelser för fyllning av kundens lager 

- anvisningar för så skonsam fyllning som möjligt 

- tekniskt utförande av fyllningen: 

- riktig användning av avsugningsanordningen 

- förhindrande av övertryck i bränslelagret 

- stängning av inblåsnings- och avsugningsstutsar efter fyllning. 

 

 

Checklistan skall fyllas i vid varje leverans till slutkund, och skall innehålla minst 

följande: 

 

- Avstängning av värmepanna el. motsv. JA/NEJ 

- Förslutning av bränslelager JA/NEJ 

- Typ och uppskattad mängd av bränslerester i lagret 

- Använd slanglängd i m 

- Övriga anmärkningar (t.ex. inget påkörningsskydd, dammansamlingar). 

 

Den övervakande kontrollen delas in i egenkontroll och tredjepartsövervakning. 

Egenkontrollen innefattar följande moment: 



17 

 

 

1. Alla leveranser av pellets skall kontrolleras visuellt avseende torrhet, renhet och andel 

finmaterial. Resultaten skall dokumenteras. Om den visuella kontrollen ger anledning till 

tvível på om kvalitetskraven uppfylls skall relevanta provningar göras. 

 

2. Lagringsförhållandena skall kontinuerligt övervakas med hjälp av visuell kontroll och 

genom provtagning och bestämning av fukthalten. Analysresultat och ev. åtgärder för att 

förbättra lagringsförhållandena skall dokumenteras. 

 

3. Alla transportfordon som används för leverans till slutkund skall kontrolleras löpande. 

Alla åtgärder som görs för att upprätthålla fullgoda transportbetingelser (t.ex. byte av 

slangar, kalibrering av fordonets vågsystem, byte av tätningar etc) skall dokumenteras. 

 

All dokumentation från egenkontrollen skall vara tillgänglig för tredjepartskontrollen. 

 

Tredjepartskontrollen innebär en överprövning av att samtliga krav (allmänna krav, krav 

på mellanlager, krav på transportfordon för leverans till slutkund samt krav på 

kvalificering av personal) innehålls samt en granskning av egenkontrollen. 

Tredjepartskontrollen genomförs för varje lagerställe en gång per år,  medan 

transportfordon kontrolleras en gång vart tredje år. 

 

4.1.2.3 DIN-Gepruft for Pellet Storage 
 

Detta certifieringssystem avser industriellt tillverkade pelletlager hos användare i form av 

underjordstankar, silos och inomhuslager. Systemet beskrivs i ”DIN-Gepruft, 

Zertifierungsprogramm, Industriell gefertigte Pelletlagerung beim Endkunden”. I detta 

fastställs krav avseende bl.a. elinstallationer, skydd mot fuktighet och vatten, 

påkörningsskydd, statisk belastning, bottenlutning, inblåsnings- och utsugsstutsar, 

avtappningsmöjligheter för finmaterial, samt påfyllningssystemets utförande. Systemet 

innehåller krav på typprovning och övervakande kontroll, samt definierar när 

tilläggsprovning resp. ritningsgranskning är tillämpligt. 

 

I september 2011 finns två st certifierade produkter. 

 

 

4.1.3 ENplus – först Tyskland och Österrike, nu Europa 
 

ENplus är ett certifieringssystem för produktion av och handel med bränslepellets inom 

Europa. Det har utvecklats av DEPI (German Pellets Institute), men fr.o.m. 2011 äger 

European Pellet Council (EPC), som sorterar under AEBIOM, licensrättigheterna till 

ENplus-systemet. EPC arbetar genom att vidareföra rättigheterna till systemet till 

nationella intresseorganisationer. I dagsläget är ENplus det mest expansiva 

certifieringssystemet för bränslepellets i Europa. Ett antal europeiska länder har förbundit 

sig till att införa systemet (UK, IE, ES, PT, IT, CH, BE) och inom AEBIOM och inom 

EU-projektet Pell-Cert arbetas aktivt med att skapa ett EU-kompatibelt system för även 

för industriell kvalitet.  

 

Systemet har fyra delfokus: produktion och kvalitetssäkring; produkt; märkning, logistik 

och mellanlagring; sluttransport. Det står med foten i tre standarder/system: ISO 9001, 

EN 14961 och EN 15234 (även EN 14778 tillämpas vid provtagning). Utfärdare är DEPI 

(German Pellets Institute) i samarbete med ackrediterade certifieringsorgan.  

 

I beskrivningen definieras utfärdare, certifieringsorgan (certification bodies), stödorgan 

(System support organisation), certifikatsägare och ackrediterade testcentra. Strukturen 
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verkar lämplig; utfärdare och stödorgan utgörs av europeiska och nationella intresseorgan 

(European Pellet Council och DEPI). Certifieringsorgan garanterar att 

certifieringsprocessen fortgår enligt normativa standarder, och dessa finns tillgängliga på 

svenska marknaden. Ackrediterade testlaboratorier garanterar att mätningen av kvalitet 

och kvalitetsarbete görs enligt definierade standarder. 

 

Certifieringsarbetet är i princip en utgångspunkt till arbete med EN 15234 – vilka 

grundläggande krav man har bedömt måste ställas för att kvalitetskontroll och 

kvalitetssäkring skall kunna utövas. Produktkvaliteten ges i tre olika klasser, vilka är helt 

i enighet med klassningen i EN 14961-2 (träpellets). Certifieringen är uppdelad i två 

parallella spår: ”Certifiering av produktion” och ”Certifiering av handel (trade)”. 

Definitionerna av dessa finns ej beskrivna – vilket visserligen kanske inte heller behövs 

då det är rätt så självinstruerande. Varje del i den totala ”kedjan” av transport, produktion 

och handel måste vara certifierad enligt ENplus (det är dock inte 100 % klart var kedjan 

börjar). Certifieringen är indelad i följande arbetsmoment: 

 

- Inledande procedur (ansökan, kontakt med testcenter, inspektion (utförd 
av testcentret - för certifiering av handel krävs ej inspektion) samt 
resulterande rapport). Kriterierna är i princip tillämpade eller tolkade ur 
kap 6 prEN 15234-1:2010 (Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll) - 
spårbarhet (kap 6.3) och produktionskrav (kap 6.4) 

- Utfärdande av certifikat. Hänsyn tas till: ansökan och inspektion. Görs av 
certifieringsorganet. 

- Fortlöpande kontroll. Årlig kontroll, utfört av ackrediterat testcenter 
(endast för produktion), samt icke föranmälda inspektioner (ber av antal 
klagomål).  

- Märkning och spårning. Rätt till användande av certifieringsmärke, krav 
på specifikationsmärkning, id-nummer för spårning inkl provtagning 
(sampling) vid leverans. 

- Klagomål; beträffande utfärdande av certifikat och/eller inspektionen vid 
denna; procedur vid klagomål på produkt/tjänst från certifierad aktör.  

- Avgifter för uppbärandet av systemet. Fast avgift för certifierings- och 
kontrollkostnader. Rörlig avgift (ber av produktion/handelskapacitet) för 
användning av certifieringsmärkning.. 

 

Kvalitetssäkringsarbetet består av (1 = endast för produktion, 2 = endast för handel): 

 

- krav på teknisk utrustning och process 
- rapportering av produktionsmängd1. 
- kvalitetsansvarig anställd 
- interndokumentation 
- egenkontroll 

 

Teknisk utrustning/process: 

 

- ”Adekvat” utrustning för produktion1, lastning1, ev packning1, lagring2 
och/eller transport2 samt för kvalitetstestning1. Hur bedöms vad som är 
”adekvat”? 
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- Vid driftproblem1 får produkt som producerats under identifierad tid för 
problematiken ej säljas som certifierad vara. Efter åtgärd – producerad 
vara skall genomgå intern kvalitetsinspektion. 

- Förorening av råvara eller produkt för ej förekomma (sten, grus, säd 
m.m.). Produkten får ej utsättas för fukt (vatten, snö, kondens). 
Hanteringslokaler, silos, transportband m.m. skall regelbundet 
inspekteras och, om nödvändigt, rengöras. Ansvaret ligger hos 
levererande part. Gäller även transportfordon, såvida dessa ej 
uteslutande används för pellets av aktuell klass (annat kan dock stipuleras 
i kontrakt1).  

- Sammanblandning av olika pelletkvaliteter skall undvikas genom 
processplanering, åtskiljd lagring och/eller transport2. 

- Transportfordon skall vara utrustat med skonsamt (betr. fraktionering av 
pellets) vacuumtransportsystem2. Separation av finfraktion (resultat: max 
1%) måste genomföras vid lastning1, transport till slutkund2 samt 
överföring mellan fordon2 eller delar av fordon2. Dock kan annat 
stipuleras vid överlåtelse mellan olika parter (retailers)1. Vid lastning skall 
lastaren/föraren försäkra sig om bränsle kvaliteten genom en visuell 
inspektion2. Vid leverans till slutkund skall referensprov tas2 och 
specificerad checklista ifyllas2.  Om leveransen sker med silobil skall 
denna även vara utrustad med inbyggt vägningssystem2 samt ha 
möjlighet att föra bort tillförd luft2. Vid leverans till slutkund skall 
överföringssystemet och förvaringen inspekteras1 samt aktuell lagernivå 
noteras2. Ev fel, brister och damningstendenser skall dokumenteras och 
bekräftas av kunden2.   

- Personal skall genomgå årlig kvalitetsutbildning1. Personal som genomför 
testning skall inneha adekvat kunskap1. 

 

Rapportering av produktionsmängd: 

 

- Varje månad.  
 

Kvalitetsansvarig (KA): 

- Skall vara en erfaren anställd som är väl införstådd i inverkan av de olika 
processtegen på produktkvaliteten. Dessutom skall KA delta i minst en 
extern kurs inom kvalitetssäkring2. 

- Skall utföra interndokumentation, arkivera referensprov, utföra 
egeninspektioner samt agera som kontaktperson mot anställda inom 
företaget vid ev. kvalitetsproblem i respektive delprocess.  

- Utbilda personal inom deras respektive områden. Vid leverans till 
slutkund är föraren ansvarig kontaktperson2 och skall utbildas av 
kvalitetsansvarig. 

- Kan delegera övervakning och dokumentation, såvida mottagarparten 
instrueras och övervakas. 

 

Interndokumentation:  

 

KA skall ansvara för dokumentation och utvärdering av de processer som påverkar 

kvaliteten hos pelletprodukten: 
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- Råvara (datum, kvantitet, leverantör; additiv: typ)1, (datum, pelletkvalitet, 
kvantitet, leverantör)2 

- Tillsatta additiv1 (datablad, dosering) 
- Certifierad pellets / icke-certifierad pellets (period, kvalitet, kvalitet) 
- Utgående gods (datum, pelletkvalitet, kvantitet, kund, transportfordon – 

vad som transporterats tidigare, såvida inte fordonet är avsett endast för 
aktuell kvalitet) 

- Problem i samband med lagring och transport (datum, typ av problem, 
motåtgärd, inverkan på kvalitet samt vilken mängd bränsle som påverkats 
och var bränslet finns) 

- Underhålls- och/eller reparationsarbete som kan inverka på 
produktkvalitet (datum, typ) 

- Internutbildning i produktionens inverkan på produktkvalitet (datum, 
medverkande, typ, inverkan på kvalitet2 samt vilken mängd bränsle som 
påverkats2 och var bränslet finns2, alternativt intyg på att bränslekvalitet 
ej påverkats2) 

- Personalens ansvarsområden 
- Leverans till slutkund2 (kvalitet, störningar och uppskattad lagernivå vid 

lastning med silobil, notering av ”inblåsningstrycket” samt slanglängd.  
- Egeninspektion (dokumentation, utvärdering) 
- Kundklagomål   

 

Egenkontroll: 

KA ansvarar för regelbunden inspektion av produkt för att säkerställa kvaliteten. Minst en 

gång om dagen
1
/veckovis

2
, utfört enligt EN 14961-1 eller motsvarande: 

 

- bulkdensitet1 (efter produktion, före lagring) 
- fukthalt1 (efter produktion, före lagring) 
- mekanisk1 hållfasthet (efter produktion, före lagring) 
- andel finfraktion1 (sista utpost före utlastning) 
- visuell inspektion2 av lagrad pellets och lagringsfaciliteter, enligt i förväg 

fastlagt inspektionsplan  
 

 

Testcentra skall vara ackrediterade för ISO/IEC 17025 att testa enligt prEN 19461-2 

(dead line under första året). Ansökan sänds till certifieringsorgan; listning av ansvariga 

anställda med erfarenhet från inspektion inom pelletsbranschen samt checklista för 

inspektioner (adekvat utrustning, inspektionsförfarande, definition av allvarliga fel och 

brister som kan leda till ominspektion eller återkallning av certifieringstillstånd). 

 

I september 2011 finns 11 st producenter med ENplus-certifkat. 

 

4.1.4 PFI QA/QC Program - USA 
 

The Pellet Fuel Institute, PFI, i USA är en icke vinstdrivande branschorganisation för 

tillverkare och leverantörer av bränslepellets (densified fuel) samt tillverkare av 

värmeutrustning för pellets. PFI utvecklade i mitten av 1990-talet en serie standarder för 

bränslepellets, men bestämde sig 2005 för att revidera dessa eftersom flera 

nyckelkomponenter saknades. De nya standarderna som även innefattar kvalitetssäkring 
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och certifiering godkändes i juli 2008, började tillämpas i februari 2009 och uppdaterades 

i oktober 2010.  

 

PFI-systemet för produktspecifikation, kvalitetssäkring och certifiering består av tre 

delar: ”PFI standard specifications for residential/commercial densified fuel” (Pellet Fuels 

Institute, 2010-1), “PFI Residential/Commercial Densified Fuel QA/QC Handbook” 

(Pellet Fuels Institute, 2010-2) och ”PFI North American Certification of 

Residential/Commercial Densified Fuel” (Pellet Fuels Institute, 2010-3). Specifikationen 

fastställer kriterier för tre klasser av bränslepellets (premium, standard, utility) och anger 

metoder (ASTM) för att bestämma de aktuella parametrarna. QA/QC-handboken 

innehåller främst en förteckning över de kvalitetssäkringsåtgärder förknippade med 

produktionen som tillverkare (ej transportörer!) skall vidta kontinuerligt för att försäkra 

god produktkvalitet, samt hur kvalitetskontrollen skall byggas upp. 

Certifieringsprogrammet är industrigemensamt och reglerar ingående hur 

certifieringsprocessen skall gå till; certifieringsorgan, ackreditering av granskande parter 

och testlaboratorium samt regelverk för tillhörande märkning. 

 

Strukturmässigt är PFI:s system relativt likt ENplus och DINplus. Den långsiktiga 

kvalitetssäkringen är definierad i följande punkter: kvalitetsansvarig, utbildning, 

dokumentation, datalagring, tillvägagångssätt vid förändringar i produktion, 

råvarukontroll, utrustning/drift och kvalitetskontroll av produkt. Beskrivningen av varje 

enskild del upplevs tillräcklig för att den enskilde producenten självständigt skall kunna 

tolka kraven och göra de åtgärder som krävs. Jämfört med ENplus (kap 4.1.3) är dock 

beskrivningen mindre detaljerad, vilket i vissa fall kan lämna utrymme för tolkningar. 

Vidare är vissa av de centrala produktspecifikationerna lågt satta (jämfört med europeisk 

standard). Nämnvärt i detta sammanhang är att askhalten för den högsta kvaliteten får 

vara så hög som 1 % och att varken asksmältpunkt eller värmevärde måste specificeras. 

En ytterligare nämnvärd omständighet är att PFI-systemet är helt fristående och inte 

förankrat i ISO9001.   

 

Kuriosa om PFI-systemet, vilket kunde gjort systemet extra intressant, är att man 2009 i 

Maine behandlade ett lagförslag om obligatorisk kvalitetssäkring för pelletstillverkare för 

att få marknadsföra träpellets i delstaten. PFI-systemet skulle då kunna ha blivit ett 

verktyg för att uppfylla detta krav. Lagförslaget föll dock, och det finns inga tecken på att 

man kommer att gå vidare delstatligt. 

 

EPA, det amerikanska ”Naturvårdsverket” arbetar för närvarande med en revision av 

gällande federala utsläppsregler för lokaleldstäder som eldas med fast biobränsle, s.k. 

New Source Performance Standard (NSPS). Ett förslag är ute på remiss under hösten 

2011, och tidplanen är att den reviderade NSPS skall gälla fr.o.m. juli 2012. I förslaget 

ingår nu även pelletseldade förbränningsanordningar, och för dessa föreslås att endast 

kvalitetscertifierad pellets av den typ de godkänts för skall vara tillåten att använda. Med 

detta syfte har EPA aktivt samarbetat med PFI för att förankra och etablera 

certifieringssystemet bland pelletstillverkare och tillverkare av kaminer etc. Idag har 

drygt 25 företag förbundit sig att gå med i systemet så snart detta ackrediteringen för 

inspektörer och laboratorier är klar. Det återstår dock att se hur förslaget till NSPS tas 

emot, och därmed om bindande krav på användning av kvalitetscertifierad pellets blir 

verklighet under 2012. 

 

4.1.5 Wood Fuel Quality Assurance Group – Irland 
 

Wood Fuel Quality Assurance är en organisation som skapats för att utveckla och 

adminstrera ett nationellt kvalitetssäkringssystem för fasta biobränslen. I organisationen 

ingår förutom bränsleproducenter bl.a. den irländska bioenergiföreningen, den irländska 

standardiseringsorganisationen, föreningen för hållbar energi samt 
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jordbruksdepartementet. Systemet som togs i bruk under 2010, omfattar både pellets, 

briketter, flis och styckeved. Systemet inkluderar både säkerställande av råvarornas 

ursprung, övervakning av tillverkning, utvärdering av slutproduktens egenskaper samt 

leverans till slutkund.  

 

 

4.2 Svenska och europeiska standarder 
 

4.2.1 Svensk standard SS 18 71 20 
 

Den svenska standarden SS 18 71 20 definierar produktkvalitet i form av 

bränsleegenskaper för träpellets, huvudsakligen i form av storlek, densitet, värmevärde, 

hållfasthet och sammansättning. Standarden indelar produkten i tre kvalitetsklasser. 

Klasserna skiljer sig huvudsakligen åt genom storlek och askhalt. Den högsta 

kvalitetsklassen är främst ämnad för konsumentbruk, d.v.s. för förbränning i villapannor 

och kaminer. De övriga två klasserna avses användas i större pannor. Stor likheter 

föreligger med europeisk standard EN 14961, vilken behandlas nedan. 

 

 

 

 

4.2.2 Europeisk standard EN 14961 
 

Europastandard EN 14961 anger och specificerar, likt den svenska standarden, 

kvalitetsklasser för bränslepellets. Därtill innehåller den specifikationer för flera övriga 

bränsleformer, såsom briketter och flis, samt specifikationer för ett flertal råvaror för 

fastbiobränsleproduktion. Enligt mandatet för standardiseringsarbetet, inkluderar 

omfattningen av den tekniska specifikationen (TC335) endast fasta biobränslen som 

kommer från följande källor: 

- Produkter från jordbruk och skogsbruk; 

- Vegetabiliskt avfall från jord- och skogsbruk; 

- Vegetabiliskt avfall från livsmedelsindustrin; 

- Träavfall, med undantag för träavfall som kan innehålla organiska halogenföreningar 

eller tungmetaller till följd av behandling med träskyddsmedel eller ytbehandling, och 

som särskilt omfattar sådant träavfall härstammar från bygg- och rivningsavfall; 

- Fibröst vegetabiliskt avfall från nyfiberpappersmassa och från produktion av papper från 

pappersmassa, om det samförbränns på platsen för produktionen och det värme som 

alstras återvinns, 

- Korkavfall. 

 

Standarden är uppdelad i ett antal delar, av vilka flertalet är under utveckling. Den första 

delen (EN 14961-1) består av generella krav, såsom klassificering av biomassa utifrån 

källa och ursprung.  De övriga delarna EN 14961-2 till 6.  

 

 

4.2.3 Europeisk standard EN 15234 
 

Europeisk standard EN 15234 definierar förfaranden för att uppfylla de kvalitetskrav som 

ställs på fasta biobränslen. Standarden omfattar hela kedjan, från leverans av råvaror via 

produktion till slutleverans hos användaren, och specifikation av biobränslets egenskaper 

och sammansättning görs enligt EN 14 961. Det övergripande syftet med EN 15234 är att 

garantera det fasta biobränslets kvalitet genom hela försörjningskedjan, från ursprunget 

till leverans av fasta biobränslen, samt garantera att angivna kvalitetskrav är uppfyllda. 

Dessutom syftar den till att fungera som ett verktyg för att möjliggöra effektiv handel 
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med biobränslen. Sammanfattningvis: 

a) slutanvändaren skall kunna hitta ett biobränsle som motsvarar dess behov; 

b) producenten / leverantören skall kunna producera biobränslet med definierade och 

jämna egenskaper, samt kunna beskriva biobränslets egenskaper för kunden. 

 

Användarna av EN 15234 kan integrera standarden i deras eventuella allmänna system 

för kvalitetssäkring, t.ex. EN ISO 9000. Om företaget inte har ett kvalitetsledningssystem, 

kan EN 15234 användas för att hjälpa leverantören att dokumentera bränslekvalitet och 

skapa tillräckligt förtroende mellan leverantör och slutkund. 

 

 

4.2.4 Europeisk standard EN 303-5 
 

Europeisk standard EN 303-5 beskriver krav på pannor upp till nominell värmeeffekt 500 

kW avsedda för förbränning av fasta bränslen. Standarden innehåller en mängd rigorösa 

krav beträffande produktion/konstruktion, driftsäkerhet och prestanda, och tillämpas 

generellt i Sverige vid provning av pannor och kaminer. I standarden innefattas inga 

specifika krav på bränsle, förutom en rad vida definitioner i form av fukthalt, fysisk form 

och ursprung för att kunna skilja olika bränsletyper åt. Således faller EN 303-5 utanför 

ramen för detta arbete. Ändock kan standarden tänkas vara behjälplig vid framtagandet av 

ett svenskt kvalitetssäkringssystem för bränslepellets då den klargör vilka krav som 

åligger förbränningssidan och, vidare, vilka krav som då kan vara rimliga för 

bränslesidan.       
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5. Erfarenheter från kvalitetssäkringsarbete 
 

För att få en uppfattning av hur kvaliteten hos bränslepellets mäts, säkras, förbättras och 

certifieras i dagens bränslekedja, samt hur marknaden ställer sig till framtida behov av 

desamma, har tre aktiviteter genomförts: 

 

1) Medverkan vid Pelletsindustrins Riksförbunds (PiR) styrelsemöte 2011. 

Diskussion om dagens och framtidens kvalitetssäkring, certifieringssystem samt 

svenska och europeiska bränslestandarder.   

 

2) Utskick av enkät om kvalitetssäkring av bränslepellets (Bilaga 1) till PiR:s 

medlemmar (13 st) och till ytterligare tre oberoende pellettillverkare i Sverige. 

 
3) Utskick av enkät om kvalitetssäkring av bränslepellets (Bilaga 2) till fyra 

nyckelpersoner ur användarsidan i bränslekedjan, här representerade av 

energirådgivare och industriella bränsleanvändare. 

 

5.1 Diskussion med Pelletsindustrins Riksförbund  
 

Pelletsindustrins Riksförbund (PiR) består av 15 producenter av pellets över hela landet. 

Eftersom PiR arbetar tillsammans med medlemsföretagen med branschgemensamma 

frågor ansågs förbundet vara en naturlig kontaktpunkt för en samlad diskussion om 

kvalitetssäkring inom bränslepelletkedjan. Diskussionen vid styrelsemötet i april 2011 

fokuserade på PiR:s styrelses erfarenheter och åsikter om kvalitetssäkring och standarder 

för pelletstillverking och bränslepelletsspecifikationer samt om existerande 

certifieringssystem för bränslepelletkvalitet. Diskussionen landade i en konsensus om att 

bränslekvalitet är en viktig och naturlig parameter för de producerande företagen. Hela 

bränslekedjans betydelse för god pelletkvalitet betonades, inte minst beträffande den 

slutliga förbränningen av pelletsprodukten där kontinuerlig trimning av brännaren 

kombinerat med O2-stryning ansågs vara viktiga komponenter för att en god 

pelletkvalitet skall ha någon betydelse. Dock indikerades att de representerade företagen 

arbetar med säkring av produktkvaliteten på varierande sätt – vissa utifrån standarder och 

allmänna certifieringsmetoder och andra utifrån egenhändigt framtagna metoder. På 

grund av dessa delvis divergerande uppgifter från PiR:s styrelse ansågs lämpligt att 

tillfråga alla PiR:s medlemmar hur de arbetar med kvalitetssäkring.      

 

I dagsläget är ENplus det enda aktuella alternativet för en eventuell anslutning till ett 

redan existerande certifieringssystem för pellets för slutanvändarmarknaden – se kapitel 

4.1.3. För tillfället ser dock inte PiR:s styrelse att det finns ett behov av ENPlus i Sverige. 

Detta motiveras bl.a. med att ENPlus-kvaliteter i dagsläget inte efterfrågas på den 

svenska marknaden, och då den svenska gränsöverskridande handeln med pellets i 

dagsläget är låg (främst Tyskland och Österrike) blir det sammanlagda marknadsbehovet 

litet. Den standard man producerar i Sverige idag överstiger dessutom, generellt, den 

kvalitet som ENPlus garanterar, vilket inte alltid är fallet i Österrike, Tyskland och flera 

andra länder i Kontinentaleuropa där importerad pellets av varierande kvalitet inte är 

ovanligt. Sammanfattningsvis ställer sig PiR:s styrelse negativ till att underkasta sig 

certifierings- och märkningskontroller till en administrativ enhet med tillhörande kontroll- 

och försäljningsavgifter för en tjänst som man i dagsläget inte finner sig ha behov av. 

Skulle å andra sidan konsumentsidan börja efterfråga ENplus-kvaliteter skulle frågan 

hamna i ett nytt ljus – bedömningen görs att det då heller inte skulle vara några större 

problem att certifiera större delen av den svenska pelletsproduktionen. Slutligen antyddes 

att PIR själva närde idéer om ett eget certifierings- och märkningssystem för 

pelletkvalitet. Dock var dessa idéer endas tankefrön – inge reella initiativ hade hittills 

tagit. 
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För att få en bredare bild av hur de svenska pelletsindustrierna arbetar med 

kvalitetssäkring beslutades att gå ut med en enkät till samtliga PiR:s medlemmar, samt till 

ytterligare representanter inom pelletsindustrin och i dess omgivning. I samma enkät 

beslutades också att tillfråga om mottagarna delar styrelsens uppfattning beträffande 

ENplus-certifieringssystemet.  

 

 

5.2 Enkätutfrågning 
 

5.2.1 Pelletsproducenter 
 

Elva pelletsproducenter svarade på enkätutskicket (svarsfrekvens 69 %). En 

sammanställning av resultaten finns tillgänglig i Bilaga 3. Enkätsvaren avslöjar att 

flertalet (72 %) har någon form av kvalitets- eller produktionskontroll. Dock är endast 30 

% av det totala antalet certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO9001. Generellt 

verkar pelletsproducenterna vara nöjda med sina kvalitetsnivåer – hälften har som mål att 

förbättra kvaliteten varvid resten siktar mot att bibehålla samma nivå – vilket kan tolkas 

som att råvaran i dagsläget inte ställer till betydande besvär för kvaliteten.  

 

Bränsleform och råvarubas anses i stort sett förbli konstanta den närmsta 10-årsperioden; 

pellets och briketter kommer fortsätta att dominera hos alla tillfrågade och trä kommer 

fortsatt användas av alla de tillfrågade som huvudsaklig råvara. Bark används idag som 

delråvara av 40 % (30 % i framtiden), torv av 30 % (40 % i framtiden) och fortsatt 

infasning av energigrödor eller energived i den egna produktionen väntas hos endast av 

30 % av de producenter som svarat på den aktuella frågan (används idag av 20 %). Vidare 

värderar svararna att råvarans kvalitet, transport av produkten samt själva produktionen är 

de tre viktigaste komponenterna i bränslekedjan (inbördes ordning). En svarare påpekar 

dock att det är viktigaste är att man även ställer krav på förbränningsteknisk certifiering. 

Sett till pelletsproduktens kvalitet värderas mekanisk hållfasthet, askegenskaper (mängd, 

smältpunkt) och andel finfraktion som de tre viktigaste parametrarna, både i dagsläget 

och i framtiden, dock med en viss ökning i signifikans för värmevärde i framtiden. Mer 

specifikt så kommenteras jämnhet i kvalitet som viktigare än den absoluta nivån, samt att 

askans egenskaper och smältpunkt är de mest besvärliga egenskapen att bestämma. 

 

Införande av frivilligt kvalitetssäkringssystem för pellets i Sverige med marknadsmässiga 

fördelar för certifikatinnehavare i form av märkning enligt kvalitetsklasser bedömdes som 

positivt av 78 % av de svarande. 55 % av dessa föredrar en anslutning till ett redan 

existerande certifieringssystem, antingen rakt av eller efter anpassning till svenska 

förhållanden, medan 33 % förespråkar ett helt nytt system och resterande 12 % anser att 

svensk standard bör gälla. Fristående kommentarer som lämnats angående 

kvalitetssäkrings- och certifieringssystem berör bland annat de kostnader och 

ledningsfrågor förknippade med ENplus-systemet. ENplus-systemet anses av en svarare 

vara dyrt och byråkratiskt samt att dess positiva inverkan på kvaliteten kan ifrågasättas; 

en annan svarare menar att det inte finns något behov av ett nytt certifikat med en kostnad 

knuten till denna. En annan menar sig vara positiv till frågan, såvida kostnadsnivåerna är 

rimliga. Ytterligare frågeställningar rör vem som skall övervaka och revidera, om inte 

ISO9001 fungerar lika bra samt att man tycker att dagens standarder och krav är fullt 

tillräckliga och inte behöver kompletteras med fler regler.   
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5.2.2 Nyckelpersoner inom bränslekedjan 
 

Alla fyra tillfrågade aktörer svarade på enkäten (svarsfrekvens 100 %). Erfarenheterna 

hos de svarande innefattar pellets och briketter av trä, vilket med visst inslag av bark och 

energigrödor förväntas dominera även i framtiden. Kvaliteten hos dagens produkter anses 

vara god eller mycket god, även om en svarande har uppfattningen att kvaliteten varierar. 

Åsikterna om kvalitetsparametrar och nyckelfaktorer i bränslekedjan går tämligen isär – 

något som till viss del kan förklaras med att energirådgivarna utger sig ha begränsad 

insikt i pelletskedjan samt att användarna representerar anläggningar där utmaningarna 

till stor del skiljer sig från villasegmentet. Även vad gäller ställningstagande till 

eventuella certifieringssystem och kvalitetsmärkning av pelletsbränslen så går åsikterna 

isär. De två energirådgivarna anser att det bör finnas någon form av märkning för att 

garantera konsumenterna kvaliteten, dock med reservationen att det skulle kunna påverka 

negativt på grund av ökat pris. Likt hos pelletsproducenterna anses det även av vikt att 

ställa krav på brännarna så dessa kan anpassas efter pelletstyp. De två representanterna 

från användarsidan är dock negativ inställda till certifiering och märkning. En av de 

svarande poängterar att det kan fungera inom villasegmentet och för små 

närvärmecentraler men att större anläggningar måste formulera specifika krav för 

specifika anläggningar, vilket kan motiveras med de betydligt större resurser som de stora 

bränsleanvändarna har. 

 

 

5.2.3 Sammanfattning av enkätsvar 
 

Enkätsvaren visar att det stora flertalet av de tillfrågade pelletsproducenterna på olika vis 

arbetar aktivt med kvalitetsfrågor, samt att dessa tillsammans med tillfrågade 

nyckelpersoner inom pelletskedjan är positivt inställda till ett frivilligt certifieringssystem 

riktat mot villasegmentet, med marknadsmässiga fördelar i form av produktmärkning. En 

eventuell direkt anslutning till exempelvis ENplus-sytemet tolkas dock utifrån svaren som 

icke önskvärt. Systemet anses för kostsamt och byråkratiskt för en certifiering av något 

som idag i princip redan uppfylls på den svenska marknaden. Däremot anser merparten 

att man genom anpassningar – främst beträffande administrering, avgifter och 

strykning/tillägg av olika kravdelar (red. tolkning) – kan skapa ett system som är lämpat 

för den svenska marknaden. Svaren antyder att ett sådant system mycket väl kan bygga på 

svensk/europeisk standard för pelletkvalitet – till vissa delar förbättrat – samt generella 

krav i linje med ISO9001, i vilka råvarukvalitet, produkttransport och produktion bör 

utgöra de viktigaste länkarna i produktkedjan. Utöver dessa utpekas dessutom krav 

beträffande de förbränningsanläggningar som kunderna använder som en viktig 

komponent för att bränslekvaliteten skall vara av betydelse.   
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6. Förslag till anpassad struktur och 

uppbyggnad för QA-system 
 

 

Utifrån genomgången av tillgängliga QA-system och enkätundersökningssvaren föreslås 

på sikt ett svenskt QA-system, med tillhörande rättigheter till produktmärkning baserat på 

de europeiska standarderna EN 15234-1 och 2 (indirekt ISO 9001). Svanen-systemet 

syftar visserligen delvis till att åstadkomma en produkt av hög och jämn kvalitet, men 

definitionerna är relativt vaga och, framför allt, dess huvudfokus miljöinriktat. Därför bör 

detta system inte användas som utgångspunkt för kvalitetsarbete för svensk 

pelletsproduktion. De ovan nämnda EN-standarderna, däremot, beskriver till stora delar 

redan hur ett kvalitetssäkringssystem, generellt, och för bränslepelletskedjan med 

tillhörande produktklassmärkning, specifikt, bör byggas upp. Därför bör detta regelverk 

användas som bas för ett svenskt systen. Vidare harm det i denna studie ej hittas något 

anledning till att ta fram ytterligare dokument som grund för systemet.  

 

En stor fördel med ett system baserat på EN 15234 är att denna arbetar efter ISO 9001. 

ISO 9001 innehåller de generella kraven på kontinuerligt kvalitetssäkring, vilken i EN 

15234-1 och 2 appliceras på produktion av fasta biobränslen och specifikt för träpellets 

för icke-industriellt bruk. Ytterligare en stark fördel är att produktstandarderna EN 

14961-1 och 2 användas för definition av kvalitetskontroll, genom att beskriva de 

allmänna specifikationer som gäller för fasta biobränslen och specifikt för träpellets för 

icke-industriellt bruk. På den negativa sidan av balansen kan tillföras att tolkningen i EN 

15234 är relativt vid, vilket lär medföra vissa svårigheter för producenter med begränsad 

erfarenhet av etablerade QA-system (majoriteten av enkätsvaren). Häri ligger utmaningen 

således i att formulera ett certifieringssystem som mer ingående beskriver hur branschen 

rent praktiskt skall tillämpa ovanstående föreskrifter – både i dagsläget och i framtiden. 

Detta har till stora delar redan gjorts i, företrädesvis, det amerikanska systemet PFI (dock 

grundat på ASTM-standarder) och, framför allt, i det tyska/europeiska certifikatet 

ENplus. Anslutning till det amerikanska PFI-systemet har i den här studien bedömts som 

icke aktuellt, då ett svenskt system bör grunda sig på svenska eller europeiska standarder. 

Ett tänkbart alternativ är dock ENplus-systemet. Men då enkätsvaren tydligt indikerar att 

en direkt anslutning till ENplus inte är önskvärd – främst på grund av höga kostnader och 

upplevd administrativ tröghet – bör inte heller detta system användas rakt av. Å andra 

sidan, för att inte omöjliggöra ett eventuellt framtida samarbete med det amerikanska och 

europeiska marknade, bör det svenska systemet i största möjliga mån använda sig av de 

delar av ENplus som bedöms vara tillämpbara, samt se till att starka avgränsningar mot 

PFI-systemet undviks.  

 

För att få en bred acceptans för ett svenskt QA-system är det, enligt enkätsvaren, av stor 

vikt att en mer ingående jämförelse mellan ENplus, PFI och EN 15234 genomförs 

tillsammans med representanter från branschen, så att en modifierad version anpassad för 

den svenska marknaden kan utkristalliseras. Samtalen med branschen och enkätsvaren 

andas en tydlig bild: möjlighet till insyn och medbestämmande från branschen, både i 

framtagandeskedet och kontinuerligt efter införandet, är essentiellt för att ett svensk QA-

system för bränslepellets skall kunna få marknadsacceptans.  

 

Enligt diskussionen med PiR och enkätsvaren måste strukturen i from av administration 

och avgifter förändras, jämfört med ENplus, för att kunna uppnå svensk 

marknadsacceptans. Branschföretagen måste kunna känna tillförlit i att systemet existerar 

för branschens och användarnas bästa, och att QA-systemet i sig inte har något 

ekonomiskt eller administrativt egenvärde. Det utfärdande organet bör därför vara väl 

förankrat i branschen och ha god transparens. Som utfärdare föreslås därför Svebio. 

Svebioföretagen är verksamma i hela produktionskedjan och organisationen arbetar på 
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ideell, öppen och bred basis med att främja och utveckla användningen av bioenergi, 

nationellt och internationellt. Dessutom har Svebio redan i dagsläget god insikt i just 

pelletsbranschen, då man agerar som administratör åt PiR. Vidare föreslås i den mer 

ingående granskningen av ENplus-systemet att identifiera vilka administrativa och 

kontrollerande instanser som är nödvändiga, vilka som eventuellt kan strykas eller 

ersättas av effektivare system. Ekonomiskt föreslås QA-systemet vara icke vinstdrivet. En 

avgift inbringas från certifikatinnehavarna för att bära upp kostnaderna för administration 

av systemet, förslagsvis anpassad efter produktionskapacitet – i övrigt bekostas 

certifiering och produkttester av de enskilda företagen själva. Vid eventuella överskott, 

större än nödvändigt för att säkra fortsatt verksamhet, skall dessa användas till att 

antingen utveckla systemet eller återföras till certifikatsinnehavarna. 

 

 

7. Diskussion och slutsatser 
 

 

7.1 Diskussion 
 

Förutom de ovan behandlade spörsmål beträffande struktur och uppbyggnad av det 

föreslagna svenska QA-systemet, visar den här studien på ett flertal ytterligare punkter 

som bör beaktas. Dessa berör framför allt:      

 

1) Definition av produktkvaliteter 
2) Långsiktiga kvalitetsmål 
3) Motkrav på brännarutrustning 

 

 

Enkätsvaren antyder att vissa av parametrarna i de europeiska standarderna för 

produktkvalitet är lågt satta jämfört med svensk normal kvalitetsnivå – exempelvis 

asksmältpunkten. I de amerikanska standarderna är nivåerna, generellt, ännu längre satta. 

Det relativt goda kvalitetsläget som idag råder på den svenska marknaden, till stor del på 

grund av den goda tillgången på bra träråvara, bör vara något som dras fördel av i ett 

svenskt QA-system. Ett svenskt QA-system skulle kunna utgå ifrån europeisk standard – 

A1, A2 och B – men även innefatta ett utökat kvalitetssteg för svensk kvalitet. Vilka 

parametrar som kan vara aktuella för en kravhöjning bör utredas närmare tillsammans 

med svenska pelletsproducenter och övriga aktörer inom bränslekedjan.   

 

En viktig del i ett QA-system är definiering av långsiktiga kvalitetsmål, samt hur dessa 

skall uppnås. Detta finns dock inte upptaget i EN 15234. De aktuella kvalitetsmålen inom 

den svenska pelletsbranschen rör framför allt jämn och hög produktkvalitet från 

stamvedsråvara. Detta är något som i praktiken fungerar relativt bra, och det är endast 

mindre problem och finslipning av kvalitetsparametrar som behövs vidtas. Den största 

utmaningen föreligger i att kunna bibehålla hög och jämn produktkvalitet vid breddad 

råvarubas, exempelvis skogsavfall och agrara produkter. Inom detta område har resten av 

FUP-projektet arbetat aktivt för att ta fram råd och riktlinjer för råvaruval och produktion. 

I den fortsatta diskussionen om kvalitetsmål inom QA-systemet bör denna kunskapsbas 

användas aktivt för att utreda vilka mål som är realistiska och vilka som bör tillägnas mer 

forskningsutrymme. 

 

I samtalen med PiR och i enkätsvaren har tydligt framkommit att branschen efterfrågar ett 

motkrav på brännarutrusning (villasegmentet) om ett QA-system skall bli aktuellt. Man 

menar att högre krav borde ställas på EN/P/kvalitetsmärkning, kontinuerlig trimning av 

driften samt införande av O2-styrning för att en hög och jämn pelletkvalitet skall vara 
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motiverad. För att mer noggrant utreda vilka krav som kan vara rimliga att ställa på en 

villapanna för att, exempelvis, pelletsproducenten genom klassificeringsmärkningen kan 

garantera en problemfri drift bör en avstämning göras med provningsföretag och 

tillverkare. Här bör den europeiska standarden för krav på mindre pannor avsedda för 

förbränning av fasta bränslen, EN 303-5, vara utgångspunkt.  

 

7.2 Slutsatser 
 

Som en del i projektet Förbränningsteknisk utvärdering av pelletkvalitet (FUP) har en 

utredning om förutsättningarna för kvalitetssäkring av bränslepellets på den svenska 

marknaden genomförts. Delprojektet har syftat till att ta fram underlag för och ge förslag 

på struktur till ett kvalitetssäkringssystem för svensk bränslepelletsproduktion utifrån 

dagens och framtidens råvarubas. En inventering av existerande nationella, europeiska 

och internationella QA- och certifieringssystem har gjorts, vilken även kompletterats med 

diskussion med Pelletsindustrins Riksförbund (PiR) och en enkätutfrågning av ett antal 

pelletsproducenter och nyckelpersoner inom pelletsbranschen. Diskussionen och 

enkätutfrågningen av pelletsproducenter och nyckelpersoner visar att majoriteten är 

försiktigt positiva till införandet av någon form av QA/certifieringssystem för 

bränslepellets i Sverige. Av inventeringen av existerade system dras dock slutsatsen att 

det existerande nordiska systemet för miljöcertifiering av bränslepellets, Svanen, inte bör 

användas för kvalitetscertifiering då dess fokus är starkt miljömässigt. Andra system som 

dock kan vara av intresse för den svenska marknaden är, framför allt, det europeiska 

ENplus-systemet och det nordamerikanska PFI-systemet. ENplus-systemet är i dagsläget 

det klart dominerande systemet i Europa och förutspås en stark expansion. Den största 

fördelen med ENplus är att det bygger helt på europeiska standarder och ISO 9001, och 

skulle därför i teorin vara enkel att införa i Sverige. Dock ger diskussionen och 

utfrågningen av marknadsaktörer en tydlig signal om att en direkt anslutning till ENplus 

inte är önskvärd – främst på grund av negativt upplevd administration och avgiftsnivå, 

men även på grund av i dagsläget låg marknadsefterfrågan på ENplus-kvaliteter. Därför 

rekommenderas inte en direkt anslutning till ENplus i Sverige. Diskussionen visar dock 

att aktörerna är positivt inställda till utarbetandet och införandet av ett anpassat svenskt 

QA-system, där positiva sidor hos ENplus kan anammas samtidigt som de upplevda 

negativa sidorna arbetas om. Den samlade slutsatsen blir därför att införandet av ett 

svenskt fristående QA-system, med utgångspunkt i europeiska standarder och ISO 9001, 

rekommenderas som fortsatt arbetslinje. Vidare bör systemet i så stor utsträckning som 

möjligt anpassas till ENplus och PFI. Den förväntade slutprodukten är ett system som 

möjliggör certifiering och märkning av svensk bränslepellets, för säkring av kvalitet och 

märkningsvägledning för konsumenter för både dagens och framtidens råvaror, med goda 

möjligheter till internationell export.      
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SAMMANFATTNING 
    

Askrelaterade problem som slaggning, bäddagglomerering och bildning finpartikulära 

emissioner kan förstås och beskrivas utifrån grundläggande oorganiska 

högtemperaturkemiska insikter och resonemang. Utgångspunkten är jämviktskemiska 

antaganden baserat på termokemi i form av framförallt grunddata och fasdiagram samt 

bränslenas varierande innehåll av askbildande element. Med hänsyn tagen till 

reaktivitetsbegränsningar och fraktioneringstendenser relaterade till de fysikaliska 

förhållande olika förbränningsanläggningar och –tekniker karaktäriseras av, kan 

schematiska men realistiska asktransformationsscenarier formuleras. Utifrån tidigare 

erfarenheter och resultat från föreliggande projekt kan konstateras att: 

 

 Slaggningstendenser hos både silikat- och fosfatdominerade bränsleaskor kan 

kvalitativt predikteras med hjälp av de ternära fasdiagrammen K2O – CaO (MgO) 

– SiO2 respektive K2O – CaO – P2O5 samt K2O – MgO – P2O5. 

Slaggningstendenserna ökar med närheten av de delar i fasdiagrammen där låga 

smälttemperatur gäller. 

 För askor med betydande innehåll av både fosfor och kisel finns inte relevanta 

fasdiagram beskrivna. Dock kan även här vissa förutsägelser göras, under 

antagandet att ytterligare smältpunktssänkningar uppträder i det blandade 

systemet. Dock finns vissa iakttagelser som tyder på att smältförhållandena inte 

är linjära utan varierar påtagligt. Här finns ett uppenbart och stort behov av 

ytterligare forskning eftersom det flesta fosforrika biobränslen också håller 

signifikanta halter kisel. 

 

 Även bäddagglomereringstendenser kan utläsas ifrån de aktuella fasdiagrammen. 

Här måste dock informationen kompletteras med kunskaper om 

bäddagglomereringsmekanismer, allmän kännedom om askkomponenternas 

termodynamiska reaktivitetsbenägenhet samt askkomponenternas reaktivitet 

baserad på tillgänglighet (volatila – refraktära komponenter).  

 

 Bildning av fina partiklar kan även den predikteras med hjälp av fasdiagrammen. 

Två faktorer är avgörande. 1) mängden fina partiklar är relaterad till halten av 

alkali i bränslet, det vill säga huvudsakligen kalium. Detta innebär att  risken för 

partikelemissioner ökar ”neråt” i fasdiagrammen (som de är visualiserade i denna 

rapport. 2) Förhållandet till kisel respektive fosfor (kvoterna K/P och K/Si) är 

avgörande för avgången av kalium och därmed partikelbildningen. Både kisel 

men framförallt fosfor har förmåga att binda kalium till bottenaskan och därmed 

minska partikelbildningstendensen. Beträffande kisel så bör det vara reaktivt 

organiskt bundet för att få påtaglig effekt. Denna förmåga att inhibera 

partikelbildning ökar med minskande kvoter K/P och K/Si. För K-fosfater bör 

noteras att volatiliteten är relativt hög när kvoterna blir låga och man närmar sig 

”P2O5-hörnet” vilket innebär att K-fosfater kan bidra till partikelbildningen. Om 

CaO och MgO finns tillgängligt i tillräckliga mängder kan denna avgång hindras 

med hjälp av bildning av ternära K-Ca-fosfater och K-Mg-fosfater. Alltså, risk 

för kraftig bildning av fina partiklar är hög i områden nära ”K2O-hörnet”. 

Tilläggas bör att det även då måste finnas sura volatila komponenter (vilket det 

som regel finns i varierande halter) som kan reagera med de volatila 

alkalikomponenterna till salter som kondenserar som submikrona partiklar i den 

temperaturgradient som råder längs rökgaskanalen. Därvid är kännedom om 

stabilitets ordning för alkalisalterna en förutsättning för att kunna prediktera vilka 

salter som bildas. 
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1. Bakgrund 
 

Intresset för produktion av energigrödor har har ökat i takt med att priset på andra 

energislag som olja och el stigit, och i och med en ökade konkurrens om traditionell 

bioråvara för energiproduktion.  LRF har gjort bedömningen att  användning och 

produktion av energigrödor kan öka från ca 1 TWh idag till 20 TWh 2020
1
. I 

jordbruksverkets rapport ”Bioenergi - ny energi för jordbruket”
2
 framhålls det att såväl 

förändringar på den globala energimarknaden som politiska beslut (nationella och i EU) 

har avsevärt förbättrat jordbrukets möjligheter att producera råvaror för 

energiframställning. Samtidigt framhålls det att vid introduktion av ”nya energiråvaror” 

är det viktigt att  tidigt identifiera tekniska problem och negativa miljömässiga 

konsekvenser som bränslets sammansättning kan medföra
1, 3

, och söka vägar komma 

tillrätta med sådana hinder för en önskvärd expansion av bioenergianvändning. 

 

Energigrödor och skogsbiobränslen i allmänhet skiljer sig med avseende på askhalt och 

asksammansättning. Generellt innehåller energigrödor ca 10 gånger mer aska än stamved 

och i många fall domineras askan från energigrödor av fosfater medan skogsråvarans aska 

har ett stort inslag av silikater. Dessa förutsättningar innebär att de två kategorierna av 

bränslen får olika slaggnings- och sintringsegenskaper och att även emissioner av 

partiklar och gaser skiljer sig åt. Vid eldning av spannmål har problem med korrosion och 

beläggningar på värmeöverförande ytor rapporterats liksom förekomst av låga 

asksmälttemperaturer. Man har också konstaterat att betydligt större mängder stoft bildas 

när spannmål bränns jämfört med träbränslen. Större delen av dessa partiklar var 

submikrona
3
.  

 

Om det nu fortfarande återstår vissa problem för traditionellt skogsbränsle, riskerar 

användning av de nya i stor utsträckning obeprövade och mycket askrika bränslena bli 

betydligt mer problemfylld. Man kan definitivt slå fast att dessa nya bränslen inte 

kommer att kunna utnyttjas till sin fulla potential om man inte lär sig behärska bränslenas 

helt annorlunda egenskaper. Å andra sidan gäller nog att de aktörer som snabbt tillägnar 

sig de centrala kunskaperna och använder dessa till att utveckla teknik och metodik 

utifrån förutsättningarna hos dessa bränslen, kommer att rycka åt sig ett initiativ som kan 

bli kommersiellt mycket fördelaktigt.  
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2. Målsättning 
Målet är att utifrån kännedom om bränslets innehåll av askbildande ämnen kunna ge 

rekomendationer vid eldning av fosforrika åkergrödor för att minemera (undvika) 

driftsproblem med aska/slagg, beläggningar, korrosion och oönskade partikel- och 

gasutsläpp. Rekomendationerna inbegriper anläggningarnas driftsparametrar, användning 

av additiv och/eller sameldning med andra bränslen. Rekomendationerna ska göras 

utifrån en modell som beskriver ask/slaggkemin, avgång av volatila ämnen och 

kondensation av vissa av de senare i rökgaskanalen. 
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3. Genomförande 
3.1 Förbränningsförsök med fosforrika bränslen i 

lab-skala 
Initialt i planerades förbränningsexperiment med havre-, vete- och rågkorn som bränsle i 

laboratorieskala.  I ett tidigt skede valdes vete och korn bort, bland annat för att dessa 

material delvis studerats tidigare, men även på grund av att ett antal andra fosforrika 

bränslen blev tillgängliga. Då dessa bedömdes bredda sammansättningsintervallet 

påtagligt, det vill säga bidra till att göra bilden av fosforrika asksystem mer komplett, togs 

möjligheten tillvara att studera dessa inom ramen för projektet. Dessutom bedömdes 

dessa biomassor ha en större potential  som framtida bränslen.  Experimenten med några 

av dessa bränslen är huvudsakligen eller delvis finansierade av andra bidragsgivare. 

Utvärderingen med avseende på ”Utveckling och applicering av en askkemisk modell för 

minimering av drifts- och miljömässiga problem vid förbränning av fosforrika 

åkerbränslen ”  har dock uteslutande finansierats av föreliggande projekt (30646-1, 

WP7).   

3.1.1 Kassava 

Tre restprodukter från skörd av kassavarötter; stammar och blast studerades i pelleterad 

form. Försöken utfördes  i en 20kW pelletspanna. Det pelleterade materialet erhölls i ett 

samarbete med enheten för Biomassa Teknologi och Kemi (BTK/SLU), Umeå; Doc. 

Shaojun Xiong och Agronom Håkan Örberg. Materialens ursprungslokaler är belägna i 

tre olika regioner i Kina och uppvisade en viss variation i sammansättning.  

Fyra olika brännare testades. En övermatad brännare med undre primärluftstillförsel och 

sekundärluftsmunstycken placerade i brännarkoppen, samt utrustad med ett automatiskt 

askutmatningssystem (från brännarkoppen till pannbotten), valdes för experimenten. 

Denna brännare visade sig lämpligast på grund av att askhalten i kassavapelletsen är 

relativt hög och dessutom att utbrinningshastigheten var betydligt lägre än motsvarande 

träpellets. Bottenaska och slagg, beläggningar i panna och rökkanal, totalstoftsprov och 

impaktorprover insamlades och analyserades med hjälp av ESEM-EDS och XRD. Det 

senare provtagningen utfördes med hjälp av en 13 stegs lågtrycksimpaktor från Dekati, 

som klassificerar partiklar i området 0.03 – 10 μm, med avseende på aerodynamisk 

diameter.  

Projektet (30646-1, WP7) har bekostat Nils Skoglunds (doktorand) medverkan i projketet, 

alla lab- och reaktorkostander samt XRD-analyser (pulverröntgenanalyser) och ESEM-

analyser (”environmental transmission microscopy”). Vidare, utvärdering och analys av 

resultaten med avseende på askkemisk modellering. 

3.1.2 Brassica carinata 

Brassica carinata är en energigröda som odlas bland annat i medelhavsområdet. 

Ursprunget för det aktuella provet var Spanien. Materialet testades i pelleterad form med 

samma försöksupplägg som för ovanstående (Kassava)  

Projektet (30646-1, WP7) har bekostat lön för Nils Skoglund, lab- och reaktorkostander 

samt XRD-analyser och ESEM-analyser. Vidare, utvärdering och analys av resultaten 

med avseende på askkemisk modellering. 

3.1.3 Rapspressrest 

Rapsmjöl, det vill säga den rest som återstår efter oljepressning och efterföljande 

extraktion av kvarvarande olja, från Lantmännens rapsoljefabrik i Karlshamn användes 

för experimenten. Försöken utfördes i en fluidiserad bubblande bädd i bänkskala (5 kW), 

i en P-märkt undermatad brännare (Eco-Tech A3) dockad till en CombiFirepanna samt i 
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en 150 kW VTS multifuel pulverbrännare.  I de två första fallen användes pelleterat 

material (sampelleterat med bark och träkutterspån) och i det senare fallet rapsmjölet 

obehandlat.  

I förbränningsförsöken insamlades bottenask- och slaggprover , kvantifiering av 

beläggningstillväxt och partikelemissioner samt gasfasanalyser. De fasta proverna 

analyserandes med ESEM och XRD.  

Projektet finansierades huvudsakligen av Värmeforsk. Det aktuella projektet (30646-1, 

WP7) har dock bekostat ca 50% av utförda  XRD- och ESEM-analyser samt  utvärdering 

och analys av resultaten med avseende på askkemisk modellering. 

3.1.4 Vetedrank (DDGS, Dried Distillers Grains with Solubles) 

Ett antal projekt har genomförts där vetedrank, det vill säga resten efter 

etanolframställning från vete(DDGS, Dried Distillers Grains with Solubles), har 

utvärderats som bränsle.  

 Förbrännings och agglomererings experiment med kvarts- och olivinsand i en 

bubblande fluidbäddsreaktor (5kW). Bäddmaterial och agglomerat samlades in 

och analyserades med ESEM-EDS visuellt och kemiskt, för att studera 

interaktionerna mellan aska och bäddmaterial i syfte att bestämma 

agglomereringsmekanismer. 

Projektet genomfördes huvudsakligen som ett uppdrag från LKAB. Utökade analyser 

samt utvärdering och analys av resultaten med avseende på askkemisk modellering har 

finansierats från 30646-1, WP7. 

 Förbränningsegenskaperna för pelleterad ren DDGS och i blandningar med Grot 

och vetehalm, undersöktes i en bubblande fluidiserad bädd (5kW), i en 

pelletsbrännare (20kW). Dessutom undersöktes rent opelleterad DDGS pulver i 

en pulverbrännare (150kW). Agglomereringsegenskaper, slaggningstendenser 

och emissioner  (partikulära och gasformiga) studerades och jämfördes med 

andra typiska biobränslen. Bäddmaterial, askor, slagger, och partikulära 

emissioner undersöktes med ESEM-EDS och XRD.   

Projektet finansierades huvudsakligen av Värmeforsk. Utökade analyser samt 

utvärdering och analys av resultaten med avseende på askkemisk modellering har 

finansierats från 30646-1, WP7. 

 I ett uppdrag av Höganäs AB utfördes sameldningsförsök med 5- och 20%-ig 

inblandning av TU-slagg  (=tunnelugnsslagg, rik på kol och CaO) i DDGS 

Referensförsök utfördes också med ren vetespannmålsrest. Kontrollerade 

brännarförsök och kvantifiering av beläggningstillväxt med kyld provsond (som 

simulerar en överhettarpanntub) utfördes i en pulverbrännare i pilotskala 150 kW 

(VTS-brännare). Kemiska analyser (SEM/EDS och XRD) utfördes på 

producerade ask/slagg, partikel- och beläggningsprover.  

Utökade analyser samt utvärdering och analys av resultaten med avseende på askkemisk 

modellering har finansierats från 30646-1, WP7. 

3.1.5 Rötslam 

Rötslam från komunala reningsverk har hög askhalt och innehåller betydande mängder 

fosfor. I ett värmeforskprojekt studerades förbränning av rötslam från 

Himmerfjärdsverket (järnsulfat som huvudsaklig fällningskemikalie), dels rent och dels i 

blandning med vetehalm och grot. Försöken utfördes i en fluidbäddreaktor av typ 

bubblande bädd i liten bänkskala (5 kW) och dels i en P-märkt undermatad 

pelletsbrännare (Eco-Tech) vid en konstant bränsleeffekt på 10-12 kW. Gasanalyser (O2, 

NO, CO) utfördes med standardinstrument (elektrokemiska celler) samt med FTIR 



9 

 

instrument (SO2, HCl). Provtagning av stoft skedde isokinetiskt i rökgaskanal samt mer 

specifik partikelprovtagning med en LPI för att bestämma (mass)storleksfördelning. Den 

kemiska sammansättningen av partikelproverna från försöken både med fluidbädden och 

pelletsbrännaren analyserades med svepelektronmikroskop (ESEM-EDS). Efter 

provperiodens slut inspekterades utrustningen med avseende på beläggningsbildning 

(slagg). Mängden avsatt slagg (partiklar >0.3 mm) och aska (bottenaska) bestämdes. 

Slagg- och askprover analyserades med avseende på utseende och kemisk 

sammansättning (både kvalitativt och kvantitativt).  

Projektet (30646-1, WP7) har bekostat lön för Nils Skoglunds (doktorand) medverkan,  

och utökade lab- och reaktorkostnader samt samt utökade XRD- och ESEM-analyser.  

Vidare, utvärdering och analys av resultaten med avseende på askkemisk modellering. 

3.1.6 Fosforsyratillsats vid eldning av grot, halm och Salix 

För att ge möjlighet att mer systematiskt studera fosfors roll i biobränslens 

asktransformationsprocesser, initierades ett projekt i Värmeforsks regi som bland annat 

innebar tillsats av fosforsyra i olika mängder till grot och vetehalm. Både försök i 

fluidbäddreaktor av typ bubblande bädd (5 kW) och undermatad pelletsbrännare (20kW, 

Eco-Tech) genomfördes. Effekten av de varierande fosforinnehållet på ask-

/slaggbildning, fraktionering av askan, partikelbildning, gasfassammansättning och 

bäddagglomerering undersöktes. Ask- och slaggfraktioner samlades in och analyserades 

visuellt och semikvantitativt med hjälp av ESEM-EDS och semikvantitativ fasanalys 

utfördes med XRD.  

De experimentella studierna kunde fördjupas genom utökad finansiering från det aktuella 

projektet (30646-1, WP7) som har bekostat lön för Nils Skoglunds 

(doktorand)medverkan, och utökade lab- och reaktorkostnader samt samt utökade XRD- 

och ESEM-analyser.  Vidare, utvärdering och analys av resultaten med avseende på 

askkemisk modellering. 

3.1.7 Havre + additiv  

I ett projekt huvudsakligen finansierat av SLF (Stiftelsen Lantbruksforskning)  

undersöktes  effekterna av kalk och kaolin additiv vid förbränning av havrekorn, på 

slaggbildning och partikelemissioner.  Försöken utfördes i en horisontellt matad 

pelletsbrännare dockad till en panna som används för certifiering av Svenska villapanor. 

Bottenask- och slaggprover, beläggningar på pannväggar och på provsond insamlades. 

Isokinetisk provtagning av stoft i rökgaskanal och med en LPI för att bestämma 

(mass)storleksfördelning, utfördes. Den kemiska sammansättningen av alla 

askfraktionerna analyserades med svepelektronmikroskop (ESEM-EDS) och XRD. 

Utökade lab- och reaktorkostnader samt samt utökade XRD- och ESEM-analyser, samt 

utvärdering och analys av resultaten med avseende på askkemisk modellering, har 

bekostats från föreliggande projekt (30646-1, WP7) .  
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3.2 Experiment med additivtillsats vid förbränning av ett 

fosforrikt bränsle i full skala 

Vid Lantmännen Cerealias anläggning i Järna för tillverkning av bland annat havregryn, 

produceras samtidigt stora mängder ”havreskal”. Tillsammans med Telge Nät har man 

byggt en förbränningsanläggning (5MW) av rostertyp som producerar processånga till 

fabriken och fjärrvärme till Järna samhälle utifrån eldning av havreskalet. Detta bränsle är 

emellertid mycket speciellt och liknar inte många andra biobränslen. Askan domineras av 

kisel och håller dessutom höga halter fosfor och kalium. Koncentrationerna av kalcium 

och magnesium är förhållandevis låga. Man har sedan starten dragits med kraftiga 

beläggningsbildningsproblem på värmeöverförande ytor och igensättningar av 

tubpaketen. Konsekvenserna har blivit lägre tillgänglighet genom täta sotningsintervaller, 

vid vilka pannan måste eldas ner. I ett samarbete med Telge Nät har vi i det aktuella 

projektet (WP7) fått möjlighet att närmare studera asktransformationen och 

fraktioneringsmekanismerna vid förbränning av havreskal. Även om bränslet är mycket 

speciellt så har det gett en möjlighet att testa den generella asktransformationsmodell vi 

arbetat på under projketet,  i en fullskaleanläggning. Fyra mätkampanjer har genomförts 

under projekttiden. Vid ytterligare ett tillfälle, vid ett sotningsavbrott, genomfördes en 

omfattande insamling av askprover i anläggningen, totalt 11 fraktioner mellan rostret och 

elfiltret. Dessa prover analyserades med ESEM-EDS och XRD och bidrog till en 

kartläggning av askfraktioneringen i pannan. Vid mätkampanjerna användes en 

beläggningssond för att mäta påslag vid slutet av första draget, isokenetisk provtagning av 

totalstoft  samt specifik partikelprovtagning med en LPI för att bestämma 

(mass)storleksfördelning strax före elfiltret. Vi samma mätpunkt analyserades även 

rökgaserna koncentrationer av bland annat CO, CO2, O2, Nox, SO2 och HCl med hjälp av 

FTIR teknik. Referensmätningar genomfördes (rent havreskal) samt mätningar vid tillsats 

av kalk- och kaolinadditiv och vid tillsats av en mix av kalk och kaolin. 
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4. Resultat och diskussion 

Här följer en redogörelse för centrala resultat från de olika delprojekten beskrivna ovan. 

Fokus kommer att ligga på viktiga askrelaterade frågeställningar som 

slaggningstendenser, bäddagglomereringstendenser samt partikulära emissioner, 

framförallt submikrona sådana. De flesta problem som uppstår vid energiomvandling av 

biobränslen kan relateras till någon/några av dessa fenomen. Som delvis framgår ovan är 

slaggningenstendenserna resultat av studier i en pelletsbrännare (15-20kW) och 

bäddagglomereringen har studerats i en labskale fluidbädsreaktor (5kW). Vidare, de 

partikulära emissionerna har studerats för båda teknikerna samt vid förbränning i en 

pulverbrännare (150kW). Resultaten från delstudierna är betydligt mer detaljerade än vad 

som presenteras här. Den övergripande beskrivningen/modellen av 

asktransformationreaktionerna  som  utgör förklaringsgrund för de fenomen som beskrivs 

här, är ett resultat av ett omfattande och noggrant analysarbete av den stora mängd data 

och information som genererats i delprojekten. För mer detaljerad information hänvisas 

till de publikationer och rapporter som redovisas i avsnitt 4.4 . Alla bränslen har inte 

studeras med avseende på alla tre teknikerna utom i något fall, där jämförelser kan göras 

av partikulära emissioner. 

4.1 Sammanställning av de studerade bränslenas innehåll 

av askbildande element 

Innehållet av askbildande element för de bränslen som studerats i projektet har 

sammanställts nedan i ett antal tabeller ( 1a - 1f). Beteckningarna i tabellhuvudena är det 

som fortsättningsvis används i resultatredovisningen och diskussionerna. 

Koncentrationrena är givna i vikts% TS. Varje kolumn avslutas med en siffra som 

refererar till en position i de två "ternära fasdiagram" presenterade i figur 1 och figur 2. 

De två sistnämda figurerna är centrala då huvuddelen av förklaringsmodellen tar sin 

utgångspunkt från dessa. 
Tabell 1a 

  havre korn Råg vete korn+ 

 Bränsle         CaO  

          

 (2 

vikts%) 

aska 3,4 2,6 1,9 1,8 4,4 

P 0,360 0,358 0,326 0,323 0,352 

Mg 0,128 0,130 0,113 0,117 0,128 

Ca 0,060 0,043 0,031 0,039 1,329 

K 0,560 0,588 0,472 0,400 0,577 

Na 0,003 0,007 0,001 0,001 0,007 

Si 0,472 0,220 0,005 0,007 0,216 

Al 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Fe 0,004 0,004 0,003 0,004 0,004 

S 0,150 0,140 0,120 0,150 0,137 

Cl 0,070 0,070 0,040 0,040 0,069 

# i Figur 1 

och 2 1 2 3 4 5 
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Tabell 1b 

  vetedrank vetedrank vetedrank 

 Bränsle   TU-slagg TU-slagg 

    (5 vikts%) (20vikts%) 

aska 4,4 7,8 18,2 

P 0,830 0,786 0,668 

Mg 0,280 0,326 0,470 

Ca 0,110 1,501 5,646 

K 1,100 0,996 0,913 

Na 0,100 0,104 0,104 

Si 0,086 0,514 1,823 

Al 0,017 0,175 0,688 

Fe 0,010 0,259 0,979 

S 0,950 0,990 1,100 

Cl 0,220 0,210 0,180 

# i Figur 1 

och 2 6 7 8 
Tabell 1c 

  kassava- kassava- kassava- Brassica havreskal 

 Bränsle rest (G) rest (L) rest (W) Carinata   

            

aska 4,5 3,6 3,5 8,5   

P 0,189 0,199 0,116 0,221 0,210 

Mg 0,221 0,194 0,042 0,104 0,080 

Ca 0,610 0,460 0,270 1,420 0,100 

K 1,200 0,950 1,260 1,660 0,600 

Na 0,004 0,005 0,007 0,039 0,010 

Si 0,010 0,006 0,006 0,585 1,680 

Al 0,004 0,002 0,002 0,100 0,004 

Fe 0,005 0,003 0,003 0,060 0,009 

S 0,170 0,160 0,130 0,470 0,100 

Cl 0,090 0,110 0,290 0,020 0,080 

# i Figur X 

och Y 10 11 12 13 14 
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Tabell 1d 

  grot + Salix + halm +  grot + grot + halm + halm + 

 Bränsle vetedrank vetedrank vetedrank fosforsyra fosforsyra fosforsyra fosforsyra 

  

 (40 

vikts%) 

(50 

vikts%) 

(50 

vikts%) (P/K=0,5) (P/K=0,9) (P/K=0,5) (P/K=1,1) 

aska 3,2 3,3 5,05 2,4 2,4 5,6 6,1 

P 0,360 0,440 0,480 0,068 0,120 0,500 0,779 

Mg 0,120 0,160 0,190 0,060 0,060 0,100 0,078 

Ca 0,340 0,305 0,255 0,500 0,500 0,400 0,450 

K 0,530 0,650 1,150 0,170 0,170 1,230 0,880 

Na 0,012 0,011 0,020 0,014 0,014 0,030 0,030 

Si 0,210 0,094 0,450 0,290 0,290 0,790 1,470 

Al 0,022 0,009 0,004 0,036 0,036 0,006 0,020 

Fe 0,018 0,010 0,008 0,024 0,024 0,005 0,015 

S 0,404 0,500 0,570 0,040 0,040 0,190 0,110 

Cl 0,090 0,100 0,240 0,010 0,010 0,240 0,240 

# i Figur 1 

och 2 15 16 17 18 19 20 21 
Tabell 1e 

  halm + halm + bark +  slam grot +  halm +  

 Bränsle fosforsyra fosforsyra rapsmjöl   slam slam 

  (P/K=1,5) (P/K=2,3) 

(30 

vikts%)   (3 vikt%) (9 vikts%) 

aska 6 5,9 4,8 41,7 3,6 8,9 

P 1,030 1,520 0,400 4,200 0,172 0,500 

Mg 0,078 0,076 0,210 0,510 0,073 0,137 

Ca 0,450 0,440 0,740 2,500 0,560 0,588 

K 0,870 0,860 0,530 0,370 0,176 1,171 

Na 0,030 0,030 0,030 0,170 0,019 0,043 

Si 1,460 1,430 0,380 3,700 0,393 1,062 

Al 0,020 0,020 0,060 2,300 0,105 0,216 

Fe 0,015 0,014 0,040 7,700 0,254 0,698 

S 0,110 0,100 0,300 1,400 0,079 0,294 

Cl 0,230 0,220 0,020 0,050 0,011 0,241 

# i Figur 1 

och 2 22 23 24 25 26 27 
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Tabell 1f 

  Rapsmjöl rapskaka rapskaka rapskaka rapskaka rapskaka 

 Bränsle   100 90 80 70 60 

              

aska 7,4 7,5 7,24 6,98 6,72 6,46 

P 1,257 1,292 1,168 1,044 0,919 0,795 

Mg 0,535 0,416 0,382 0,349 0,315 0,281 

Ca 0,721 0,793 0,811 0,828 0,845 0,862 

K 1,320 1,767 1,617 1,466 1,315 1,164 

Na 0,013 0,452 0,410 0,369 0,327 0,285 

Si 0,093 0,046 0,088 0,130 0,172 0,213 

Al 0,013 0,005 0,015 0,024 0,034 0,043 

Fe 0,034 0,021 0,024 0,027 0,029 0,032 

S 0,910 0,470 0,426 0,068 0,390 0,100 

Cl 0,030 0,067 0,062 0,024 0,058 0,028 

# i Figur 1 

och 2 9 • • • • • 
 

Tabell 1f, forts. 

  rapskaka rapskaka rapskaka rapskaka rapskaka 

 Bränsle 50 40 30 20 10 

            

aska 6,2 5,94 5,68 5,42 5,16 

P 0,671 0,547 0,423 0,299 0,175 

Mg 0,248 0,214 0,180 0,146 0,113 

Ca 0,879 0,896 0,913 0,931 0,948 

K 1,013 0,862 0,712 0,561 0,410 

Na 0,244 0,202 0,160 0,119 0,077 

Si 0,255 0,297 0,339 0,381 0,422 

Al 0,053 0,062 0,072 0,082 0,091 

Fe 0,035 0,038 0,041 0,044 0,047 

S 0,361 0,126 0,338 0,147 0,318 

Cl 0,055 0,030 0,053 0,033 0,051 

# i Figur 1 

och 2 • • • • • 
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Figur 1 Ternärt fasdiagram som beskriver systemet K2O - CaO - P2O5, med isotermer 

(från 800 till 1500°C) som markerar fullständig smältning. Fasdiagrammet har 

sammanställts utifrån litteraturdata
4-8, 9

. Sammansättning är given i vikts%. Siffror och 

symboler markerar asksammansättning för bränslen diskuterade i rapporten. 
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Figur 2 Ternärt fasdiagram som beskriver systemet K2O - MgO - P2O5, med 

isotermer (från 700 till 1500°C) som markerar fullständig smältning. 

Fasdiagrammet har sammanställts utifrån litteraturdata 
9
, 

10-13
. Sammansättning är 

given i vikts%. Siffror och symboler markerar asksammansättning för bränslen 

diskuterade i rapporten. 
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4.1.1 Slaggningstendenser vid förbränning i pelletsbrännare 

Nedan följer en sammanställning  av de slaggningstendenser som observerats i de olika 

delprojekten. Varje tabell (2a - 2b) innehåller  en sammanställning av resultat från skilda 

delprojekt.  
 

Tabell 2a Slaggningstendenser för havre, korn, råg, vete och korn med 2 vikts% additiv (CaO) 

Bränsle havre korn råg vete korn+ CaO (2 vikts%) 

andel aska som           

bildat slagg 

(vikts%) 9 13 25 27 2 

# i figur 1 och 2 1 2 3 4 5 

Si/P 1,311 0,614 0,014 0,022 0,614 

 

De uppmätta slaggmängderna (siktning,>3mm), efter förbränning av de rena 

spannmålsbränslena, varierade för havre, korn, råg och vete enligt följande; 9, 13, 25 och 

27 vikt% av totalaskan.
14

 Slaggens hårdhet var betydligt högre för de två sistnämda, råg 

och vete. Vid tillsats av 2 vikts% CaO till korn, minskade slaggmängden påtagligt. Tabell 

1a visar att Mg dominarar över Ca och därför är inflytandet av systemet K2O-MgO-P2O5 

(se figur 1) större än motsvarande kalciumsystem. Smälttemperaturerna ligger påtagligt 

lägre i det förra systemet. De lägre slaggningstendenserna för havre och råg kan förstås 

mot bakgrunden att de har ett betydligt högre innehåll av kisel (se tabell 2a). Det vill säga 

det är inte i lika hög grad fosforsystemen som bestämmer smältförhållandena för havre 

och korn som för råg och vete. Eftersom fosfor har en preferens för basiska oxider 

framför kisel (jfr. diskussionen nedan) kommer det för havre och korn att finnas 

kristobalit (SiO2) i askan förutom fosfater. Detta observerades också experimentellt. 

Kristobalit är mycket högsmältande och bidrog i sin rena form inte till slaggbildning 

under de aktuella förbränningsförhållandena. Vad det gäller korn + 2 vikts% CaO, får 

systemet K2O-CaO-P2O5 högre relevans (se figur 1). Helt klart blir smältförhållandena 

betydligt mer gynnsamma för undvikande av slaggning med denna additivmängd. 
 

Tabell 2b Slaggningstendenser för tre kassavabränslen och Brassica Carinata. 

Bränsle kassava- kassava- kassava- Brassica 

  rest (G) rest (L) rest (W) Carinata 

          

andel aska som         

bildat slagg 

(vikts%) 1 5 12 0 

# i figur 1 och 2 10 11 12 13 

Si/P 0,051 0,028 0,048 2,646 

     

 

De uppmätta slaggmängderna är relativt små i alla fyra fallen.
15

 Dessutom är hårdheten 

låg, det rör sig inte om slagg i egentlig mening utan om relativt löst sintrad aska. Tabell 

1b visar att Ca dominerar över Mg och därför är systemet K2O-CaO-P2O5 det mer 

lämpade för att förklara askuppförandet. Si/P förhållandena (se tabell 2b) visar för 

kassavabränslena att fosfor dominerar detta bränsle fullständigt; innehållet av kisel är 

sällsynt lågt. Sammansättningarna ligger långt från områden med låga smältpunkter (se 

figure 1 och 2). Analys av askan visade på frånvaro av silikater, men närvaro av 

högtemperatursmältande fosfater. De sintringstendenser som observerades kan sannolikt 
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förklaras genom bildningen av  observerade "dubbelkarbonater" (K2Ca(CO3)2) och 

sulfater (K2SO4). För Brassica Carinata som inte uppvisade några sintringstendenser alls, 

är innehållet av fosfor lägre än av kisel (se tabell 2b). Totalt sett dominerar mängden av 

de basiska oxiderna över de sura (SiO2 och P2O5), vilket generellt sett innebär att 

asksammansättningen befinner sig långt från lågsmältande områden. Typisk för detta mer 

utpräglatde "blandade system" är dock att både fosfater och silikater återfinns i askan. 

Båda kategorierna faser var högsmältande. Dessutom återfanns K2SO4, CaO och MgO i 

askan. De två sistnämda återspeglar därmed överskottet av basiska komponenter. 
 

Tabell 2c Slaggningstendenser för grot och halm sameldade med vetedrank och rötslam eller med 

fosforsyraadditiv, samt för bark. 

Bränsle grot + halm +  halm + grot +  halm +  bark 

  vetedrank vetedrank fosforsyra slam slam   

  

 (40 

vikts%) 

(50 

vikts%) (P/K=0,5) 

(3 

vikt%) 

(9 

vikts%)   

andel aska som             

bildat slagg 

(vikts%) 44 45 75 71 55 47 

# i figur 1 och 2 15 17 20 26 27 28 

Si/P 0,583 0,938 1,580 2,285 2,124 9,169 

 

Relativt höga slaggningstendenser observerades för alla bränslena i dessa försök (siktning 

>3mm).
16  

Endast för det första bränslet dominerar P över Si, medan för de fyra sista 

dominerar Si över P. Positionerna för dessa bränslen i fig blir därmed inte rättvisande. De 

sammantagna  innehållet av de båda sura refraktära komponenterna SiO2 och P2O5 i 

förhållande till de basiska (MgO, CaO och K2O) innebär en placering betydligt närmare 

sammanbindningslinjen SiO2 - P2O5 (i det kvartenära systemet K2O - (CaO+MgO) - SiO2 

- P2O5) och därmed sannolikt i områden med relativt låga smälttemperaturer.  
Tabell 2d Slaggningstendenser för rapsmjöl och för en blandning av rapsmjöl och bark. 

Bränsle Rapsmjöl bark +  

    rapsmjöl 

    

(30 

vikts%) 

andel aska som     

bildat slagg 

(vikts%) 22 31 

# i figur 1 och 2 9 24 

Si/P 0,074 0,950 

 

Positionerna i fig(Ca) motsäger slaggningstendenserna givna i tabell 2d. Blandningen 

bark och rapsmjöl uppvisar en något högre slaggningstendens trots sammansättning 

indikerar på högre smaälttemperature för askan.
17

 Förklaringen kan vara densamma som 

för bränslena givna i tabell 2c, det vill säga att inslaget av kisel är lika stort som för fosfor 

och därmed kan den resulterande positionen i det kvarternära systemet hamna i områden 

med lägre smälttemperaturer.  
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4.1.2 Initial bäddagglomereringstemperatur (IBAT) vid 

förbränning i  fluidiserande bädd. 

 

Tabell 3a Initial bäddagglomereringstemperatur för grot, Salix och halm i sameldning med olika 

fosforrika bränslen/aditiv. 

  grot + Salix + halm +  

Bränsle vetedrank vetedrank vetedrank 

   (40 vikts%) 

(50 

vikts%) (50 vikts%) 

initial 

defluidiserings-       

temperatur 950 800 <730 

# i figur 1 och 2 15 16 17 

Si/P 0,583 0,214 0,938 
 

Tabell 3a Initial bäddagglomereringstemperatur för grot, Salix och halm i sameldning med olika 

fosforrika bränslen/aditiv. 

  grot + grot + halm + halm + 

Bränsle fosforsyra fosforsyra fosforsyra fosforsyra 

  (P/K=0,5) (P/K=0,9) (P/K=0,5) (P/K=1,1) 

initial defluidiserings-         

temperatur 980 990 880 970 

# i figur 1 och 2 18 19 20 21 

Si/P 4,265 2,417 1,580 1,887 
 

Tabell 3b Initial bäddagglomereringstemperatur för halm + fosforsyra, slam, grot + slam, halm + slam 

samt för bark. 

  halm + halm + slam grot +  halm +  bark 

Bränsle fosforsyra fosforsyra   slam slam   

  (P/K=1,5) (P/K=2,3)   (3 vikt%) 

(9 

vikts%)   

initial defluidiserings-             

temperatur 920 <800 1050 990 960 >1015 

# i figur 1 och 2 22 23 25 26 27 28 

Si/P 1,417 0,941 0,881 2,285 2,124 9,169 

 

Tabell 3a och 3b visar initiala bäddagglomereringstemperaturer (IBAT) för en heterogen 

samling bränslen. Positionerna med avseende på komponenterna K2O - CaO - P2O5 och 

K2O - MgO - P2O5 är återgivna i fig och fig. Totalt sett för dessa bränslen finns sannolikt 

två (tre) bäddagglomereringsmekanismer inblandade i bäddsintringsförloppet, det vill 

säga mekanism a (och eventuellt b om halterna Ca och Mg är låga) samt meknism c (se 

redogörelse för dessa mekanismer i avsnitt 5.2.5 nedan). En av ansatserna med studien
16

 

var att undersöka hur ökande mängder fosfor i bränslet skulle bidra till att inhibera 

mekanism a och b. Det vill säga hur ökande kvoter P/K elliminerar attack av gasformig 

K-species på kvarts-bäddkornens yta genom att bilda stabilare K-fosfater (K-Ca/Mg-

fosfater). Om mekanism a (b) ellimineras återstår mekanism c som möjlig orsak till 

bäddagglomerering. Därvidlag är det bäddaskans smältegenskaper som är helt avgörande 
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för om bäddagglomerering ska uppträda eller inte. De två fosfat-fasdiagrammet (figur 1 

och 2) kan tjäna som underlag till utvärdering av askans smältbenägenhet förutsatt att 

halterna kisel är låga. I de aktuella fallen (bränslena i tabell 3a och 3b) varierar Si/P 

kvoterna kraftigt, från 0,214 till 4,265 (9,169 för bark), vilket innebär att figurerna 1 och 

2 inte korrekt kan återge bäddaskans smältbenägenhet. Sannolikt innebär desutom ett 

blandat system silikat-fosfat i vissa delar lägre smälttemperaturer än motsvarande rena 

silikat- respektive fosfatsystem. 

 

I tabellen har bränslen 17, 20 och 18 samma kvot P/K = 0.5. Under antagandet att all K 

och Si är reaktivt kan principiellt hälften av kaliummängden ellimineras vad gäller 

mekanism a (b). Återstående effekter av mekanism a mildras sedan i relation till Ca och 

Mg halterna. Sekvensen 17, 20, 18 har ökande Ca halter och IBAT, <730, 880 och 980°C. 

För bränslena 16, 15, 19 är P/K = 0.9,  det vill säga i teorin kan praktiskt taget all 

agglomerering enligt mekanism a elimineras. Huvudsakligen återstår då agglomerering 

enligt mekanism c och återigen kan man tolka ökande IBAT som ett resultat av högre 

halter Ca enligt sekvensen;  16, 15, 19 och IBAT , 800, 950, 990°C. I sekvensen 20, 21, 

22 och 23, ökas kvoten P/K från 0.5 till 2.3 succesivt genom tillsats av fosforsyra. Här 

ges möjligheten att mer renodlat studera övergången från mekanism a och b för halm 

(inte återgiven i figur 1 och 2 eller i tabell 3a, b) via delvis mekanism a och b för bränsle 

20 och mer renodlad mekanism c för bränsle 22 och 23. Dessutom kan man få relevant 

information om hur bäddaskans smältegenskaper förändras när P/K ökar, vilket avgör 

IBAT orsakad av mekanism c.  De praktiska konsekvenserna i form av IBAT blev; 880°C 

för P/K=0.5 (20), dvs en påtaglig höjning i jämförelse med ren halm; 970°C för P/K=1.1 

(21); 920°C för P/K=1.5 (22); och <800°C för P/K=2.3 (23). Sänkninen av IBAT för de 

två senare bränslena beror sannolikt på att smälttemperaturerna för bäddaskan sjunker 

succesivt när P/K ökar, vilket är avgörande för IBAT när mekanism c alltmer dominerar. 

Rötat komunalt avloppsslam är ett mycket specellt bränsle med hög askhalt (41,7 vikts%, 

tabell 1e). Förutom höga halter av de "vanliga" askbildande elementen i biobränslen 

tillkommer mycket höga halter av Fe och/eller Al. Detta gör att rötslam inte kan 

representeras och utvärderas på samma sätt som "normala" biobränslen i figur 1 och 2. 

Positiva effekter på flera askrelaterade förbränningsproblem av rötslam har dock 

konstaterats. Man har spekulerat i att effekterna beror på förekomst silikater (zeoliter), de 

höga halterna av P, Ca och Si tillsammans med låga hater alkali eller höga halter av S i 

slammet. Vissa likheter med analoga positiva effekter av torv har noterats. Här kan inte 

effekterna av slammets höga innehåll av P urskiljas från andra potentiellt positiva 

faktorer. 
 

Tabell 3d Initial bäddagglomereringstemperatur för rapsmjöl samt en blandning av rapsmjöl och bark. 

  Rapsmjöl bark +  

Bränsle   rapsmjöl 

    

(30 

vikts%) 

initial defluidiserings-     

temperatur 1020 930 

# i figur 1 och 2 9 24 

 0,074 0,950 

 

Samma resonemang som beträffande slaggbildningstendenserna (se ovan) är sannolikt 

relevant här. Positionerna i fig(Ca) motsäger IBAT  givna i tabell 3d. Blandningen bark 

och rapsmjöl uppvisar en påtagligt lägre IBAT
17

 trots sammansättning och därmed 

positionen i figurerna indikerar på en högre . Förklaringen kan vara densamma som för 

bränslena givna i tabell 2c, det vill säga att inslaget av kisel är lika stort som för fosfor 
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och därmed kan den resulterande positionen i det kvarternära systemet hamna i områden 

med lägre smälttemperaturer. Att både IBAT och slaggningstendenserna pekar åt samma 

håll stärker antagandet ovan. 
 

Tabell 3e Initial bäddagglomereringstemperatur för rapskaka samt för blandningar av rapskaka och 

bark. 

  bark rapskaka rapskaka rapskaka rapskaka rapskaka 

Bränsle   100% 

90 

vikts% 

80 

vikts% 

70 

vikts% 

60 

vikts% 

      bark bark bark bark 

      

10 

vikts% 

20 

vikts% 

30 

vikts% 

40 

vikts% 

initial defluidiserings-             

temperatur >1015 800 865 950 915 965 

# i figur X och Y 28 • • • • • 

Si/P 9,169 0,036 0,075 0,124 0,187 0,268 
 

Tabell 3e Initial bäddagglomereringstemperatur för rapskaka samt för blandningar av rapskaka och 

bark. 

Bränsle rapskaka rapskaka rapskaka rapskaka rapskaka 

  50 vikts% 40 vikts% 30 vikts% 20 vikts% 10 vikts% 

  bark bark bark bark bark 

 50 vikts% 60 vikts% 70 vikts% 80 vikts% 90 vikts% 

Initial defluidiserings-           

temperatur 995 900 980 930 860 

 • • • • • 

# i figur X och Y 0,380 0,543 0,801 1,273 2,417 
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4.1.3 Finpartikulära emissioner vid förbränning i pelletsbrännare 

 
Figur 3 Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna från försöken med förbränning av grot, 

grot/vetedrank (bränsle 15), grot/rötslam (bränsle 26) i pelletsbrännare. 

Som redogjorts för tidigare är emissioner av fina partiklar (< 1µm) vid förbränning av 

biomassa relaterad till mängden volatilt alkali som avgår med rökgaserna. Från 

sammansättningarna givna i tabell 1d och 1e och positionerna i framförallt fig (Ca 

dominerar över Mg i dessa bränslen) är det uppenbart att bränsle 15 har betydligt högre 

halter K, vilket förklarar de högre partikulära emissionerna.
16

  Även om det här finns 

relativt höga halter sura refraktära komponenter som kan binda alkali i bottenaska 

undkommer som regel en viss mängd alkali i proportion till ursprungshalten i bränslet. 
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Figur 4 Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna från försöken med förbränning av halm, 

halm/rötslam (bränsle 27), halm/vetedrank (bränsle 17), halm/fosforsyra (bränsle 20) i pelletsbrännare 

(halm är ej representerat i figur 1 och 2).  

I jämförelse med den de förra bränslena (15 och 26) är kvoten här P/K = 0.5, vilket 

innebär det finns lägre kapacitet att binda K som fosfater i bottenaska.
16

 Därmed ökar 

avgången av volatilt K med högre partikulära emissioner som följd. Sett till positionen i 

figur 1 och 2 borde dock bränsle 17 visa på högre partikulära emissioner än bränsle 20, 

speciellt med tanke på den högre halten Si som ytterligare kan binda K i bottenaskan. 

Dock bör man här även räkna med S som vid lite lägre temperaturer kan bidra till att 

binda K i bottenaskan. Bränsle 17 har betydligt högre halter S i jämförelse med bränsle 

20 (se tabell 1d). Detta bekräftas av att ca 40 vikts% av bottenaskan bestod av K2SO4 i 

fallet med halm/vetedrank (bränsle 17). 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

0.0 0.1 1.0 10.0

Partikel Diameter Dp [µm]

dm
/d

lo
g(

D
p)

 [m
g/

N
m

³ 
vi

d 
10

%
 O

  2
 ]

Halm Rötslam 9% (P/K=0.5)

Halm Drank 50 % (P/K=0.5)

Halm Fosforsyra (P/K=0.5)

Halm 100%



24 

 

 
Figur 5 Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna från försök förbränning av Bark (28), 

Rapsmjöl/bark (30%, 24), och Rapsmjöl (9) i en pelletsbrännare. (10 vikts% rapsmjöl i bark visas ej i 

figur 1 och 2) 

Jämfört med de tidigare diskuterade bränslena (17, 20 och 27) har dessa (9 och 24) högre 

P/K kvot,
17

 vilket innebär högre uppbindningsförmåga för K till bottenaskan med lägre 

finpartikulära emissioner som resultat, vilket också visas i figur 5.  

 

 

 
Figur 6 Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna från förbränning av tre olika sorters 

kassavarester;W (bränsle 12), L (bränsle 11) och G (bränsle 10), Brassica Carinata/trä  (bränsle 13) 

och poppel (visas ej i figur 1 och 2), i en pelletsbrännare.  

Av positionerna i figur 1 och 2 och sammansättningarna givna i tabell 1c, är det 

uppenbart att bränsle 10, 11 och 12 är förhållandevis extrema bränslen medavseende på 

innehåll av askbildande element.
15

 De har alla mycket låga halter Si vilket innebär att 

positionerna i figurerna är rättvisande. De innehåller alltså mycket höga halter K 

samtidigt som kvoten P/K är låg. Detta innebär stor avgång av volatilt K som resulterar 
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höga finpartikulära emissioner. Även bränsle 13 är rikt på K och P men innehåller 

dessutom ca 2.5 gånger mer Si än P, vilket gör att det finns en viss kapacitet att binda K i 

bädden,  med lägre finpartikulära emissioner som följd. 

 
Figur 7 Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna från förbränning av havre, havre/kalcit och 

havre/kaolin i pelletsbrännare. Endast havre (bränsle 1) visas i figur 1 och 2. 

Bränsle 1 (figur 7), bränsle 15 (figur 3) och bränsle 24 (figur 5) har ungefärligen samma 

kvot P/K, vilket kan ses i figurerna.
14

 Däremot minskar de relativa halterna K enligt 

sekvensen 1, 15, 24. I figurerna 7, 3 och 5 kan också ses att maximat för de finpartikulära 

"moderna" ligger på ca 300, 250 och 200, respektive för bränsle 1, 15 och 24. 
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4.1.4 Finpartikulära emissioner vid förbränning i fluidiserande 

bädd 

 
Figur 8 Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna från försök med fluidbäddsförbränning av 

grot, grot/vetedrank (15) (grot och grot-drank 5% visas ej i  figur 1 och 2). 

Av tabell 1b och 1d samt av positionen för bränsle 15 i figur 1 och 2 framgår att 

vetedrank är rikt på K.
15

 Detta innebör att höga halter finpartikulära emissioner kan 

förväntas. Figur 8 visar ej ren drank utan förhållandena vi inblandning av 5 respektive 30 

vikts% drank i grot. Helt enligt förväntningarna ökar emissionerna för den högre 

inblandningsgraden. 
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Figur 9 Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna från försök med fluidbäddsförbränning av 

grot (visas ej i figur 1 och 2), rötslam (25), grot/rötslam (26) och grot/fosforsyra (18, 19). 

Positionerna i figur 1 och 2 för bränslena 18, 19och 26 visar att halterna K är relativt låga 

med förhållandevis små finpartikulära emissioner som följd.
16 

 Skillnaden mellan bränsle 

18 och 19 är en ökning av P/K kvoten från 0.5 till 0.9 vilket ska innebära att kapaciteten 

att binda K till bottenaskan ökar. En viss minskning i emission kan också ses i figur 9. 

Beträffande rötslam (25) ligger den relativt "lågt" i figurerna vilket skulle kunna tolkas 

som att de finpartikulära emissioner borde bli högre än för bränsle 18 och 19. Dock ligger 

sammansättningen för 25 långt till höger (= hög kapacitet att binda K till bottenaskan) 

men framförallt finns höga halter reaktivt Si i rötslam som sannolikt krafigt bidrar till att 

binda K. Det senare förhållandet kan inte utläsas från figur 1 och 2. 
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Figur 10 Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna från försök med fluidbäddsförbränning av 

halm (visas ej i figur 1 och 2), halm/fosforsyra (20) och halm/rötslam (27). 

Halm uppvisar, som tidigare nämts, höga emissioner av fina partiklar på grund av sitt 

höga innehåll av K.
16

 I figur 10 visas relationen mellan emissionerna vid förbränning av 

halm då fosforsyra (P/K=0.5) och rötslam (P/K=0.5) blandats in. I båda fallen minska 

emissionerna; en något större minskning för fosforsyra inblandningen. Av positionerna i 

figur 1 och 2 skulle man möjligen förvänta sig det omvända förhållandet men, i likhet 

med resonemanget ovan beträffande rötslammets Si innehåll (och även S innehåll)  kan 

resultatet förstås. 

 

 
Figur 11 Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna från försök med fluidbäddsförbränning av 

olika halm/fosforsyra blandningar; P/K=1.1 (21), P/K=1.5  (22), P/K=2.2 (23). 
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I figur 11 återges de finpartikulära emissionerna vid förbränning av halm med högre 

inblandning av fosforsyra jämfört med den inblandning som återges i figur 10.
16

 Här visas 

emissioner för kvoterena (P/K) 1.1, 1.5 samt 2.2. Toppvärdena för "finmoden" minskar 

därmed enligt sekvensen ca 450, ca 300, ca 200, ca 30, för rent halm, halm (P/K=0.5), 

halm (P/K=1.1), halm (P/K=1.5). Hypotesen som testades i dessa försök var; fosfors 

förmåga att binda K till bottenaskan. Resultatet visar på en nära nog stökiometrisk 

reaktivitet i det avseendet. Den lilla uppgången för den högsta fosforsyrainblandningen 

(P/K=2.2) skulle kunna tolkas som att när man närmar sig "P2O5-hörnet" i figur 1 och 2 

ökar volatiliteten för P2O5 (vilket är ett välkänt faktum) och möjligen även för K-fosfater.  

 
Figur 12 Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna från försök med fluidbäddsförbränning av 

Salix (visas ej i figur 1 och 2) och Salix/drank (16). 

Positionen för bränsle 16 i figur 1 och 2 ger vid handen relativt höga emissioner av fina 

partiklar,
 
vilket visas i figur 12.

16
 I jämförelse med bränsle 15 är dessa något lägre, vilket 

också stämmer med bränslenas positioner i figur 1 och 2.  
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Figur 13 Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna från försök med fluidbäddsförbränning av 

rapsmjöl (9), bark (28) och rapsmjöl/bark mixar (rapsmjöl 30%  (24), rapsmjöl 10% visas ej i figur 1 

och 2). 

Figur 13 visar de finpartikulära emissionerna vid för bränning av bark (28), rapsmjöl (9) 

och en inblanding av 30 vikt% reapsmjöl i bark.
16

 Uppenbarligen råder inte ett linjärt 

förhållande mellan blandningsförhållanden för dessa bränslen och grad av fina 

emissioner. Den 30% blandningen har ett toppvärde som ligger mer än dubbelt så högt 

jämfört med rent rapsmjöl (9). Denna iakttagelse isolerad, skulle man kanske fästa mindre 

tilltro till om det inte vore för förekomst av liknande "avvikelser" i resultaten återgivna 

för rapsbränsle och bark i tabellerna 3d och 3e. Förhållandet mellan Si och P när man går 

från rapsbränsle till bark, sträcker sig från ett nästan rent fosfatsystem (rapsmjöl Si/P= 

0.074) till ett nästan rent silikatsystem (Si/P=9.169). Troligen är många egenskaper längs 

denna sammansättningsgradient icke linjära. Ytterst knapphändig information finns dock 

tillgänglig om exempelvis smältförhållandena i dessa fosfat - silikat system. 
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4.1.5 Finpartikulära emissioner vid förbränning i pulverbrännare 

 
Figur 14 Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna från försök med förbränning av rapsmjöl (9) 

och träpulver i pulverbrännare (visas ej i figur 1 och 2). 

Figur 14 visar en jämförelse av partikelemissioner vid pulverförbränning av rapsmjöl (9) 

och träpulver.
17

 Som förväntat är emissionerna betydligt högre för rapsmjöl än för trä. En 

jämförelse mellan de tre olika förbränningsteknikerna predogjorda för i denna rapport 

visar att för rapsmjöl ökar emissionerna från pelletsbrännaren, (figur 5,"toppvärdet" ca 

275) till fluidbädden (figur 13, "toppvärdet" ca 320) till pulverbrännaren (figur 14, 

"toppvärdet" ca350) 
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Figur 15 Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna från försök med förbränning av vetedrank 

(spannmålsrest (6)) och vetedrank/TU-slagg mixar (5 vikts% (7), 20 vikts% (8)). 

I figur 15 återges partikelemissionsresultaten från pulverförbränning av ren vetedrank och 

blandningar med tunnelugnsslagg (TU-slagg).
18 

 Det senare är ett material rikt på kol och 

Ca (se tabell 1b för sammansättningar). Av positionerna för dessa bränslen i figur 1 och 2 

kan slutsatsen dras att de finpartikulära emissionerna borde minska med inblandningen av 

TU-slagg. Så är också fallet enligt figur 15. Här bör man dock betänka att samtidigt som 

det relativa innehållet av K i askan har minskat, har också askmängden ökat högst 

väsentligt, eftersom TU-slagg har mycket hög askhalt. Resultatet blev att K-innehållet i 

bränslet, uttryckt som vikts%, minskade endast marginellt (se tabell 1b). Alltså är det 

troligen en annan effekt som orsakar retensionen av K i bottenaskan. En möjlighet är att 

Ca bidrar till bildning av termiskt stabila Ca-K-fosfater vilket innebär att både K och P 

"fångas in".  
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Figur 16 Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna från försök med förbränning av kassavarest 

(11) och träpulver i pulverbrännare (ej visat i figur 1 och 2, notera den logaritmiska skalan samt att 

partikelmängden ej är normaliserad till 10% O2 i rökgaserna). 

Kassavaresten (11) eldades i en pulverbrännare och de partikulära emissionerna 

jämfördes med rent träpulver. Helt enligt förväntningarna (se position i figur 1 och 2) var 

emissionerna för kassavabränslet mycket höga, ca 30 ggr högre än för rent trä. De 

fysikaliska förhållanden som karaktäriserar pulvertekniken (hög temperatur och kort 

bränsleomvandlingstid) förfaller att bidra till de finpartikulära emissionerna. Vi eldning 

av samma bränsle i pelletsbrännare (se figur 6) erhölls ungefärligen halva toppvärdet. 

4.2 Resultat från experiment med additivtillsats vid 

förbränning av ett fosforrikt bränsle i full skala 

Här följer en redogörelse för experiment utförda vid Lantmännen Cerealias anläggning i 

Järna för tillverkning av bland annat havregryn, där samtidigt stora mängder havreskal 

produceras. Tillsammans med Telge Nät har man byggt en förbränningsanläggning 

(5MW) av rostertyp som genererar processånga till fabriken och fjärrvärme till Järna 

samhälle utifrån eldning av havreskalet. 

4.2.1 Genomförande av projektet. 

1 Under ett normalt driftstopp insamlades askprover; bottenaska, beläggningar i 

pannan, beläggningar på värmeöverförande ytor (”tubpaket”), cyklonaska, flygaska 

från andra dela av rökgaskanalen samt elfilteraska. Allt för att få en så komplett bild 

som möjligt av askans sammansättning och fraktionering, från rostret till skorstenen. 

De delar av anläggningen som är särskilt utsatta för besvärliga askrelaterade problem, 

det vill säga tubpaketet och områdena strax innan detta, studerades speciellt.  

2 Vid tre tillfällen under normal drift och stabila driftsförhållanden, genomfördes 

mätningar av; rökgaser (SO2, NOx, O2, CO,HCl) och partikelemmissioner med 

impaktor (submikrona - mikrometerstora partiklar) och totalstoftfilter  i en position 

strax före elfiltret, samt med en beläggningssond (i slutet av ”första draget” i 

värmeväxlartuberna). Under samma tid insamlades pannans processparametrar (O2, 

effekt, temperaturer, rökgashalter). 

3 Efter utvärdering av dessa mätningar och analyser av insamlade askprover (se nedan) 

beslutades om användning av två olika additiv; kalk (kalcit, CaCO3) och kaolin (i ren 
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form Al2Si2O5(OH)4) och nödvändiga tekniska arrangemang för tillsats av sådana. 

Anskaffandet av utrustning för additivtillsatsen blev dock problematisk och bidrog att 

projektet försenades. Dessutom visade det sig att utrustningens kapacitet var i 

underkant (en växellåda saknades).  

4 Samma mätningarna beskrivna under punkt 2 ovan, upprepas men med 

additivtillsatserna vid eldningarna.  

5 Utvärdering av genomförda mätningar. 

4.2.2 Resultat av analys av insamlade askfraktioner 

Prov    Identifierade föreningar  

Roster     SiO2(K)****, KCl *, K2SO4*, K-fosfat* 

 

Vita porösa beläggningar  på tändbågarna SiO2(K)**** , SiO2(T)**** 

 

Pannvägg, sida, vid sekundärdysor  SiO2(T)**** , SiO2(K)***, K5P3O10*** 

     K-fosfat**, KPO3**,  K2SO4 ** 

 

Bakre pannvägg   SiO2(K)****, KPO3**,  K2SO4 ** 

 

Stora beläggningar i början av första draget SiO2(K)****, KPO3**,  K2SO4 ** 

  

I början av första draget, "problemställe" SiO2(K)****, KPO3***,  K2SO4 *** 

 

Halvägs i draget, vid vändpunkt  K5P3O10****, KPO3***,  SiO2(K)** 

 

Insida lucka efter halva draget  KPO3****,  K2SO4 ***, SiO2(K)** 

 

Cyklonaska, torr   SiO2(K)****,  K-fosfat***, KPO3**, 

    KH2PO4**,  K2SO4 **,  KCl ** 

 

Economiser, topp   KPO3****, K-fosfat****, KCl**,  

   SiO2(K)**, K2SO4 *  

 

Elfilter, topp    KH2PO4**,  KCl**, KPO3x0.75H2O**, 

    SiO2(K)**, 

       

 De röda asteriskerna efter de olika identifierade föreningarna i tabellen ovan ger 

(lite grovt) ett ungefärligt relativt mängdförhållande. 

 SiO2(K) (kristobalit) och SiO2(T) (tridymit) är två högtemperaturmodifikationer 

av kiseldioxid. Kvarts, som man hittar i naturen är en tredje modifikation. Dessa 

föreningar bildas ur det kisel som finns i bränslet. Båda föreningarna smälter vid 

hög temperatur och bidrar nog inte till besvärliga smälta beläggningar. Förutom i 

cyklonen ser man en tendens att mängden SiO2 minskar ju längre från pannan 

man kommer.  

 Ytterligare tre kategorier ämnen förkommer i askorna. Den mest frekventa är en 

grupp av olika kaliumfosfater (KPO3, KPO3x0.75H2O, KH2PO4, K-fosfat, 

K5P3O10). Dessa tror vi bildas ur gasformiga kalium- och fosforföreningar när 

temperaturen sjunker i  rökgaser på väg ut ur pannan. Smälttemperaturerna för 

dessa föreningar kan vara så låg som ca 650°C. Det är sannolikt denna kategori 

ämnen som förosakar de största problemen, dels beroende på den relativt stora 

mängden av kaliumfosfater men också beroende på den låga smältpunkten.   

 De två sista typerna av föreningar är kaliumsulfat (K2SO4) och kaliumklorid 

(KCl). Den förstnämda smälter vid ca 1070°C och torde inte bidra mycket till 

problem med hårda beläggningar, dels för att mängderna är relativt små och dels 



35 

 

för att kaliumsulfat troligen när den "sätter" sig nägonstans utmed rökgaskanalen 

redan är i fast form. Kaliumklorid däremot kan nog antas vara klibbig 

(smältpunkten är ca 770°C) när den fastnar någonstans utmed rökgasvägen och 

kan bidra till hårda beläggningar. Emellertid verkar KCl mängderna vara 

obetydliga, så slutsatsen blir nog att KCl spelar en underordnad roll i 

samanhanget.  Dessutom förekommer KCl bara i nämvärda mängder från 

cyklonen och utåt. 

4.2.3 Analys av initiala mätresultat 

De insamlade askprover (punkt 1 ovan) samt mätningarna under normal drift (punkt 2 

ovan) har använts för karaktärisera askfraktioneringsprocessen vid förbränning av 

havreskal i den specifika pannan vid Lantmännen Cerelias anläggning i Järna.processen.  

Tillsammans  med den generella modell för asktransformationsprocesser i forforrika 

bränsle som formulerats utifrån de omfattande labskaleexperimenten i föreliggande 

projekt (WP7) utarbetades en strategi för att motverka problemen med 

beläggningsbildning i  anslutning till pannans värmeöverförande ytor. Nedan följer en 

sammanfattning av det förda resonemanget.  

 

Våra allmänna erfarenheter av tidigare mätningar och utvärderingar är att askkemin i en 

förbränningsanläggning är relativt komplex men sammanhållen på så sätt att exempelvis 

rökgasernas oorganiska innehåll är direkt kopplat till askans sammansättning. I den 

senare är  K/(Si+P) och (Ca+Mg)/K kvoterna kritiska för askans smälttemperaturer men 

även för flyktigheten av alkalimetaller som K, som i sin påverkar relationen mellan 

submikrona oorganiska partiklar (ex.v. KCl och K2SO4, och K-fosfater) och korrosiva 

gaser (ex.v. HCl och SO2) i rökgaserna.  Man kan därför inte studera enskilda företeelser 

som korrosion, beläggningsbildning i rökgaskanalen och partikelutsläpp, isolerat från 

askkemin i sin helhet. I anläggningen i Järna är det i första hand beläggningsbildning på 

värmeöverförande ytor som är problemet . Generellt sett kan man anta att två olika 

företeelser bidrar till bildning av sådana beläggningar: större fasta partiklar (aska, 

oförbrända bränslefragment) som ryckts med i rökgaserna och submikrona smälta 

partiklar som bildats genom kondensering av fosfater, sulfater och klorider ur rökgaserna. 

Den senare kategorin bildas vi specifika temperaturer och en viss fraktionering sker 

därmed längs rökgaskanalen enligt den temperaturgradient som råder där. I dessa avsatta 

kladdiga beläggningar kan också de större fasta partiklarna fastna och bilda besvärliga 

beläggningar. 

  

Förståelsen  av helheten är en förutsättning för att kunna ge relevanta rekommendationer 

på åtgärder som  kan bidra till att minska problemen eller helt eliminera dessa problem. 

Konceptet bygger på att dämpa "avångningen" av komponenter som senare kondenserar 

på olämpliga ställen, genom att förändra askans totala sammansättning med additiv. 

 

Havreskalets innehåll av askbildande ämnen är speciellt på grund av sin höga halt av kisel 

som totalt sett dominerar askan (se tabell nedan). För övrigt är halterna kalcium och 

magnesium förhållandevis låga medan innehållet av fosfor och kalium är betydligt högre.  

Koncentrationerna för de två senare är två respektive sex gånger högre än för kalcium.  
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Tabell 4 Sammansättning hos det havreskal som användes för beräkning av additivmängder. 

 Bränsle havreskal 

aska  6,0 

P 0,210 

Mg 0,080 

Ca 0,100 

K 0,600 

Na 0,010 

Si 1,680 

Al 0,004 

Fe 0,009 

S 0,100 

Cl 0,080 

 

Enligt den askkemiska modellen (resultatet av projektet som helhet) har fosfor den högsta 

preferensen för kalium. K-fosfater kan vara delvis volatila vid de temperaturer som råder 

på rostret och därför ”ryka av”. I den mån som dessa smälta och volatila K-fosfatspecies 

kommer i kontakt med fast kalciumoxid och magnesiumoxid på rostret bildas ternära 

fosfater som blir kvar i bottenaskan. Överblivet kalium (se tabell ovan) reagerar antingen 

med det stora överskottet kisel på rostret och bildar mindre mängder smälta (på grund av 

det stora överskottet kisel) eller avgår som volatilt KOH eller KCl. Även fosfor i form av 

gasformigt P2O5 kan tänkas avgå från bädden i den mån inte reaktioner enligt de ovan 

skisserade hunnit ske. Den övervägande mängden kisel  kommer således inte att reagera 

till silikater, eftersom att det existerar ett stort underskott av ”basiska komponenter” i 

förhållande till de ”sura”. Därför återfinns stora mängder kristobalit (en 

högtemperaturmodifikation av SiO2), främst i bottenaskan.  

 

Kristobaliten är sannolikt fast och grovpartikulär (> 1μm) under alla förhållanden i 

pannan. På grund av de relativt höga primärluftsflödena i pannan transporteras även en 

stor del av dessa partiklar och avsätts på olika ytor speciellt tidigt i rökgaskanalen. Klor 

och svavel avgår i vanlig ordning (temperaturen är tillräckligt hög för att sulfater och 

klorider inte ska bildas på rostret) primärt troligtvis som gasformigt HCl och SO2/SO3. 

Detta inebär att vi har en rökgas som innehåller höga halter av SiO2 partiklar, KOH, P2O5, 

HCl samt SO2/SO3 förutom de vanliga förbränningsgaserna. Detta är alltså en 

förhållanden som hittas mycket tidigt i förbränningen. Relativt omgående reagerar dessa 

komponenter med varandra enligt sina termodynamiska preferenser och som en funktion 

av temperatursänkningen längs rökgasgången sker successiva kondensationer av K-sulfat, 

K-fosfat, KCl. Sulfatet har relativt hög smältpunkt och bidrar till att höja smältpunkten 

och därmed klibigheten av beläggningarna. K-fosfater och KCl däremot har lägre 

smältpunkter och är sannolikt bidragande orsaker till att beläggningarna i pannan är för 

hårda för att den befintliga tryckluftsotningen ska förhindra igensättningar i tubpaketen. 

Som nämts har kristobalit hög smältpunkt och förekommer som fasta partiklar vilket 

innebär att de inte i sig, även om de dominerar mängdmäsigt, skulle vara något problem 

för tryckluftssotningen. Kombinationen av smälta klorider/fosfater och fasta kristobalit 

och K-sulfat partiklar är dock uppenbarligen mycket problematisk. De förra bidrar 

troligen till att kladda ihop de senare till hårda beläggningar. 

 

Av de fyra huvudkomponenterna i beläggningarna; SiO2 (kristobalit), K-fosfater, K-sulfat 

och KCl är det sannolikt inte realistiskt att försöka reducera mängden av största 

huvudkomponenten i stoftet, det vill säga kristobalit. Ett additiv som skulle bidra att 

denna komponent förblir i bottenaskan i syfte att minska problemen med beläggningarna i 

rökgaskanalen, måste tillsättas i mycket stor mängd vilket inte är speciellt attraktivt. 
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Dessutom, som nämts ovan, är sannolikt inte kristobalit huvudorsaken till 

beläggningarnas hårdhet. De resterande tre komponenterna i beläggningarna bildas från 

kalium-, fosfor-, klor- och svavelföreningar. Vad det gäller klor och svavel fungerar inte 

strategin att binda dessa komponenter i bottenaskan eftersom tänkbara föreningar inte är 

tillräckligt termiskt stabila.  

 

Därmed återstår fosfor och kalium. Tidigare har vi gjort laboratoriestudier som visat på 

möjligheter att reducera fosforavgång vid förbränning av fosforrika bränslen. Tillsats av 

kalciumkarbonat visade då att mängden fina partiklar minskade med ca 50% (avsnitt 

4.2.3). Mekanismen bakom denna effekt ansågs vara infångning av volatilt K-fosfat med 

kalciumkarbonat under bildning av högemperaturstabila K-Ca-fosfater, som stannade i 

bottenaskan. Vidare gjordes försök med tillsats av kaolinlera (kaolinit). Detta material har 

en stor förmåga att reagera med gasformiga K-species och bilda högtemperatursmältande 

silikater (KAl2SiO6 och KAlSiO4) som också stannar i bottenaskan. 

 

Strategin som valdes var att göra två försök med kalktillsats (låg; befintlig mängd 

kalcium + tillsats stökiometriskt lika med innehållet av fosfor i bränsle, hög; dubbelt så 

mycket kalcium  som fosfor). Utöver detta försök provdes tillsats av kaolin samt en 

blandning av kaolin och kalk.  

4.2.4 Resultat 

Nedan sammanfattas resultaten från partikelmätningar (figur 17 och 18). Samtliga värden 

har normaliserats till torra rökgaser med 10% O2 vid atmosfärstryck (101,33 kPa) och 20 

°C. Dessa har även karakteriserats med hjälp av XRD för att se i vilken form kalium 

bundits in. Pannans effekt påverkar partikelemissionerna, främst på grund av sämre 

förbränning vid låga effekter vilket ger upphov till sotpartiklar. Vid normal drift vintertid 

hölls pannans effekt på ca 4 MW. Under försök med additiv av kaolin samt kaolin/kalcit-

blandning var effekten ca 2,5 MW och vid referensmätningarna som gjordes i anslutning 

till de förra försöken var effekten endast ca 1,1 MW. Denna variation syns tydligt i 

förhöjda partikelemissionsvärden för de prover som tagits vid lägre panneffekt på grund 

av sot-bildning vid låg effekt; den ojämna förbränningen är sannolikt också anledningen 

till att prover tagna med kyld beläggningssond varierar kraftigt (figur 19). Skillnader på 

grund av bränslekvalité och effekt gör direkta kvantitativa jämförelser svårtolkade. 

Provtagning av referenser i samband med additiv gjordes dygnet efter att 

additivmatningen avslutats, detta för att minska eventuella minneseffekter i så stor 

utsträckning som möjligt. Gasmätningar gjordes i samband med partikelprovtagning, 

SO2-halter visas i figur 20. 

 

Mängden partiklar som bildats varierar inte signifikant mellan referenseldningar och 

försök med additiv trots att andelen oorganiskt material ökar i och med additivtillsatsen. 

Det gäller då endast för den totala partikelkoncentrationen, de submikrona partiklarna 

som mäts med impaktor ökar generellt inte. Snarare minskas halten av dessa något med 

tillsats av additiv. De föreningar som bildas vid reaktion mellan bränsle och additiv 

stannar därmed sannolikt till stor del i bädden, även om en del fortfarande transporteras 

via rökgaserna. Relativa mängder mellan föreningar som identifierats med XRD (tabell 5 

och 6) hos de bildade partiklarna har däremot förändrats, vilket är en del av syftet med 

den här studien.  
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4.2.4.1 Impaktormätningar 

 

Figur 17 Sammanfattning av impaktormätningar. Referenser tagna i samband med additivtillsats visas 

för respektive additiv då pannans effekt påverkar mängden fina partiklar utöver att variationer i 

bränslekvalitén kraftigt förändrar partiklarnas sammansättning och kvantitet. 
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4.2.4.2 Totalstoftmätningar 

 
Figur 18 Resultat av totalstoftmätningar. Referenser tagna i samband med additivtillsats visas för 

respektive additiv då pannans effekt påverkar mängden fina partiklar förutom att variationer i 

bränslekvalitén kraftigt förändrar partiklarnas sammansättning och kvantitet. 

4.2.4.3 Beläggningsbildning på kyld sond 

 
Figur 19 Resultat av totalstoftmätningar. Referenser tagna i samband med additivtillsats visas för 

respektive additiv då pannans effekt påverkar mängden fina partiklar förutom att variationer i 

bränslekvalitén kraftigt förändrar partiklarnas sammansättning och kvantitet. 
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4.2.4.4 SO2-emissioner 

 
Figur 20 Resultat av SO2-mätningar med FTIR. Referenser tagna i samband med additivtillsats visas 

för respektive additiv då pannans effekt påverkar mängden fina partiklar förutom att variationer i 

bränslekvalitén kraftigt förändrar partiklarnas sammansättning och kvantitet. 

4.2.4.5 XRD-analys av impaktorplattor och sondbeläggning 

Tabell 5 Kvalitativ XRD-analys av impaktorplattor. En fas som är oidentifierad har viss likhet med 

kaliumfosfater, vilket också sammansättningen tyder på enligt analys med SEM-EDS. Antalet stjärnor 

anger grova mängdförhållanden där fler stjärnor innebär högre relativ mängd. 

 Referens Kalcit (låg) Kalcit (hög) Kaolin Kalcit + kaolin 

KCl *** **** **** *** *** 

K2SO4 ** ** * ** ** 

Kaliumfosfat 

(okänd) 

** * * *** ** 

 
Tabell 6 Kvalitativ XRD-analys av beläggningssondringar. Antalet stjärnor anger grovt 

mängdförhållanden där fler stjärnor innebär högre mängd. 

 Referens Kalcit (låg) Kalcit (hög) Kaolin Kalcit + kaolin 

KCl *** *** *** *** *** 

K2SO4 * ** ** ** * 

KPO3(n) *** ** ** *** *** 

SiO2 (crist.) ** * * ** * 
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4.3 Slutsatser 

Försöken visar att man kan binda kalium och fosfor från partiklar i rökgaserna till mer 

högsmältande och non-volatila föreningar som delvis stannar i bädden. Det illustreras 

tydligast av de förändrade förhållandena mellan kalium och dess motjoner i fina partiklar 

i kalcitadditiv-fallet, där det kalium som fångats upp i större utsträckning bundits i 

sulfatform eller kloridform. Det innebär att man går mot en sammansättning som 

generellt sett är mer högsmältande. När enbart kaolin används som additiv höjs den 

relativa halten kaliumfosfat i de fina partiklarna, det beror på att det kalium som finns i 

gasfas i första hand reagerar med tillgängligt volatilt fosfor. Den relativa mängden ökar 

därför eftersom det inte finns nog mycket kalium kvar för reaktion med SO2 eller HCl. 

Intressant är att det i den här studien har dykt upp en ny kaliumfosfat vilket gör en semi-

kvantitativ XRD-analys olämplig i dagsläget. När strukturen och sammansättningen hos 

den hittills obestämda kaliumfosfaten bestämts kan vidare utvärdering av 

diffraktogrammen genomföras. Additiven som användes har sannolikt förbrukats helt, då 

inga rester av kalcit eller kaolin kunde återfinnas varken på beläggningssond eller bland 

de fina partiklarna. 

 

De ökande SO2-halterna i rökgaserna vid högre additivhalter visar på vilka mängder 

additiv som krävs för att få avsedd effekt. När mer kalium binds i askan på rostret finns 

också mindre mängd volatila kaliumföreningar tillgängliga för att reagera med SO2 för att 

bilda K2SO4(s) vilket i sin tur leder till högre SO2-halter i rökgaserna. Denna effekt är 

mest uttalad vid två additivtyper; hög kalcitadditivmängd där man bildar högsmältande 

Ca-K-P-föreningar samt kalcit + kaolin där K binds upp både i Ca-K-P-föreningar såväl 

som i K-Al-Si-föreningar. 

 

De här resultaten illustrerar vikten av en relevant bränsleanalys och att kunna reglera 

additivet direkt utifrån systemparametrar. Det var under drift tydligt att bränslet som 

matades in tidvis kraftigt skiljde sig från det bränsle som analyserats tidigare och därmed 

även det bränsle som anläggningen är avsedd för. Additivmängderna beräknades här från 

en känd bränslesammansättning som analyserades utifrån bränsleprov taget i början av 

försöksserien. I det här fallet låg försöken på gränsen till underdosering på grund av 

begränsningar i doseringsutrustningen. Trots dessa begränsningar i systemet så 

uppnåddes avsedd effekt på sammansättningen hos föreningarna. Bästa möjliga effekt av 

additiv i full skala kräver att bränslet är välkarakteriserat, så att man inte underdoserar 

och därmed inte får önskad effekt alternativt överdoserar och därigenom eventuellt får 

oönskade sidoeffekter.  

 

Mekanismerna som skulle utnyttjas för att förändra beteendet hos havreskalets aska har 

gett de resultat som var att förvänta sig utifrån de valda additiven. Kalciten fångade in 

fosfor och därmed även till viss del kalium, vilket ändrade mängden bildade fosfater på 

beläggningssonden och i de fina partiklarna, vilket också höjningen av SO2-halten i 

rökgaserna indikerade. Kaolinet fångade in kalium vilket gjorde att den relativa mängden 

av kaliumfosfater på beläggningar och i fina partiklar ökar något, då kaliumet som är kvar 

i volatila faser främst bildar fosfater. När kalcit och kaolin blandades var additivmängden 

låg relativt bränslemängden. Trots detta så höjdes SO2-halten, men övriga effekter på 

systemet uteblev förutom en liten sänkning av den totala mängden fina partiklar. Fortsatta 

försök skulle delvis bygga på att skapa en bättre blandning av additiv och bränsle, en 

åtgärd som kräver en mer direkt styrning av additivtillsats utifrån bränsleförbrukning än 

vad som var tekniskt möjligt under den här försöksperioden. 
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5. Sammanfattning 
Här följer en syntes av tidigare resultat (se sammanställning i syntesrapporten) och 

resultat genererade i detta projekt (WP7). En förenklad men generell beskrivning eller 

modell av de processer som sker med de oorganiska askbildande elementen när  den 

organiska matrisen oxiderar (brinner upp).   

5.1 Asktransformationsprocesser  

De inneboende (organiskt bundna) askbildande elementen i biomassan är under de flesta 

förbränningsförhållanden starkt reaktiva i jämförelse med askbildande element i form av 

mineraliska föroreningar. Elementen kan kategoriseras efter de primära 

förekomstformernas aggregationstillstånd. Därvidlag kan man förutsätta att alla de här 

diskuterade askbildande elementen i ett tidigt skede är oxidiska, förutom Cl som relativt 

snabbt troligen bildar HCl. Vid alla förbränningstemperaturer föreligger sannolikt Si, Ca 

och Mg initialt som fasta oxider. Belägg för detta kan erhållas exemplevis från det 

stabilitetsdigram som är återgivet i figur 20. Som synes är också K-oxid i fast form men 

antas omedelbart reagera med vattenånga till KOH, som är smält eller gasformig vid 

normala förbränningsförhållanden. S och P bildar primärt gasformiga oxider liksom 

bränslets C och H som under vissa omständigheter interagerar med de askbildande 

elementen. Detta är en starkt schabloniserad bild av de verkliga förhållandena, som 

sannolikt är betydligt mer komplicerad. I stora drag är dock denna beskrivning korrekt 

och framförallt en användbar utgångspunkt för ett fortsatt skisserande av 

asktransformationsreaktionerna och -mekanismerna. De beskrivna aggregationstillstånden 

har stor relevans för askkomponenternas reaktivitet och fraktioneringsbeteende i 

asktransformationsprocessen.  
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Figur 21 Stabilitetsdiagram; den termodynamiska stabiliteten för huvudprodukterna vid förbränning 

(CO2, H2O och CO) samt de viktigaste askbildande oxiderna som funktion av temperaturen. Enheten 

för den vertikala axeln är ΔG°(J) och för den horisontella  °C. Linjerna representerar 

förändringen av ΔG° som funktion av temperaturen för  bildningsreaktioner av den typ som 

anges i figuren. 

Man kan ta sig an uppgiften att förstå och beskriva hur de askbildande elementen 

interagerar med varandra och med omgivningen, det vill säga de kemiska reaktioner som 

ger upphov till aska, på olika sätt. Ett relativt konventionellt sätt är att betrakta 

askkomponenterna som (huvudsakligen) oxidiska och dela in dessa i två kategorier; 

basiska och sura. Mellan kategorierna råder kemisk attraktion av olika grad som förenklat 

uttryckt avgör i vilken ordning och vilka produkter som erhålls i slutändan. I figur 21 

utgörs den vänstra kolumnen av den basiska kategorin och den högra av den sura 

kategorin. De är arrangerade så att det översta "paret" utövar den kraftigaste attraktionen 

och bildar därför den kemiska mest stabila föreningen. Föreningarnas stabilitet avtar 

alltså nedåt i kolumnerna. Detta innebär för exempelvis K2O att fosfaten är stabilare än 

sulfaten som är stabilare än kloriden och så vidare. Finns det endast vattenånga 

tillgängligt så bildas alltså KOH. Således avgör mängderna sura komponenter 

fördelningen av bildade K-föreningar. Omvänt gäller att för en given mängd P2O5 

kommer K-fosfat att bildas före Na-fosfat som bildas före Ca-fosfat, och så vidare. 

Tabellens ordning är strikt arrangerad efter termodynamisk stabilitet vid 1000°C för de 

enkla parvisa föreningarna. Under vissa omständigheter, bland annat vid högre 

temperaturer är vissa närliggande komponenter omkastade. Många av de parvisa faserna 

(föreningarna) förekommer slutgiltigt i de bildade askorna men i flera fall sker dock 

ytterligare reaktioner där flera basiska komponenter reagerar tillsammans med en sur, 

vilket kan medföra att den här skisserade enkla stabilitetsordningen förändras. I de fall då 

smältor uppträder kan relativt komplexa blandningar av många komponenter bildas. Det 

vill säga; det kan finns andra mer komplicerade faser med högre termodynamisk stabilitet 

som blir slutprodukten i askan. Tabellen i figur 21 kan dock ge värdefull principiell 
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vägledning för att förstå de och kunna skissera de viktigaste reaktionerna i 

asktransformationsprocesserna. Komponenternas aggregationstillstånd är också angivna i 

tabellen. Som tidigare påpekats är de av stor betydelse för framförallt fraktioneringen av 

askan. I praktiken innebär även detta en långt driven förenkling men erfarenheter från 

experiment och verklighet har visat att det finns fog för denna beskrivning som kan tjäna 

som underlag för förståelsen av askfraktionerings processen. 

 
Figur 22 Uppdelning av askkomponenter givna som oxider, hydroxider och HCl i basiska och sura 

kategorier avseende hur föreningen beter sig i vattenlösning. Positionen i respektive kolumn anger den 

termodynamiska ”reaktiviteten” i förhållande till komponenterna i den andra kolumnen. 

5.1.1 Kemiska variabler - bränslen – driftsparametrar 

Som tidigare påpekats uppvisar biomassa generellt en stor variation i innehåll av 

askbildande element. Detta gäller både totalmängd och relativa koncentrationer. Denna 

variabilitet utgör den viktigaste orsaken till de många olika asktransformationsscenarier 

som man erfarit i praktiken. Energiomvandlingens ”lambdatal” tillsammans med 

eventuella additiv är andra viktiga bränsleexterna kemiska parametrar med betydelse för 

askbildningen.  

5.1.2 Fysiska variabler - konverteringsprincip – driftsparametrar 

Det finns ett antal principer för energikonvertering bränslen generellt sett. Aktuell här är 

förbränning som innebär omvandling av energin i biomassan med ett visst syreöverskott. 

Registreringen av förbränningsluften, det vill säga fördelningen av syretillförseln har 

effekt på bland annat temperaturprofilen i anläggningen. Pannans konverteringsprincip 

(fluidbädd-, roster- eller pulverteknik) skiljer sig med avseende på temperaturprofiler och 

uppehållstider för bränslet. Båda dessa variabler har stor betydelse för ask-

transformationsreaktionerna och -fraktioneringen. Man har sett att vid exempelvis 

rostereldning med relativt hög bäddtemperatur och lång uppehållstid för bränslet, hinner 

asktransformations reaktionerna närma sig termodynamisk jämvikt. Därvidlag kan 

primärluftsflödet (genom rostret) ha betydelse för både temperatur och uppehållstid. När 

det gäller fluidbäddar är uppehållstiden som regel tillräcklig, däremot kan den lägre 

temperaturen motverka uppnående av termodynamisk jämvikt. I alla händelser innebär 

lägre temperatur att andra reaktioner kan bli resultatet i en fluidbädd i jämförelse med ett 

roster. För pulverteknik, däremot, gör den korta uppehållstiden att man får en kraftig 

diskriminering av asktransformationsreaktionerna. Det vill säga endast de snabba 

reaktionerna hinner ske, detta trots höga förbränningstemperaturer och små 

bränslepartiklar.  
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5.2 Huvudreaktionerna 

Som beskrivits ovan skiljer sig de askbildande elementen i sina primära förekomstformer 

med avseende på volatilitet. En detaljerad kunskap om komponenternas speciation och 

reaktivitet som funktion av temperatur finns för närvarande inte. Förenklade teoretiska 

beskrivningar såväl som mer makroskopiska iakttagelser från experiment och verklighet 

talar dock för en hög initial volatilitet för S och Cl. Detta förfaller även gälla P. Hurevida 

dessa volatila komponenter faktiskt avgår eller ej bestäms i stor utsträckning av 

förekomsten av potentiella reaktanter och reaktiviteten hos dessa i bränslet. Det vill säga 

vilka, och koncentrationerna av, basiska oxid-komponenter. Dessutom måste stabiliteten 

för de potentiella produkterna beaktas. Exempelvis har K-fosfat och K-klorid låga 

smältpunkter och får relativt snabbt med ökande temperatur, höga ångtryck. Vad beträffar 

Si, Ca och Mg kan man dock förutsätta att de initialt bildar refraktära oxider, det vill säga 

fasta, högtemperatursmältande faser med låga ångtryck. Dessa förhållanden utgör 

förutsättningarna för den förenklade beskrivning som återges i Figur 19. Boxarna 

representerar bottenaskfraktionen och den del av aska som bildar fina partiklar.  

5.2.1 Bottenaska 

Förenklat kan bottenaskan sägas bildas av de fasta komponenterna CaO, MgO och SiO2, 

samt av P2O5 och K2O bland annat beroende på koncentrationerna av de förra. Det vill 

säga, finns det tillräcklig mängd P2O5 närvarande kommer K-fosfater att bildas. Om det 

också finns reaktivt CaO och eller MgO tillgängligt kommer ternära icke volatila K-

Ca/Mg-fosfater att bildas och utgöra del av bottenaskan. Om den senare förutsättningen 

inte finns, är risken stor att betydande mängder K-fosfat "ryker av". Vidare, om ej P2O5 

finns tillgängligt men däremot reaktivt SiO2, kommer K-silikater att bildas, K kommer 

även i detta fall bindas till bottenaskan. I andra fall har K en hög benägenhet av ryka av. 

Det är inte ovanligt att CaO och MgO förekommer i sådana överskott att man hittar "fri" 

kalk och magnesia i bottenaskan. Speciellt den senare, då också på grund av relativt hög 

reaktionströghet. 

5.2.2 Fin flygaska 

Fina askpartiklar bildas vid kondensation av gasformiga askbildande komponenter 

eventuellt tillsammans med CO2 och H2O i rökgaserna. Helt avgörande för bildande av 

fina askpartiklar är närvaron av volatil basisk komponent (i detta fall ett K-specie och i 

betydligt mindre omfattning Na-specier när det gäller biomränslen) som kan reagera med 

de sura komponenterna (SO2/SO3, HCl, P2O5, CO2). I annat fall kondenserar de sura 

komponenterna tillsammans med vattenånga vid relativt låga temperaturer sent i 

rökgaskanalen. Det ska understrykas att K-speciet ifråga både vad gäller resonemanget 

om bottenaskan och om de fina partiklarna högst sannolikt inte är K2O, utan snarare i 

praktiken KOH eller redan har bildat KCl. K2O används i den schabloniserade 

framställningen som grundläggande komponent för tydlighetens skull. Temperaturen är 

en enskild viktig parameter i sammanhanget. Den principiella skillnaden mellan olika 

förbränningstemperaturer åskådliggörs i den mellersta och högra boxstapeln (figur 19). 

Vid lägre temperaturer kan man återfinna även sulfater och karbonater i bottenaskan. De 

beskrivna förloppet utgör grunden i den fraktionering av de askbildande elementen som 

alltid sker vid bränsleomvandligsprocesser av biomassa. Omfattningen bestäms 

naturligtvis av bränslet men även av princip och utformning av anläggning.  
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Figur 23 Schabloniserad beskrivning av fraktioneringen av aska vid förbränning av biomassa. 
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5.3 Generell beskrivning av sammansättning – tetraeder 

Enligt resonemanget ovan är det K2O, CaO och MgO, samt SiO2 och P2O5 som är 

huvudkomponenteran i bottenaskfraktionen. Sammansättningen av dessa komponenter 

åskådliggöras i form av en tetraeder (ett ”kvartenärt” fasdiagram), se figur 22. Positionen 

det vill säga sammansättningen och temperaturen för den lägsta temperaturen för 

fullständig uppsmältning är given för fyra av de sex kanterna ("binärerna"), vilket 

indikerar på sammansättningar där askrelaterade problem kan förväntas. Inga data finns 

dock för sammansättningar inuti tetraedern, däremot för flera av de ”ternära” ytorna. I 

framställningen som följer görs en uppdelning mellan kiseldominerade bottenaskor och 

fosfordominerade. De förra är typiska för skogsbaserad biomassa medan i de senare 

kategorin återfinns stora delar av den åkerrelaterade biomassan. 

 
Figur 24 ”Kvarternärt” fasdiagram med de bottenaskbildande huvudkomponenterna. 

5.3.1 Askrelaterade problem - bottenaska 

Mängden bildad aska står naturligtvis relaterad till totalkoncentrationerna av askbildande 

element i bränslena. I sig kan större mängder aska innebära problem för anläggningar där 

askhanteringsutrustning är dimensionerad för ett specifikt bränsle. De stora problemen 

relaterad till bottenaska är dock uppkomst av slagg (roster) och bäddagglomerering 

(fluidiserande bäddar). I större omfattning orsakar dessa askrelaterade problem, i form av 

driftsstopp och underhållsåtgärder med nedsatt tillgänglighet som resultat. Erfarenheter 

från det föreliggande projektet och från tidigare forskning är att problemen kan relateras 

till koncentrationerna av de askbildande elementen i bränslena. 

5.3.1.1 Bottenaska - skogsbränslen (ternärt system) 

Figur 21 återger sammansättningen av de bottenaskabildande komponenterna för kiselrika 

bränslen i form av en triangel, i princip ett förenklat ternärt fasdiagram. Hörnen utgörs av 
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K2O, CaO+MgO samt SiO2 och läget i triangeln visar de relativa proportionerna av 

komponenterna. Bakgrunden till att addera CaO och MgO är att dessa komponenter 

uppför sig snarlikt i förhållande till de andra komponenterna och att den grafiska 

framställningen därmed underlättas. I realiteten finns dock en viss skillnad i uppförande 

som alltså bortses ifrån här. I diagrammet finns ett antal isotermer som markerar de 

sammansättningar där fullständig uppsmältning föreligger. Som synes ligger den lägsta 

temperaturen (ca 700°C) för fullständig uppsmältning nära sammanbindningslinjen 

mellan K2O och SiO2 och vid ca 70% av den senare. Smältförhållandena har tagits från 

det ternära fasdiagrammet K2O-CaO-SiO2 och är alltså approximativa bl.a. i det 

avseendet, som nämts ovan, att MgO antas uppträda snarlikt CaO. Det bör betonas att en 

viss andel smälta kan finnas närvarande i betydligt vidare sammansättningsområden än de 

som markeras av isotermerna i diagrammet. Generellt minskar den dock med ökat 

avstånd från de markerade områdena och som framgår av figuren, även vid lägre 

temperaturer. Vidare återger figuren förhållandena vid jämvikt, det vill säga att 

asktransformationsreaktionerna har uppnåt sin slutpunkt. Då WP7 primärt fokuserar på 

fosforrika bränslen, redogörs inte vidare för de silikatdominerade systemet här. För en 

mer utförlig beskrivning av det senare hänvisas till programmets syntesrapport. Där finns 

också en redogörelse för de bränslen vars koncentrationer av bottenaskbildande element 

är markerade i figuren.  

 

 

 

 
Figur 25 ”Ternärt” fasdiagram med de bottenaskbildande huvudkomponenterna i silikatdominerade 

system – exempelvis skogsbränslen. 

5.3.1.2 Bottenaska - fosforrika bränslen (ternära ststem) 

 

På motsvarande sätt som för de silikatrika bottenaskorna, visas i figur 1 och 2 (se avsnitt 

4.1 ovan) kritiska smältförhållanden för systemen CaO – K2O – P2O5 respektive MgO – 
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K2O – P2O5. Även om systemen skiljer sig en hel del på detaljnivå sjunker 

smälttemperaturerna i båda systemen i riktning mot P2O5. Inget av systemen är 

undersökta i sin helhet men experimentellt bestämda smälttemperaturer för enskilda faser 

i systemet (utanför områdena med isotremer i figurerna) pekar på att smälttemperaturerna 

ökar påtagligt i riktning mot sammanbindningslinjen CaO – K2O respektive MgO – K2O. 

I det avseendet finns vissa likheter med motsvarande silikatsystem. Däremot blir 

situationen en annan när man närmar sig P2O5-”hörnet” i jämförelse med SiO2-”hörnet”. I 

det senare fallet stiger smälttemperaturerna kraftigt medan i det förra sjunker 

temperaturerna. Området närmast P2O5 är inte experimentellt undersökt till skillnad mot 

SiO2 analogerna men eftersom ”ren” P2O5 har högt ångtryck redan vid låga temperaturer 

kan man förmoda att samtidigt som smälttemperaturerna sjunker i riktning mot P2O5 ökar 

volatiliteten kraftigt för den senare komponenten. Vissa experimentella erfarenheter i 

detta projekt från fosforrika askor pekar också i den riktningen. Dessa förhållanden är 

viktiga att beakta för bränslen med höga fosforhalter i relation till de basiska oxiderna 

eftersom sannolikheten att fosfor återfinns i rökgasernas fina partiklar därmed är stor. 

5.3.2 Slaggning/sintring/beläggningsbildning 

Generellt sett, utifrån de något förenklade resonemangen ovan, kan man konstatera att för 

både silikat- och fosfatdominerade askor sjunker smälttemperaturerna med ökande 

kaliumhalter och ökande SiO2/P2O5 halter. Detta innebär att riskerna för slaggbildning är 

betydande för ett brett spann av asksammansättningar hos biobränslen. Som redan nämts 

innebär omständigheterna på ett roster med relativt lång uppehållstid och höga 

temperaturer att att förutsättningarna att närma sig jämvikt är relativt goda. Därmed kan 

förhållanden som är återgivna i figur 21, 1 och 2, tjäna som vägledning och användas för 

att kvalitativ bedömma riskerna för slaggbildningstendenser för ett specifikt biobränsle. 

5.3.3 Bäddagglomerering 

Även beträffande bäddagglomerering kan viktig information erhållas ur fasdiagramen 

(figur 21, 1 och 2). Här måste resonemangen dock ta sin utgångspunkt i de etablerade 

bäddagglomereringsmekanismerna, som bland annat diskriminerar silikatrika askor från 

fosfatrika och som har sin förklaring i de förhållanden som återges i figur 18.  Generellt 

sett ökar risken för denna typ av askreleterade problem inom samma 

koncentrationsområden som för slaggbildning. Följande mekanismer har beskrivits: 

a) Lagerbildning på bäddpartiklar, initierat av smält kaliumsilikat som bildats på 

ytan genom reaktion med gasformiga eller smälta kalium-föreningar tillsammans 

med diffusion/inlösning av kalcium (CaO) in i smältan, återföljt av sintring och 

agglomerering på grund av viskösa flöden i ytlagret. Denna mekanism är typisk 

för skogsbränslen som innehåller relativt höga halter av kalium och kalcium samt 

låga halter av kisel. 

b) Direkt reaktion mellan bäddpartikelytan och kalium-föreningar i gas- eller 

aerosolform, resulterande i bildning av lågsmältande silikatlager, vilka ger 

upphov till sintring och agglomerering genom viskösa flöden i ytlagret. Denna 

mekanism förekommer typiskt för bränslen med höga alkali- och relativt låga 

kisel halter. 

c) Direkt vidhäftning av helt eller delvis smälta kalium-silikatrika 

askpartiklar/droppar, till bäddpartiklarna. Typiskt förekommande för bränslen 

med höga halter alkali och organiskt bundet kisel samt låga halter av av andra 

askbildande element. 

 

I silikatdominerade askor utgör höga halter kalium alltid ett problem för bäddmaterialet; 

tillsammans med låga halter kisel är risken stor för agglomerering enligt mekanism a) och 

b); med ökande halter kisel ökar även inslaget av mekanism c). I fosfatdominerade askor 
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(lågt kiselinnehåll) och höga halter kalium (högre än fosfor), är situationen analog med 

motsvarande silikatdominerade system, det vill säga agglomereringsrisker enligt 

mekanism a). Vid ökande halter fosfor ökar här emellertid inslaget av mekanism c), det 

vill säga fosfor har här en ”skyddande” effekt mot reaktiv direkt attack från gasformiga 

kaliumspecies, och lågsmältande bäddaska bidrar till bäddagglomereringstendensen. För 

både silikat- och fosfatdominerade askor gäller att ett ökat innehåll av alkaliska 

jordartsmetalloxider, det vill säga CaO och MgO, motverkar problemen. I princip samma 

resoneman kan föras för bäddagglomereringsproblematik som för slaggningsdito. I ett 

antal experimentella undersökningar av silikatrika askor har det visats att effekten av CaO 

på bäddsandskornens beläggningar är positiv i så måtto att smälttemperaturerna höjs 

allteftersom CaO (sannolikt även MgO) reagerar in i den initialt kaliumrika och 

lågsmältande ytskiktet. I dessa fall är det således mekanism a) dominerat. På motsvarande 

sätt har CaO och MgO också visat sig ha en positiv inverkan på 

bäddagglomereringssituationen i forfordominerade askor. Här bidrar dessa komponenter 

till att höja smälttemperaturen på bäddaskan och förhindra att kladdar ihop bädden enligt 

mekanism c). 

 

Så här långt har förhållandena för ”rena” silkatsystem respektive fosfatssytem beskrivits. 

I praktiken existerar inte sådana biobränslen. Hela skalan från silikatrika askor med 

mycket litet inslag av fosfor till fosforrika askor med mycket litet inslag av kisel 

förekommer. Vi har undersökt exempel på såväl båda ”extremvarianterna” som många 

varianter där emellan. I stort problem vad det gäller tolkningen av resultaten från de 

senare undersökningarna är att inte fasdiagram av den typ som de ovan förda 

resonemangen baseras på, finns bestämda för de kvartenära systemen, det vill säga, CaO 

(+MgO) – K2O – SiO2 – P2O5. Detta innebär att inget är känt beträffande 

smälttemperaturförhållandena för biobränsleaskor som innehåller signifikanta halter av 

både kisel och fosfor. Utifrån experimentella erfarenheter och allmän oorganisk 

högtemperaturkemi –teori, kan vi dock göra ett antal antaganden och slutsatser; 

 Smälttemperaturerna i de kvarternära sammansättningarna är sannolikt lägre än 

för de ternära 

 I silikatdominerade system, aska från exempelvis skogsbiomassa, kommer 

fosforn att föreligga som apatit (Ca5(PO4)3OH) eller whitlockite (exempelvis 

Ca2(PO4)2) beroende på temperatur och fukthalt. Båda dessa faser är mycket 

stabila i förhållande till silikatsystemen och dessutom relativt högsmältande 

(speciellt whitlockite). Föreslagsvis innebär detta at man kan ”räkna bort” 

motsvarande kalciummängder från askan, och fortsätta att beakta resterande aska 

som en ren silikatbaserad aska. 

 I hela sammansättningsområdet, silikat – fosfat, kommer fosfatkemin att ha 

företräde framför silikatkemin. Det vill säga fosfor kommer först att ”ta för sig” 

av de basiska komponenterna  och lämna eventuellt överblivna basiska 

komponenter till kisel. Experimentella bevis på dessa förhållanden har vi funnit i 

form av oreagerad silika (kristobalit, SiO2) i askor från biobränslen med 

jämförbara halter kisel och fosfor. Resonemanget bygger också på den 

oorganiska kemiska teori som ligger till grund  för tabellen i figur 18. 
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5.3.4 Askrelaterade problem – flygaska 

Flygaska är en allmänt använd beteckning på askmaterial som fraktionerats genom olika 

fysikaliska och kemiska omständigheter och tranporterats från förbränningszonen till 

senare delar av rökgaskanalerna. Det är därför ett relativt diffust begrepp som återspeglas 

i den varierande och breda sammansättningen. Man kan emellertid dela upp flygaska i 

grövre och finare partiklar. 

5.3.5 Grova - fina partiklar 

Grövre flygaskepartiklar (> 5ìm) visar sammansättningsmässigt generellt stor likhet med 

bottenaska och bäddmaterial (i fluidbäddar). Det är framförallt fysikaliska förhållanden i 

form av rökgashastigheter som är avgörande för omfattningen av denna askfraktionering. 

Här berörs denna del av flygaskan inte vidare. De fina partiklarna (< 1μm) bildas genom 

kondensation av gasformiga rökgaskomponenter. Som tidigare nämts har volatila 

alkalispecies en nyckelroll för bildning av fina rökgaspartiklar.  

5.3.6 Gasformiga och partikulära emissioner 

Utan eller vid underskott av alkali (för biomassa praktiskt taget uteslutande kalium) 

kommer alla eller en del av de sura komponenterna  (SO2/SO3, HCl och i förekommande 

fall P2O5) att kondensera som sura vattenlösningar sent i rökgasgången eller avgå som 

gasspecies. Avgörande för halterna av gasformiga kaliumspecies i rökgaserna är dels 

totalhalterna kalium i biomassan men framförallt relationerna till de sura komponenterna 

SiO2 och P2O5. Generellt innebär underskott av de senare att kapaciteten att binda alkai i 

bottenaskan är liten med stor avgång av alkali som följd. I figurerna 21, 1 och 2 återfinns 

dessa haltområden nära sammanbindningslinjen mellan CaO (MgO) och K2O, speciellt 

vid högre halter K2O.  

5.3.7 Reaktionsordning mellan volatila rökgasspecies 

Som berörts tidigare beträffande reaktionsordningen skisserad i figur 18, har vi också 

experimentell konstaterat den för de volatila rökgaskomponenterna. Det vill säga, 

kaliumfosfater bildas före -sulfater, -klorider och -karbonater i tur och ordning, beroende 

på förekommande koncentrationer i rökgaserna. Detta har stor betydelse för bildning av 

olika typer av beläggningar längs rökgaskanalen och möjligheterna till kvittblivning av 

dessa, eftersom att hårdheten bland annat är relaterad till smälttemperaturer för 

komponenterna i beläggningarna. Korrosiviteten för metalliska komponenter i 

anläggningarna varierar påtagligt för dessa salter. Man har kunnat påvisa en ökning av 

korrosionen på rostfria stål i kontakt med alkalisulfat, -klorid och karbonat, i tur och 

ordning. Studier av hur korrosiva alkalifosfaterna är, planeras. Det finns dock anledning 

att anta att den reaktions ordning som återges i figur 18, även gäller korrosiviteten, 

eftersom det i praktiken rör sig om bildning av alkalikromater i kontakt med det rostfria 

stålets skyddande kromoxidskickt (Cr2O3). Stabiliteten minskar nedåt i tabellen och 

därmed ökar sannolikt benägenheten att bilda alkalikromat vilka förstör de skyddande 

kromoxidskiktet.  
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6. Slutsatser 
Askrelaterade problem som slaggning, bäddagglomerering och bildning finpartikulära 

emissioner kan förstås och beskrivas utifrån grundläggande oorganiska 

högtemperaturkemiska insikter och resonemang. Utgångspunkten är jämviktskemiska 

antaganden baserat på termokemi i form av framförallt grunddata och fasdiagram samt 

bränslenas varierande innehåll av askbildande element. Med hänsyn tagen till 

reaktivitetsbegränsningar och fraktioneringstendenser relaterade till de fysikaliska 

förhållande olika förbränningsanläggningar och –tekniker karaktäriseras av, kan 

schematiska men realistiska asktransformationsscenarier formuleras. Utifrån tidigare 

erfarenheter och resultat från föreliggande projekt kan konstateras att: 

 Slaggningstendenser hos både silikat- och fosfatdominerade bränsleaskor kan 

kvalitativt predikteras med hjälp av de ternära fasdiagrammen K2O – CaO (MgO) 

– SiO2 respektive K2O – CaO – P2O5 samt K2O – MgO – P2O5. 

Slaggningstendenserna ökar med närheten av de delar i fasdiagrammen där låga 

smälttemperatur gäller. 

 För askor med betydande innehåll av både fosfor och kisel finns inte relevanta 

fasdiagram beskrivna. Dock kan även här vissa förutsägelser göras, under 

antagandet att ytterligare smältpunktssänkningar uppträder i det blandade 

systemet. Det finns vissa iakttagelser som tyder på att smältförhållandena inte är 

linjära utan varierar påtagligt. Här finns ett uppenbart och stort behov av 

ytterligare forskning eftersom det flesta fosforrika biomränslen också håller 

signifikanta halter kisel. 

 Även bäddagglomereringstendenser kan utläsas ifrån de aktuella fasdiagrammen. 

Här måste dock informationen kompletteras med kunskaper om 

bäddagglomereringsmekanismer, allmän kännedom om askkomponenternas 

termodynamiska reaktivitetsbenägenhet samt askkomponenternas reaktivitet 

baserad på tillgänglighet (volatila – refraktära komponenter).  

 Bildning av fina partiklar kan även den predikteras med hjälp av fasdiagrammen. 

Två faktorer är avgörande. 1) mängden fina partiklar är relaterad till halten av 

alkali i bränslet, det vill säga huvudsakligen kalium. Detta innebär att  risken för 

partikelemissioner ökar ”neråt” i fasdiagrammen (som de är visualiserade i denna 

rapport). 2) Förhållandet  till kisel respektive fosfor (kvoterna K/P och K/Si) är 

avgörande för avgången av kalium och därmed partikelbildningen. Både kisel 

men framförallt fosfor har förmåga att binda kalium till bottenaskan och därmed 

minska partikelbildningstendensen. Beträffande kisel så bör det vara reaktivt 

organiskt bundet för att få påtaglig effekt. Denna förmåga att inhibera 

partikelbildning ökar med minskande kvoter K/P och K/Si. För K-fosfater bör 

noteras att volatiliteten är relativt hög när kvoterna blir låga och man närmar sig 

”P2O5-hörnet” vilket innebär att K-fosfater kan bidra till partikelbildningen. Om 

CaO och MgO finns tillgängligt i tillräckliga mängder kan denna avgång hindras 

med hjälp av bildning av ternära K-Ca-fosfater och K-Mg-fosfater. Alltså, risk 

för kraftig bildning av fina partiklar är hög i områden nära ”K2O-hörnet”. 

Tilläggas bör att det även då måste finnas sura volatila komponenter (vilket det 

som regel finns i varierande halter) som kan reagera med de volatila 

alkalikomponenterna till salter som kondenserar som submikrona partiklar i den 

temperaturgradient som råder längs rökgaskanalen. Därvid är kännedom om 

stabilitets ordning för alkalisalterna en förutsättning för att kunna prediktera vilka 

salter som bildas. 
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FÖRORD 

Föreliggande rapportbilaga redovisar resultat från delprojekt 8 (WP 8) som finansierats av 

direkta medel från STEM och Torvforsk samt med natura bidrag från NEOVA. Projektet 

som löpt under perioden 2009-2012 ingår i ett kluster av flera delprojekt som 

koordinerats av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) med stöd av STEM och ett 

flertal aktörer i branschen (Energimyndigheten, projektnr 30641-1 

”Förbränningskaraktärisering och förbränningsteknisk utvärdering av olika 

pelletsbränslen”).  
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SAMMANFATTNING 

Resultaten från denna studie och våra tidigare nu sammanställda resultat inom området 

visar på kraftig reduktion (ca 50-80 vikts-%) av mängden emitterade fina partiklar (<1 

µm; PM 1) vid inblandning av torv i trädbränslen (grot, salix och stamved) redan vid 

inblandningsgrader om 10-15 vikts-% av TS vid förbränning i pelletsbrännare (20 kW) 

och rosteranläggningar (200 kW, 4 MW). I studerade anläggningar (roster- och 

pelletsbrännaranläggningar) har mängden grövre partiklar inte nämnvärt ökat vid 

inblandning av torv. 

 

Carex(starr)baserad torv med hög ask- och kiselhalt ger bäst effekt. Vid inblandning av 

torv i stråbränslen (halm, rörflen) erhålls dock endast utspädningseffekter då andelen 

kalium i bränslemixen reduceras. 

 

Kaliumet i biobränslet binds till torvens askkomponenter i form av kaliumrika 

silikatsmältor och kaliumrika fasta faser som Leucite (KAlSi2O6) och Kalsilite (KAlSiO4) 

i stället för att övergå till gasfasen och därefter bilda fina partiklar genom kondensation. 

Kalium återfinns därmed i större utsträckning i bottenaskan och eventuellt i grövre 

partiklar. 

 

Slaggningstendensen ökar vid sameldning av carexbaserad torv med trädbränslen. För att 

minimera denna effekt bör carexbaserad torv med relativt hög Ca halt nyttjas, gärna med 

ett Ca/Si viktsförhållande upp mot 1. Denna typ av torvsammansättning har i våra studier 

både gett hög reducerande effekt samtidigt som slaggningstendensen inte nämnvärt ökat. 

 

Hög reducerande effekt har erhållits såväl då torven sampelleterats med trädbränslet som 

då enskilda torvpartiklar (torvpellets och frästorv) blandats med enskilda 

trädbränslepartiklar (flis och träpellets) innan bränslefickan/pelletssilon. 

 

Då torv har ett högre S- och N-innehåll än trädbränslen kommer NOx och SOx halterna 

att öka vid samförbränning. 
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1.  BAKGRUND 

Ökad konkurrens om konventionella biobränslen, förändrade styrmedel och höjda 

bränslepriser ökar behovet att kunna utnyttja ett brett bränslesortiment. Samtidigt ökar 

intresset att producera mer el och även biodrivmedel från bioråvaran. Ett flertal olika nya 

typer av bränslen såsom alternativa fraktioner av skogsråvaran, åkerbränslen samt 

restprodukter från biodrivmedelsproduktion, kommer inom en snar framtid att ”behöva” 

nyttjas såväl inom storskalig som småskalig kraft- och värmeproduktion. 

 

Användningen av vissa skogs- och åkerbränslen (t ex grot, salix och halm) kan orsaka 

besvärande askrelaterade driftsproblem varav beläggningsbildning och högtemperatur-

korrosion i kraftvärmeverkens anläggningar uppmärksammats under senare år. Flertalet 

biobränsleeldade kraftvärmeverk i Sverige rapporterar mer eller mindre omfattande 

korrosionsproblem i överhettare som ger oacceptabelt kort livslängd.
1,2

 Problemen bidrar 

till en reducerad tillgänglighet hos utrustningen, vilket ökar behovet av tillsyn. De ”nya” 

typer av bränslen (grot, salix, halm och rörflen) som idag, p g a rådande knappa tillgång 

och ökande pris på mer traditionella trädbränslen, kommer att ta sig in på marknaden 

innehåller sådana askbildande element, bl a höga alkalihalter, att besvärande 

driftsproblem och totala driftsstopp kan förväntas.
3,4,5,6

  

 

Torv har i större omfattning använts som bränsle i fjärrvärmeproduktion sedan början av 

80-talet. Torv används flitigt i många förbränningsanläggningar av flera skäl bl.a. pris, 

tillgång och förbränningstekniska aspekter. Torvbränslen används ofta i kombination med 

trädbränslen i värme- och kraftvärmeverk. Den kombinationen har visat sig ge 

förbränningstekniska fördelar kanske främst minskad risk för askrelaterade 

driftsproblem.1 Produktionen av energitorv i Sverige har varit relativt konstant, omkring 

3 TWh årligen, under de senaste tio åren. Sverige har stora torvtillgångar och en potential 

att utöka användningen kraftigt.   

 

Diskussioner har på senare tid också förts vad gäller partikelemissionerna från små- och 

mellanstora förbränningsanläggningar, dels med anledning av de samband som 

konstaterats mellan exponering för partiklar i omgivningsluften och olika hälsoeffekter 

och dels med anledning av den stora osäkerhet som råder vad gäller emissionernas 

omfattning i såväl befintlig som framtida teknik. Idag är utsläppskraven av partiklar 

(stoft) för anläggningar mellan 0.5-3 MW inom tätort i Sverige normalt sett 100-150 

mg/Nm
3
 (vid 13% CO2), men kommer sannolikt skärpas och harmoniseras inom EU. 

Nämnas kan att det av miljömyndigheter i Tyskland föreslagits en sänkning av nivåerna 

till 60 mg/Nm
3
 (vid 11% O2) nu och 20 mg/Nm

3
 efter 2014, för biobränsleeldade 

anläggningar upp till 1 MW. Dagens utsläppskrav klaras i de flesta fall genom relativt 

enkel stoftrening med cyklon (ev multicykloner), medan hårdare utsläppskrav sannolikt 

kommer att innebära att mer avancerad partikelreningsutrustning (elfilter eller slangfilter) 

måste användas om inte processinterna åtgärder hittas som möjliggör en reducering av 

mängden partiklar redan i eldstaden/förbränningsprocessen. Detta kommer vara särskilt 

aktuellt om alternativa mer askrika biobränslen skall nyttjas i dessa små- och medelstora 

värmeanläggningar. 

 

Partikelutsläppens storlek och karaktär (såväl storlek som sammansättning) från en 

anläggning beror på såväl bränslets sammansättning som förbränningsanläggningens 

utformning (förbrännings- och reningsteknik). Partikelutsläppen härrör vid effektiv 

(normal) förbränning till största delen från oorganiska bränsleaskkomponenter (för 

biobränslen främst olika kaliumföreningar) varvid torvens asksammansättning här är 

särskilt intressant. Tidigare forskning har indikerat att torvinblandning påverkar 

partikelbildningen vid förbränningen, bl a indikerar dessa studier att mängden fina 

partiklar kan reduceras vid inblandning av torv i biobränslen. Tidigare resultat från 

bänkskaleförsök i både fluidbädd och brännarutrustning visar på kraftig reduktion (upp 
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till 80%) av mängden emitterade fina partiklar (<1 µm; PM 1) vid inblandning av torv i 

salix- och grotbränslen redan vid inblandningsgrader om 15-20 vikts-% av TS. 

 

Då utrustning under några MW ofta saknar effektiv utrustning för rening av de mindre 

partiklarna, och då dessa särskilt har diskuterats m a p hälsoeffekter, kan eventuellt 

torvinblandning i andra biobränslen vara en intressant lösning för kostnadseffektiv 

reducering av utsläppen av fina partiklar. En reduktion av de kaliumrika fina partiklarna 

kommer också medföra lägre risk för beläggningsbildning i pannors konvektionsdel. 

 

Ännu har endast ett fåtal försök i fullskala demonstrerat möjligheterna till reduktion av 

fina partiklar vid inblandning av torv till träd- och åkerbränslen och i ingen av dessa 

försök har pelleterad torv nyttjats. En sammanställning av tidigare erfarenheter av utförda 

försök inom området har heller inte utförts och en fullständig kartläggning av effekten för 

olika intressanta torvklasser saknas. 
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2. MÅLSÄTTNING 
 

Den övergripande målsättningen för projektet ”Reduktion av partikelutsläpp vid 

småskalig sameldning av pelleterad biomassa och torv” är därför att demonstrera 

lämpliga val av torvslag och inblandningsgrader i pelleterade bränsleblandningar med 

olika biobränslen för nyttjande i närvärme(roster)anläggningar med syfte att reducera 

mängden emitterade fina rökgaspartiklar. 

 

Projektet utfördes i två etapper där etapp 1 syftade till att ge 

rekommendationer/bakomliggande kunskap om vilka torvslag (sammansättning) och 

aktuella inblandningsgrader i biobränslen som ger högst reduktionsgrad på emissionen av 

fina partiklar (PM1) vid förbränning i rosteranläggningar samt hur denna åtgärd påverkar 

slaggningsbeteendet d v s risken för ökande slaggningsproblem. Etapp 2 syftade sedan till 

att demonstrera sameldningseffekterna av torv med trädbränslen på reduktionen av 

partikelutsläppen i närvämeanläggningar (rosters) i ”fullskala” i verklig drift.  
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3. GENOMFÖRANDE 
 

Arbetet genomfördes i två etapper. Etapp 1a och b syftade till att ge 

rekommendationer/bakomliggande kunskaper om vilka torvslag (sammansättning) och 

aktuella inblandningsgrader i biobränslen som ger högst reduktionsgrad på emissionen av 

fina partiklar (PM1) i anläggningar av roster-/brännartyp. Etapp 2 syftade till att 

demonstrera sameldningseffekterna med lämplig torvpellets vid nyttjande av 

trädbränslebaserad pellets.  

 
3.1. ETAPP 1 A SAMMANSTÄLLNING AV TIDIGARE UTFÖRDA 
ARBETEN AV PROJEKTGRUPPEN I LAB- OCH FULLSKALA  
 

Effekter av torvinblandning av olika torvklasser i flertalet olika biomassapellets på 

partikelemissionen såväl som gasemissioner och uppkomsten av askrelaterade 

driftsproblem (slaggning/beläggningsbildning) har tidigare studerats i 

pelletsbrännarutrustning (20 kW) av projektgruppen. Resultaten har dels rapporterats 

(2008-05) i det NEOVA/Torvforsk/STEM finansierade projektet ”Småskalig användning 

av torv- effekter av torvinblandning i träpellets på förbränningsresultaten i 

pelletsbrännare”
7
 dels i det Värmeforsk/Torvforsk finansierade projektet (A5-514) 

”Minskade askrelaterade driftsproblem (beläggning, slaggning, högtemperaturkorrosion, 

bäddagglomerering) genom inblandning av torv i biobränslen”.
8
 Projektet har också under 

perioden 2008-2009 samverkat med Värmeforsk-/Torvforsk finansierade projektet (E06-

623) ”Minskade askrelaterade driftsproblem genom inblandning av torv i åkerbränslen” 

där sameldning mellan icke pelleterad frästorv och bl a salixflis studerats i en 4 MW 

rosteranläggning.
9
  

 

3.2 ETAPP 1 B TERMOKEMISKA MODELLBERÄKNINGAR OCH 
KOMPLETTERANDE FÖRBRÄNNINGSFÖRSÖK I LABSKALA 
 

3.2.1 Termokemiska modellberäkningar 
 

Termokemiska studier rörande kaliumavgång från bädden och slaggning utfördes i 

samverkan med projektet Värmeforsk-/Torvforsk finansierade projektet (E06-623) 

”Minskade askrelaterade driftsproblem genom inblandning av torv i åkerbränslen”9 för 

att föreslå intressanta inblandningsgrader av olika torvklasser till olika bränslen för 

nyttjande i rosteranläggningar. De bränslen som studeras var halm, salix och rörflen med 

hög och låg askhalt.  

 

Typiska bränslesammansättningar som väl representerar respektive bränsleslag nyttjades. 

Salixbränslet representerar också i detta fall även ett trädbränsle med relativt hög 

kaliumhalt och med relativt lågt kiselinnehåll. Som utgångspunkt för denna studie nyttjas 

tidigare arbetens sammanställning på åkerbränslens och olika torvklassers innehåll, och 

variation i innehåll, av askbildande element. Den valda halm och salixbränsle 

sammansättningen-/provet såväl som vissa (ej bränslen innehållande torvprovet ”3B 

Fält”) halm/torv- och salix/torv mixar har också tidigare nyttjats i kontrollerade försök i 

pelletsbrännare (15 kW).8 Detta medgav möjligheter till att validera de termokemiska 

modellberäkningarna för att därmed med större säkerhet ge bättre d v s säkrare resultat 

vid förslag till val av torvprov och inblandningsgrader vid fullskaleförsöken.  

I tabell 1 framgår de bränsleprov/-sammansättningar som nyttjats i de termokemiska 

modellberäkningarna.   
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Tabell 1. Bränslekaraktäristik - askbildande huvudelement hos studerade torv- 

och biobränsleprover/-sammansättningar (etapp 1 termokemiska 

modellberäkningar).9 

 Torvprover/-sammansättningar Bioprover/-sammansättningar 

 Brunns- 
kölen 

Norr- 
heden 

Stentjärn 
D 

3 B 
fält 

Halm Salix Rörflen 
låg 

askhalt 

Rörflen 
hög 

askhalt 

Askhalt* 10.4 4.0 6.3 6.2 5.7 2.1 3.1 10.7 

         

Si* 3.25 0.45 1.41 0.81 0.80 0.086 0.68 3.8 

Al* 0.34 0.26 0.19 0.17 0,006 0.017 0.081 0.31 

Ca* 0.46 0.39 0.74 0.93 0.40 0.50 0.34 0.29 

Fe* 0.76 0.69 0.50 0.73 0.005 0.010 0.031 0.11 

K* 0.08 0.01 0.05 0.01 1.25 0.25 0.23 0.36 

Mg* 0.07 0.05 0.07 0.06 0.10 0.044 0.078 0.073 

Na* 0.03 0.01 0.02 0.006 0.03 0.011 0.0089 0.052 

P* 0.07 0.04 0.03 0.052 0.13 0.059 0.13 0.090 

S* 0.22 0.26 0.51 0.59 0.19 0.04 0.12 0.09 

Cl* 0.05 0.03 0.03 0.04 0.26 <0.01 0.02 0.05 

         

Torvslag** SC-t SC-t SC-t SC-t - - - - 

Hum. 
Grad*** 

H6 H4-5 H4-5 H4-5 - - - - 

*) % av TS. 

 

**) S=Sphagnum torv (vitmosstorv); C=Carex (starrtorv). Vid angivande av torvslaget är det 

sistnämnda det dominerande torvslaget exempelvis SC, vilket innebär att starrtorv dominerar.  

 

***) Humifieringsgrad (enl. von Post) H1-H3 är låghumifierad torv där endast färgat vatten avgår 

vid kramning. H4-H6 är medelhumifierad torv där vattnet är mycket grumligt och viss andel dy 

och grötig massa passerar mellan fingrarna vid kramning. H7-H10 är höghumifierad torv där 

övervägande del av torvmassan passerar vid kramning mellan fingrarna. 

 

De torvprov som valdes ut var de torvprov som ur sameldningsmekanistisk synpunkt 

(utifrån de tidigare studierna) väl representerar en torvsammansättning/-prov som ger 

positiva effekter m a p alkaliuppbindning. Utifrån resultaten från de tidigare utförda 

arbeten, bl a
8 
 har slutsatsen dragits att torvar med hög askhalt (t ex starrinnehållande), ger 

de bästa sameldningsegenskaperna.  

 

De torvprov som därför nyttjades i modellberäkningarna var torvprov från Brunnskölen, 

Norrheden och Stentjärn D (sammansättning se Tabell 1). Bränsleaskans sammansättning 

varierar väsentligt i de föreslagna proverna då Norrheden även innehåller lermineral, 

Brunnskölen är relativt rik på Si och har en hög askhalt och Stentjärn D är relativt rik på 

Ca och S. De valda torvproverna/sammansättningarna representerar också väl 

variationerna i bränsleaskan hos typisk starrbaserad energitorv. Då tidigare studier visat 

att mängden torvaska är viktig för att erhålla positiva egenskaper8 m a p sameldning 

nyttjades ej torv som domineras av vitmossa. Då dessa torvprov hade relativt höga Si/Ca 

förhållanden och då detta visat sig i rosteranläggningarna kunna bidra till ökad 

slaggningstendens vid inblandning av dessa torvprover i vissa biobränslen (t ex grot, 

salix), så utfördes även modellberäkningar med ett torvprov benämnd 3 B Fält som har ett 

lägre Si/Ca förhållande (nära 1). Detta torvprov är en typisk blandtorv med höga inslag av 

starrtorv och anses vara relativt representativ för normal bränntorv.  

 

Salixprovet/-sammansättningen som nyttjats i etapp 1 härstammar från försöksodlingar 

vid inst. för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV), SLU Umeå. Halmen härrör från 

Swalövs värmeverk i Skåne där driftspersonalen tagit ut ett representativt halmmaterial. 
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De valda rörflensproverna var båda vårskördade. Provet med hög askhalt har vuxit på mer 

lerjordsbetonad åker i Umeå medan provet med låg askhalt har vuxit på mer mullbetonad 

mark i Glommersträsk.  

 

Modellberäkningar utfördes också med de bränsleblandningar som nyttjades i 

fullskaleförsöken i rosterpannan på 200 kW i Kramfors inom detta projekt. 

Bränslesammansättningar för dessa bränslen återfinns i kapitel 3.3. 

 

För mer information rörande modellberäkningsstrategi och utförande av de termokemiska 

modellberäkningarna hänvisas läsaren till Öhman et al 2010.9 

 
3.2.2 Kompletterande förbränningsförsök i labskala-/pelletsbrännare 
 

Kompletterande kontrollerade pilotskaleförsök utfördes i pelletsbrännare (20 kW) i 

enlighet med tidigare försök som utförts i Värme-/Torvforskprojektet ”Minskade 

askrelaterade driftsproblem (beläggning, slaggning, högtemperatur-korrosion, 

bäddagglomerering) genom inblandning av torv i biobränslen”.8 Tidigare bristfälliga 

kunskap inom området, framförallt vad gäller effekten för olika torvklasser, 

kompletterades. Då tidigare undersökning indikerat att sameldning med askrik carextorv 

ger en tydlig reduktion av partiklar men att vissa av dessa (torvar med kiseldominans) 

även ger en ökad slaggningstendens fokuserades den kompletterande undersökningar till 

att bestämma effekten på partikelbildning och slaggningstendens för olika 

inblandningsgrader av carextorvar i typiska åker- och skogsbränslen. Då kisel, kalcium, 

järn och svavel dominerar asksammansättningen hos Carextorv och där järn och svavel ej 

i nämnvärd omfattning förväntas ha effekt på kaliumretentionen i den bildade restaskan  d 

v s partikelbildningen fokuserades arbetet mot att studera effekten av varierande Ca och 

Si innehåll i torven. Utifrån tidigare erfarenheter (sammanställda i etapp 1A) och 

resultaten från de termokemiska modellberäkningarna i etapp 1B från detta projekt valdes 

därför en typisk starrbaserad torv ut (för samtliga sameldningsprov) med relativt höga 

Ca/Si förhållanden (benämnd 3 B Fält). Denna torvsammansättning, vad gäller 

askbildande element, ger en bra uppbindning av kalium till bottenaskan/större 

askpartiklar vilket bidrar till reduktion av uppkomsten av beläggningar i 

konvektionsdelen samtidigt som eventuella negativa effekter vad gäller slaggbildning i 

rosters p g a torvens innehåll av reaktivt kisel potentiellt minimeras. 

 

Försöken utfördes enligt samma metod/metodik som i de tidigare studierna med dels ren 

halmpellets dels med halm-torv pelletsen (60/40 vikts-% TS) och grot-torvpelletsen 

(85/15 vikts-% av TS) i en för teknikområdet representativ och P-märkt undermatad 

brännare (Eco-Tech A3). Bränslet sampletterades i en pilotskalepelletspress vid 

Bränsletekniskt Centrum i Umeå. Försöksuppställningen visas schematiskt i figur 1. 

Försöken utfördes under en arbetsdag per pelletkvalitet (eller tills att brännaren stannade 

p g a svår slaggbildning) under kontinuerlig drift (ej intermittent) vid en konstant 

bränsleeffekt på 12 kW. Halmen som nyttjades var av samma batch som tidigare studerats 

med samma experimentella metodik8 och vid de termokemiska modellberäkningarna och 

torven (3 B Fält) hade liknande sammansättning som den som nämns i tabell 1. Den grot 

som nyttjades hade dock en något högre askhalt (6.4 jämfört med tidigare 5.7 %) och 

högre Si innehåll (1,66 jämfört med tidigare 0,80) än den grot som nyttjats i den tidigare 

studien.8
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Figur 1. Schematisk bild över nyttjad pelletsbrännaruppställning och 

rökgasprovtagningsutrustning. 

 

Brännaren var utrustad med temperaturmätning (termoelement typ N) vid tre positioner 

omkring rostret. De uppmätta maximala temperaturerna i området där eventuell aska 

avsätts uppskattades därigenom till 1200-1250 °C och visade ej på några signifikanta 

skillnader mellan de olika pelletsvalitéerna. Brännaren var under försöken dockad till en 

panna av märket Combifire. Brännaren eldades med ett luftöverskott motsvarande 8-10 % 

O2 t.g. (medelvärde under försöksperioden) under båda försöken och utgående CO 

emissioner var under 1000 ppm för samtliga prov.  

Efter provperiodens slut inspekterades utrustningen med avseende på 

beläggningsbildning (slagg). Mängden avsatt slagg (partiklar > 0,3 mm) och aska 

(bottenaska) bestämdes genom vägning. Slagg- och askprover sparades för analys med 

avseende på utseende och kemisk sammansättning (kvalitativt och kvantitativt).  

 

Provtagning och kemisk analys  

Rökgaserna analyserades med avseende på CO, CO2 och NO med ett analysinstrument av 

märket Testo XL 350 (elektrokemiska celler) och HCl och SO2 mättes med ett FTIR 

instrumet. O2-halten registrerades även med en lambdasond samt med analysinstrument 

av märket Testo XL 350 (elektrokemiska celler). Gasprovtagningen utfördes efter pannan 

vid en rökgastemperatur på ca 150 ºC (markerad i figur 1). 

 

Stoftprov togs isokinetiskt i rökgaskanalen vid 120-140 ºC och i övrigt enligt standard-

metod (SS-EN 13284-1). För att även bestämma partiklarnas storleksfördelning och 

kemisk sammansättning för de olika partikelstorlekarna användes en 13-stegs 

lågtrycksimpaktor från Dekati Ltd där partiklar i intervallet 0,03-10 µm separeras. 

Provtagningen utfördes vid en rökgastemperatur på 120-140 ºC, och impaktorn värmdes 

till ca 120 ºC under provtagningen. Aluminiumfolie utan infettning användes som 

substrat i impaktorn. Provtagningen av partiklar till impaktorn utfördes isokinetiskt för att 

erhålla ett representativt urval av partiklarna i den varma rökgasen. 

 

Prover på bildad slagg och bottenaska och samplade partikelprov i impaktor och 

analyserades m a p dess kemiska sammansättning både semi-kvantitativt med 

svepelektronmikroskop (SEM) och energidispersiv röntgenanalys (EDS) för att bestämma 

elementarsammansättning och kvalitativt (kristallina faser) m h a pulver-

röntgendiffraktion (XRD). 
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3.3 DEMONSTRATION I FULLSKALA AV PARTIKELUTSLÄPPSREDUKTION 
GENOM INBLANDNING AV TORVPELLETS I TRÄPELLETS  
 

Förbränningsförsök utfördes med ren stamvedspellets (8 mm) och med inblandning av 

torvpellets (8 mm) i mängder motsvarande 10 vikts-% och 20 vikts-% av bränslemixen. 

Bränslena blandades innan påfyllning av själva pelletslagret. Blandningar om 30 kg 

nyttjades för att minimera segregation i pelletsbehållaren. Sammansättningen hos den 

nyttjade träpelletsen och torvpelletsen framgår av tabell 3, nedan. Träpelletsen 

levererades av NEOVA och torvpelletsen (blandtorv) levererades av Vapo i Finland.  

 

Tabell 2. Bränslekaraktäristik - askbildande huvudelement (medelvärde på tre prov och 

standardavvikelse) hos studerade torv- och träpelletsprover i rosteranläggningen i 

Kramfors (200 kW).  
 Träpellets Torvpellets Trä/Torv 90/10 Trä/Torv 80/20 

Askhalt* 0,4 ± 0,0 2,6 ± 0,06 0,62 0,84 

     

Si* 0,0181± 0,0025 0,463 ± 0,063 0,0626 0,107 

Al* 0,0036 ± 0,00056 0,142 ± 0,0067 0,0175 0,0313 

Ca* 0,0920 ± 0,0052 0,241 ± 0,018 0,107 0,122 

Fe* 0,0031 ± 0,00071 0,261 ± 0,018 0,0289 0,0546 

K* 0,0385 ± 0,0011 0,0361 ± 0,0039 0,0383 0,0380 

Mg* 0,0154 ± 0,00092 0,0740 ± 0,007 0,0212 0,0271 

Na* 0,00265 ± 0,00092 0,0233 ± 0,0049 0,00471 0,00677 

P* 0,0052 ± 0,00042 0,0311 ± 0,0029 0,00779 0,0104 

S* 0,0056 ± 0,00085 0,112 ± 0,0035 0,0163 0,0269 

Cl* 0,01 ± 0.0 0,03 ± 0.0 0,012 0,014 

*) av TS **) Beräknade värden  

 

Förbränningsförsök om en dag per bränsle/bränslemix (totalt tre st) utfördes under de två 

första veckorna i Maj 20011 i en 200 kW snedroster i Kramfors. Uttagen effekt från 

anläggningen var under försöksperioden drygt 30 kW vilket innebar att pannan gick på 

200 kW i 10 minuter, stod stilla i 60 minuter, på det sättet blev medeltalet ut till nätet 30 

kW. Partikelmätningarna gjordes under själva drifttiden efter cyklon/sedimentations-

kammaren.  

 

Provtagning och kemisk analys av uttagna prov 

Provtagning av gasemissioner, partiklar och olika askfraktioner utfördes under respektive 

försök. Rökgasernas innehåll av CO, NO och O2 analyserades med ett analysinstrument 

av märket Testo XL 350 (elektrokemiska celler) i rökgaskanalen efter elfiltret. 

Totalstoftprov togs i rökgaskanalen efter cyklon/sedimentationskammaren enligt 

standardmetod för totalstoftprovtagning (SS-EN 13284-1). För att även bestämma 

partiklarnas storleksfördelning och kemisk sammansättning för de olika 

partikelstorlekarna användes en 13-stegs lågtrycksimpaktor från Dekati Ltd där partiklar i 

intervallet 0,03-10 µm separeras. Även denna provtagningen utfördes i rökgaskanalen 

efter cyklon. Aluminiumfolie utan infettning användes som substrat i impaktorn.  

Cyklon- och bottenaskprov togs dessutom under varje försök.  Samplade partikelprov i 

impaktor (fin- respektive grov mod) analyserades m a p dess kemiska sammansättning 

med svepelektronmikroskop (SEM) och energidispersiv röntgenanalys (EDS) för att 

bestämma elementarsammansättningen på proven.  
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4. RESULTAT 
4.1 RESULTATSAMMANSTÄLLNING AV PROJEKTGRUPPENS TIDIGARE 
ARBETE INOM OMRÅDET  
 

4.1.1 Projektet ”Småskalig användning av torv- effekter av torvinblandning i 
träpellets på förbränningsresultaten i pelletsbrännare”7 
 

Effekter av inblandningsgraden av olika torvklasser i träpellets (sågspån och energived) 

på gas- (NO, HCl, SO2, CO, THC) och partikelemissioner (totalstoft och 

storleksfördelning) såväl som uppkomsten av askrelaterade driftsproblem 

(slaggning/beläggningsbildning) bestämdes genom kontrollerade förbränningsförsök i en 

undermatad pelletsbrännare (20 kW). 

 

Typisk bränntorv med hög ask- och kiselhalt (torv A) samt en torv med låg ask-, N- och 

S-halt och med relativt hög Ca-halt i bränsleaskan (torv B) nyttjades i projektet. De båda 

torvproverna sampelleterades var för sig med spånet och energiveden i 

inblandningsgrader om noll, låg, medel och hög inblandningsgrad (p g a sekretess kan 

torvarnas namn och definitiva inblandningsgraderna ej anges). Samtliga 

bränslekombinationer eldas i en för teknikområdet representativ P-märkt undermatad 

brännare. Försöken utfördes under kontinuerlig drift (ej intermittent) vid en konstant 

bränsleeffekt på 12 kW.  

 

Av tabell 3 framgår de nyttjade bränslenas bränslekaraktäristik.  

 

Tabell 3. Innehåll av askbildande huvudelement hos de studerade ”rena” torv-, spån- och 

energivedsproverna.7
 
 

  Torvprov A  Torvprov B Spån  Energived 

Askhalt [% av 
TS] 5,30 1,10 0,20 1,0 

Kisel, Si* 1,0600 0,0583 0,0032 0,044 

Aluminium, Al* 0,4399 0,0506 0,0007 0,006 

Kalcium,  Ca* 0,2915 0,2200 0,030 0,27 

Järn,  Fe* 0,4240 0,0891 0,0086 0,0087 

Kalium,  K* 0,0742 0,0097 0,0038 0,1 

Magnesium, Mg* 0,0848 0,0803 0,0052 0,03 

Mangan,  Mn* 0,0038 0,0014 0,0034 0,04 

Natrium,  Na* 0,0689 0,0132 0,0010 0,0046 

Fosfor,  P* 0,0530 0,0132 0,0019 0,015 

Svavel, S 0,15 0,11 0,02 <0,01 

Klor, Cl* 0,03 0,03 <0,01 <0,01 

* % av TS     

 

Resultaten från projektet (figur 2) visade på att huvuddelen av partikelmassan bestod av 

partiklar med en aerodynamisk partikeldiameter mindre än 1 um (PM 1). Vid inblandning 

av den relativt kiselrika torv A i både sågspån och energived erhölls en signifikant 

reduktion av mängden bildade fina partiklar. Inblandning av den kiselrika torven till de 

båda träsortimenten reducerar bränslets alkali till kiselförhållande kraftigt och tidigare 

arbeten har också visat att alkali till kisel förhållandet i bränslet påverkar mängden 

utgående aerosoler vid förbränning i typiska pelletsbrännarapplikationer.
10

 Vid 

inblandning av torv B i sågspån erhölls en lägre reduktion av utgående fina partiklar i 

jämförelse med torv A och vid inblandning av torv B i energiveden erhölls en ökning av 

utgående emissioner av fina partiklar. De fina partiklarna innehöll främst elementen K, 

Cl, S och O. 
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Figur 2. Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna från försöken med förbränning 

av sågspån/sågspån torv A mixar (överst t.v.), sågspån/sågspåntorv B mixar (överst t.h.), 

energived/energived torv A mixar (nederst t.v.) och energived/energived B mixar (nederst 

t.h.).7  

 

Inblandning av torv till de båda nyttjade trädråvarorna (sågspån och energived) ökade 

slaggningstendens hos bränslena vid förbränning i pelletsbrännare. Denna ökning i 

slaggningstendens var relativt moderat vid inblandning av torv B (låg askhalt och relativt 

hög Ca-halt) emedan ökningen i slaggningstendensen var mycket kraftig vid inblandning 

av typisk bränntorv (Torv A) till de båda nyttjade träsortimenten.     

 

Vid inblandning av Torv A bestod slaggen av typiska sandmineral såsom kvarts (SiO2) 

och olika fältspat (NaAlSi3O8 och KAlSi3O8), som troligen återfanns i torven, och mineral 

som bildats vid förbränningen såsom åkermanite (Ca2MgSi2O7), leucite (KAlSi2O6), 

diopside (CaMgSi2O6). De senare mineralerna är typiska slaggfaser som tidigare också 

återfunnits i skogsbränsleaskor och -slagger. Generella skillnader mellan 

sammansättningen hos bottenaskan vid inblandning av torv A gentemot för de rena 

träfraktionerna var en ökad andel sandmineral och en sänkning av andelen Ca-, Mg- 

oxider och Ca-karbonater. Vid en hög inblandningsandel av torv A återfanns inga oxider, 

förmodligen p g a träaskans reaktion med torvens kisel och sandmineralinnehåll under 

samtidigt utökad slaggbildning. 

 

Inblandning av torv B gav i jämförelse med torv A upphov till en skild ask- och 

slaggkaraktäristik. Andelen bildad slagg var betydligt lägre och en betydligt mindre 

mängd sandmineral återfanns i slaggen. Inga sandmineraler kunde identifieras i den 

bildade bottenaskan. Överskottet av Ca- och Mg-oxider, härrörande från trädbränslena, 

reducerades vid inblandning av torv B men i betydligt lägre omfattning än när torv A 

nyttjades. Det var t o m kvar Ca-, Mg-oxid och Ca-karbonat och –hydroxid i bottenaskan 

vid en hög inblandning av torv B. Den bildade slaggen bestod också av tidigare nämnda 

sand- och slaggmineraler men hade i jämförelsevis en betydligt mer heterogen 

fassammansättning än den slagg som bildats vid inblandning av torv A.  

 

Resultaten från denna studie har också tidigare publicerats i två vetenskapliga 

konferensartiklar.
11, 12 
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4.1.2  Projektet ”Minskade askrelaterade driftsproblem (beläggning, 
slaggning, högtemperaturkorrosion, bäddagglomerering) genom 
inblandning av torv i biobränslen”8 
 

Förbränningsstudier utfördes i en undermatad pelletsbrännare (20 kW) 

(rosterförbränning) för att i första hand bestämma vilka egenskaper hos torv och de 

bakomliggande processmekanismerna som kan inverka positivt på uppkomsten av 

askrelaterade driftsproblem (slaggning, beläggningsbildning/-högtemperaturkorrosion) 

vid förbränning av flera olika typiskt problematiska biobränslen (grot, salix och halm). 

Tre typiska carexinnehållande svenska torvprover (Brunnskölen, Norrheden och 

Stentjärn) med variationer i bl a  kisel-, kalcium- och svavelinnehåll, sampelleterades 

med typisk grön grot, salix och halm i proportioner om 15-40 vikts % baserat på 

bränslemixens torrsubstanshalt. I tabell 4 redovisas bränslekaraktäristiken på nyttjade 

torv- och biobränsleprov. 

 

Resultaten från försöken (figur 3) visade på kraftig reduktion (upp till 80%-ig reduktion) 

av mängden emitterade fina partiklar (<1 µm) vid inblandning av torv i salix- och 

grotfraktionerna redan vid dom inblandningsgrader som studerats (15-20 vikts % av TS). 

Dock krävs en högre inblandningsgrad än vad som ingick i denna studie (40 vikts-%), för 

att uppnå sådan effekt vid förbränning av halm. Mängden grova partiklar (> 1 um) ökade 

ej vid torvinblandning. De fina partiklarna innehöll främst elementen K, Cl, S och O. 

 

Tabell 4. Bränslekaraktäristik hos nyttjade torvprov och biobränsleprov.   

 Torvprover Biobränsleprover 

 Brunns- 
kölen 

Norr- 
heden 

Stentjärn  
D 

Grot Halm Salix 

Askhalt* 10,4 4,0 6,3 2.4 5.7 2.1 

       

Si* 3,25 0,45 1,41 0.29 0.80 0.086 

Al* 0,34 0,26 0,19 0.036 0.006 0.017 

Ca* 0,46 0,39 0,74 0.50 0.40 0.50 

Fe* 0,76 0,69 0,50 0.024 0.005 0.010 

K* 0,08 0,01 0,05 0.17 1.25 0.25 

Mg* 0,07 0,05 0,07 0.06 0.10 0.044 

Na* 0,03 0,01 0,02 0.014 0.03 0.011 

P* 0,07 0,04 0,03 0.046 0.13 0.059 

S* 0,22 0,26 0,51 0.04 0.19 0.04 

Cl* 0,05 - 0,03 <0.01 0.26 <0.01 

       

Torvslag** CS-t SC-t SC-t    

Hum.  
Grad*** 

H6 H4-5 H4-5    

*) % av TS 
 

**) S=Sphagnum torv (vitmosstorv); C=Carex (starrtorv). Vid angivande av torvslaget är 
det sistnämnda det dominerande torvslaget exempelvis CS, vilket innebär att Sphagnum 
dominerar. 

 
Vid inblandning av torv i grot- och salixbränslena ökade slaggningstendensen för alla de 

nyttjade torvproverna. Detta var särskilt tydligt vid inblandning av det relativt kiselrika 

torvbränslet från Brunnskölen. Resultaten från XRD analyserna av slaggen visade tydligt 

på en ökning av förekomsten av kaliumrika silikater såsom Kalsilite (KAlSiO4) och 

Leucite (KAlSi2O6) vid inblandning av de kiselrika torvarna till Grot och Salixbränslet 

vilket visar på att kalium bundits upp till torvaskan under förbränningen. Vid nyttjande av 

dessa torvprov reducerades andelen kalium som avgick från bränslet till gasfasen med en 

faktor 2-3 vid inblandning av 15 vikts-% av torvprovet till grot och salixbränslet 
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(pelletsen). Vid inblandning av torv från Norrheden och Stentjärn D i halm reducerades 

däremot slaggningstendensen något. 

 

Resultaten från denna studie har också tidigare publicerats i två vetenskapliga 

konferensartiklar.
13

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna från försöken med 

förbränning av grot och grot/torvmixar (ovan), salix och salix/torvmixar (mitten)) 

samt halm och halm/torvmixar (nedan) i en pelletsbrännare (roster).  
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4.1.3 Projektet ”Minskade askrelaterade driftsproblem (beläggning, 
slaggning, högtemperaturkorrosion, bäddagglomerering) genom 
inblandning av torv i åkerbränslen”9 
 

Effekter av torvinblandning till rörflensbriketter och till salixflis på partikelutsläppen har 

under hösten 2008 studerats genom fullskaleförök i en 4 MW rosterpanna (brant 

trappstegsrost). De bränslen som nyttjades vid försöken var ett briketterat rörflensprov 

med hög askhalt (25 ton TS), ett rörflensprov med låg askhalt som sambriketterats 

(85/15% på TS basis) med ett torvprov (3 B Fält) (totalt 25 ton TS), salixflis (ca 40 ton 

fuktig flis) samt med en blandning av samma salixflis med ca 15% (på TS basis) 

inblandning av frästorv (3 B Fält) (ca 40 ton). Det torprov som nyttjades var 

Carexbaserad och innehöll relativt mycket Si och Ca och hade speciellt valts ut utifrån 

tidigare erfarenheter från tidigare projekt.7
, 
8 

 

 

Figur 4. Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna (före cyklon) från 

försöken med förbränning av salix och salix med 15 vikts-% torvinblandning.  

 
En inblandning av 15 vikts-% av den starrbaserade torven med relativt högt Ca/Si 

förhållande till salix gav inte upphov till någon markant ökning av slaggningstendensen 

men bidrog till en halvering av mängden fina partiklar (< 1 μm) i de råa rökgaserna  innan 

cyklon (se figur 4) vilket är positivt både ur beläggningsbildnings- såväl som 

emissionssynpunkt (för de anläggningar som saknar avancerad rökgasrening). 

 
4.2 TERMOKEMISKA MODELLBERÄKNINGAR  
 

4.2.1 Beräknad uppbindning av kalium till grova partiklar och 
bottenaskan 
 

Den finpartikulära fraktionen domineras av kaliumföreningar som avgått till gasfasen i 

bädden och om mängden kaliumföreningar kan reduceras genom att bindas till torvaskan 

genom sameldning kan emission av fina partiklar reduceras. För att uppskatta effekten av 

torvinblandning till de studerade biobränslena bestämdes andelen kalium som avgick till 

gasfasen (dessa kan sedan kondensera till fina partiklar) i jämförelse med mängden 

kalium som återfanns i bränslet/bränslemixen vid varierande processtemperatur.  

 

Generellt gav torvinblandning i salix större effekt på reduktionen av kaliumavgången vid 

det lägre temperaturintervallet (< 1000 
o
C) än vid de högre (> 1000 

o
C), se figur 5. En 

inblandning av torv gav dock generellt god effekt på reduktionen av alkaliavgången för 
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samtliga prover. Torvprov med höga kiselhalter (Brunnskölen) gav dock de största 

effekterna. Torvproverna från Stentjärn och 3 B Fält har dock de högsta svavelhalterna 

varvid dessa kan ge en högre sulfatiseringsgrad av den K som avgår till gasfasen vilket är 

positivt ur beläggnings- och korrosionssynpunkt. 

 

  
 

 . 

Figur 5. Beräknad andel av tillfört kalium i bränslet som återfanns i gasfas vid 

varierande temperatur för de olika salix och salix/torv mixarna.9  

Inblandning av torv till halm i det lägre temperaturintervallet (< 1000 
o
C) gav en 

signifikant reduktion av kaliumavgången även om relativt höga inblandningsgrader 

generellt krävdes för att ge effekt (se figur 6). Återigen så kan torvprov med högt 

svavelinnehåll medge en högre sulfatiseringsgrad hos det kalium som avgår till gasfasen 

än torvprov med lägre svavelinnehåll. I det högre temperaturintervallet (> 1000 
o
C) gav 

alla torvprov, utom det extremt kiselrika provet från Brunnskölen, upphov till en ökad 

kaliumavgång till gasfasen.  
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Figur 6. Beräknad andel av tillfört kalium i bränslet som återfanns i gasfas vid 

varierande temperatur för de olika halm- och halm/torv mixarna.9 

 

Av figur 7 framgår att en låg andel av bränslets kalium beräknas avgå till gasfasen vid 

förbränning av rörflen med låg askhalt. Även här ger torvprov med relativ höga andelar 

kisel upphov till den bästa reduktionen. 
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Figur 7. Beräknad andel av tillfört kalium i bränslet som återfanns i gasfas vid 

varierande temperatur för de olika rörflen med låg askhalt och rörflen med låg 

askhalt/torv mixarna.9 

 

Av figur 8 framgår att nästan all kalium beräknas återfinnas i kondenserade faser, d v s ej 

avgår till gasfasen, vid förbränning av rörflen med hög askhalt. Dessa rörflenskvalitéer 

har mycket hög kisel- i jämförelse med kaliumhalt i bränslet. 
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Figur 8. Beräknad andel av tillfört kalium i bränslet som återfanns i gasfas vid 

varierande temperatur för de olika rörflen med hög askhalt och rörflen med hög 

askhalt/torv mixarna.9
 

 
Av figur 9 framgår att en 10%-ig inblandning av torvpelletsen till träpelletsen i de försök 

som utfördes i fullskaleanläggningen i Kramfors (200 kW) teoretiskt ger en kraftig 

reduktion av alkali som avgår till gasfasen. Av beräkningarna framgår också att kaliumet 

binds till en kaliumrik silikatsmälta och till Leucitefasen (KAlSi2O6). 
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Figur 9. Beräknad andel av tillfört kalium i bränslet som återfanns i gasfas vid 

varierande temperatur för träpellets och trä-/torvpelletsmixarna som studerades i 

fullskaleförsök i rosterpannan (200 kW).  
 
4.2.2 Beräknade effekter av torvinblandning på slaggningstendensen 
 

Som framgår av de tidigare utförda studierna så binds kalium till torvens reaktiva kisel 

under förbränningen vilket leder till en relativt effektiv uppbindning av alkali men kan 

även leda till en ökad slaggningstendens då det under själva utbränningsförloppet i och på 

de enskilda bränslepartiklarna bildas kaliumsilikatsmältor. Till dessa smältor kan 

omkringliggande kalcium- och magnesiumföreningar lösas in. Tillgången till kisel, 

antingen i form av mer reaktivt (i växters organiska matris) och/eller sandpartiklars ytor 

är en förutsättning för att dessa silikatsmältor initialt skall bildas. Dessa silikatsmältor 

föreslås också vara en förutsättning för bildandet av slagg hos fosforfattiga biobränslen. 

Tillgången till kalcium och magnesium minskar dock problematiken vad gäller 

slaggbildning då dessa ämnen markant höjer smälttemperaturen hos den bildade smältan. 

 

Att genom termokemiska modellberäkningar bestämma andelen smält aska av totala 

mängden bildad aska under förbränningsförloppet är därför intressant för att bedöma ett 

bränsle/bränslemix slaggningstendens. Den smälta askan kan vid förbränning av bränslen 

med relativt lågt fosforhalt (de bränslen som studerades i detta arbete) antingen bestå av 

en saltsmälta (t. ex en blandning av smält KSO4, KCl, K2CO3) och/eller en silikatsmälta 

där olika oxider och silikater har bildat en smälta. Saltsmältorna är lågviskösa och är 

därför inte så klibbiga emedan silikatsmältorna är högviskösa och är därför mer klibbiga. 

I förbränningssammanhang är det framförallt silikatsmältorna som gett upphov till 

slaggbildningen.
14,15,16

 I tidigare arbeten har därför mängden bildad silikatsmälta bestämts 

och detta modelleringsförfarande har gett god kvalitativ överensstämmelse med 

slaggningstendenser som bestämts i förbränningsförsök.
16

 I beräkningarna har både 

förekomsten av en salt- och silikatsmälta predikterats. Saltsmältan har dock bara 

förekommit i ett av de studerade fallen; det vid inblandning av torv i salixbränslet (figur 

10).  
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Figur 10. Beräknad mängd bildad smälta vid rosterförbränning av salix och 

salix/torvmixar.9 

 

Inblandning av torv till det kiselfattiga salixbränslet ger ökade smältamängder (se figur 

10). Vid inblandning av Norrheden och 3 B Fältprovet återfinns dock bara en s k 

saltsmälta (”hajfenan”) i temperaturintervallet mellan ca 1000-1100 
o
C. Vid inblandning 

av den kiselrika starrtorven Brunnskölen återfinns en silikatsmälta i relativt stor 

utsträckning redan vid 900 
o
C vid en inblandningsgrad om 15 och 25 vikts % av TS.  För 

Stentjärnprovet som har högre Ca/Si kvot än Brunnskölen krävs högre inblandnings-

grader för att en silikatsmälta skall bildas i temperaturer relevanta för rostereldning. 

 

Vetehalm innehåller höga halter av kisel och kalium och är känt för sin höga slaggnings- 

tendens redan vid relativt låga temperaturer (< 800 
o
C). Av beräkningarna framgår detta 

också då andelen silikatsmälta av totala mängden kondenserade faser (aska) är hög redan 

vid 800 
o
C. För att signifikant kunna reducera denna smältamängd, vid temperaturer 

relevanta för rostereldning, krävs inblandningsgrader om 40 vikts-% och nyttjande av den 

relativt Ca rika starrbaserade torven 3B Fält (se figur 11). 
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Figur 11. Beräknad mängd bildad smälta vid rosterförbränning av halm och 

halm/torvmixar.9 

 

Resultaten från de termokemiska modellberäkningarna stämmer kvalitativt bra överens 

med de effekter som de olika torvproven (Norrheden, Brunnskölen och Stentjärn) haft på 

slaggningstendensen vid inblandning i Salix och Halm i pelletsbrännarutrustning (15 

kW).8 

 

Resultaten från modellberäkningarna visar på uppkomsten av silikatsmälta i relativt 

moderata nivåer från ca 900 
o
C och uppåt för rörflensprovet med låg askhalt (se figur 12). 

En inblandning av 15 vikts-% på TS basis av samtliga torvprover ger en signifikant 

reduktion av andelen silikatsmälta.  
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Figur 12. Beräknad mängd bildad smälta vid rosterförbränning av rörflen med låg 

askhalt och rörflen med låg askhalt/torvmixar.9 

Rörflensprovet med hög askhalt visar på låga slaggningstendenser då silikatsmälta först 

uppkommer (i relativt små mängder) i temperaturer över 1200 
o
C. Torvinblandning ger 

generellt något ökad andel smälta ovan 1200 
o
C (se figur 13).  
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Figur 13. Beräknad mängd bildad smälta vid rosterförbränning av rörflen med 

hög askhalt och rörflen med hög askhalt/torvmixarna. 

 
4.3 KOMPLETTERANDE FÖRBRÄNNINGSFÖRSÖK I LABSKALA 
 

Resultaten från partikelmätningarna i pelletsbrännarutrustningen framgår av figur 14. Av 

figur 14 framgår att partikelhalterna fullständigt domineras, inom storleksområdet 0,02-

10 μm, av de fina partiklarna (< 1 μm) i samtliga försök. Resultaten visade också på en 

tydlig sänkning av mängden (massan) fina partiklar vid inblandning av torvprovet 3 B-

Fält till halmbränslet även om nivåerna fortfarande är relativt höga. De fina partiklarna 

var rika på K, Cl och S. Reduktionsgraden är snarlik de som erhållits vid inblandning av 

de torvprov (Stentjärn, Norrheden och Brunnskölen) som studerats i en tidigare studie.8
 

Beräknad andel av K i bränslet som avgår till gasfasen är dock relativt lika med och utan 

torvtillsats vilket visar att de effekter som uppnås mest beror på en utspädning av kalium i 

mixen vid inblandning av torv. 

 

Även pelletsprovet innehållande grot och 15% torvprovet 3-B Fält hade lägre 

partikelemission än de tidigare grot/grottorvproverna. Då det nyttjade grotprovet hade 

högre Si innehåll än den grot som studerats i tidigare arbete går inga direkta jämförelser 

att göras med tidigare studerade torvprov. 
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Figur 14. Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna från försöken med 

förbränning av halm och halm med torvinblandning (ovan) och med grot och 

torvinblandning (nedan). 

 
Försöken med halm och halm med torvinblandning resulterade i bildning av beläggningar 

i form av slagg, framförallt ovanpå brännarens primärluftsring (rostret). Dessa 

beläggningar bestod av oorganiskt material (aska) som till stor del var smält. Kvar i 

brännkoppen återfanns också oförbränt material. Slagg återfanns även på pannbotten. Vid 

försöket med den rena halmpelletsen stannade brännaren under försöket p.g.a. kraftig 

slaggbildning. Av resultaten framgick att det rena halmbränslet hade hög slaggnings-

tendens d v s mer än 70 vikts-% av ingående bränsleaskan bildade slag. Vid inblandning 

av 40 vikts-% (på TS basis) av torvprovet 3 B Fält sänktes denna slaggningstendens 

kraftigt. Även för de tidigare studerade torvproverna sänktes slaggningstendensen, dock 

inte lika kraftigt.8  
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4.4 DEMONSTRATION I FULLSKALA AV 
PARTIKELUTSLÄPPSREDUKTION GENOM INBLANDNING AV 
TORVPELLETS I TRÄPELLETS 
 

En halvering av mängden emitterade fina partiklar (< 1 μm) erhölls vid 

inblandning av 10%  torvpellets till träpellets under försöken i rosteranläggningen 

i Kramfors (200 kW), se figur 15. Även halten PM 10 d v s partiklar mindre än 10 

μm sänktes vid inblandning av torv (se figur 16). 

 

 
Figur 15. Partikel (mass)storleksfördelningar i rökgaserna från försöken med 

förbränning av träpellets (Wood) och träpellets med 10 vikts% inblandning av 

torvpellets (Wood +10% Peat) och med 20 vikts-% inblandning (Wood +20% 

Peat) . 
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Figur 16. Emissioner av partiklar mindre än 10 um (PM 10) och mindre än 1 μm 

(PM 1). 

 
Av figur 17 framgår att de fina partiklarna främst innehåller K, Cl, S och Na (förutom O). 

Mängden grövre partiklar ökar vid torvinblandning och innehåller främst Ca, K, Mg, Fe 

och Si (förutom O). 

 

 

Figur 17. Elementarsammansättning (medelvärde +/- stdav), presenterad på syre-

,kol- och aluminium fri basis, för fina partiklar (impaktorsteg nr 3, GMD 0.10 µm, 

eller nr 4, GMD 0.19 µm) samplade vid fullskaleförsök i en 150 kWth 

rosteranläggning med sågspånspellets och sågspånpellets med inblandning av 10 

vikts-%  torvpellets och 20 vikts-% torvpellets. 
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Figur 18. Elementarsammansättning (medelvärde +/- stdav), presenterad på syre-

,kol- och aluminium fri basis, för grova partiklar (impaktorsteg nr 8, GMD 1.3 

µm, eller nr 9, GMD 2.0 µm) samplade vid fullskaleförsök i en 150 kWth 

rosteranläggning med sågspånspellets och sågspånpellets med inbladning av 10 

vikts-% torvpellets och 20 vikts-% torvpellets. 

 
Torvinblandningen ökade slaggningstendens hos bränslemixen något men denna ökade 

slaggmängd innebar inga effekter på driften av anläggningen under de dagar som 

försöken utfördes. 
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5. DISKUSSION 
 

Sammanställningen av tidigare utförda arbeten i pelletsbrännare (20 kW) där 

biomassaråvaror har sampelleterats med torv7
, 
8

 
visar att torvprover med höga askhalter 

innehållande höga Si-halter (askrik carextorv) har gett den bästa reduceringspotentialen 

rörande utsläpp av fina partiklar. Utifrån den kemiska karaktäriseringen av den bildade 

botenaskan och slaggen framgår också att kaliumet som finns i biomassan binds upp till 

kaliumrika silikatsmältor och fasta faser såsom t ex Leucite (KAlSi2O6) vid inblandning 

av kiselrika torver (carexbaserade torver och bland torver). Potentialer till kraftig 

reduktion (80%-ig rening) av utgående fina partiklar är möjlig redan vid 15%-ig 

inblandning i typiska skogsbränslen och salix. Vid nyttjande av mer kaliumrika 

åkerbränslen såsom halm krävs högre inblandningsgrader för att nå liknande resultat. Här 

består effekterna mestadels av en utspädning av det kalium som finns i halmränslet. 

Reduktionen av fina partiklar beror således dels på torvslag/-sammansättning dels på 

biobränslets sammansättning av askbildande element. Vid nyttjande av carexdominerade 

torvar med relativt höga kiselhalter erhölls en ökad slaggningstendens vid inblandning till 

icke kiselrika bränslepellets (grot och salix).  

 

Resultaten från de termokemiska beräkningarna visar också på stora möjligheter till att 

kraftigt reducera de fina partikelutsläppen redan vid låga inblandningsgrader av 

carexbaeserad torv till trädbränslen (grot, sågspån, salix) emedan sameldningseffekterna 

vad gäller reduktion av fina partiklar vid nyttjande av typiska stråbränslen som halm och 

rörflen är relativt små. Stråbränslen innehåller redan höga halter reaktivt kisel och ofta i 

högre halter än bränntorv varmed de positiva effekterna med torv dämpas betydligt. 

Resultaten från beräkningarna visar också i likhet med resultaten från 

förbränningsförsöken att slaggningstendenserna ökar vid inblandning av carexbaserad 

torv (typisk bränntorv) till trädbränslen. Att nyttja bränntorv med både höga Si- och Ca 

halter visar utifrån dessa beräkningar på möjligheten att reducera partikelemissionerna 

och samtidigt inte öka slaggningstendensen nämnvärt. I likhet med förbränningsförsöken 

så visar modellberäkningarna att kalium binds upp till en kaliumrik silikatsmälta och till 

kaliumrika silikatföreningar som Leucite. Genom att nyttja mer Ca rika torvar med Ca/Si 

förhållanden närmare 1 (på viktsbasis) reduceras smältamängden då silikatföreningar 

innehållande Ca har högre smälttemperaturer. 

 

Sameldningsförsök med en mer Ca rik torv, här benämnd 3 B Fält gav mindre 

slaggningstendens än de tidigare undersökta torvarna men hade liknande kalium- 

uppbindande förmåga. Tidigare utförda försök i en 4 MWs rosteranläggning har också 

visat att man i rosteranläggningar inte behöver nyttja sampelletarade mixar för att uppnå 

effekt utan att mixa flis (i detta fall salixflis) med frästorv i samband med tippning i 

bränslefickan gav lika goda effekter som de som uppnåtts med sampletterat bränsle i en 

pelletsbrännare. I dessa fullskaleförsök erhålls en halvering av mängden fina partiklar vid 

inblandning av 15 vikts-% frästorv (3-B Fältprovet) på torrbasis till salixflis utan att 

mängden grova partiklar och slaggningstendensen ökade.  

 

Fullskaleförsöken i rosteranläggningen i Kramfors (200 kWth) visade också på god 

reduktionspotential genom att mixa torvpellets och trädbränslepellets direkt innan 

bränslesilon. Även om en ”optimal” torvpelletssammansättning inte gick att få tag i till 

dessa försök så uppnåddes en halvering av mängden fina partiklar redan vid en 

inblandningsgrad av 15 vikts-%. 
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6. SLUTSATSER 
 

- Resultaten från denna studie och våra tidigare nu sammanställda resultat inom 

området visar på kraftig reduktion (ca 50-80 vikts-%) av mängden emitterade fina 

partiklar (<1 µm; PM 1) vid inblandning av torv i trädbränslen (grot, salix och 

stamved) redan vid inblandningsgrader om 10-15 vikts-% av TS vid förbränning i 

pelletsbrännare (20 kW) och rosteranläggningar (200 kW, 4 MW). I studerade 

anläggningar (roster- och pelletsbrännaranläggningar) har mängden grövre 

partiklar inte nämnvärt ökat vid inblandning av torv. 

 

- Carex(starr)baserad torv med hög ask- och kiselhalt ger bäst effekt. Vid 

inblandning av torv i stråbränslen (halm, rörflen) erhålls dock endast 

utspädningseffekter då andelen kalium i bränslemixen reduceras. 

 

- Kaliumet i biobränslet binds till torvens askkomponenter i form av kaliumrika 

silikatsmältor och kaliumrika fasta faser som Leucite (KAlSi2O6) och Kalsilite 

(KAlSiO4) i stället för att övergå till gasfasen och därefter bilda fina partiklar 

genom kondensation. Kalium återfinns därmed i större utsträckning i bottenaskan 

och eventuellt i grövre partiklar. 

 

- Slaggningstendensen ökar vid sameldning av carexbaserad torv med trädbränslen. 

För att minimera denna effekt bör carexbaserad torv med relativt hög Ca halt 

nyttjas, gärna med ett Ca/Si viktsförhållande upp mot 1. Denna typ av 

torvsammansättning har i våra studier både gett hög reducerande effekt samtidigt 

som slaggningstendensen inte nämnvärt ökat. 

 

- Hög reducerande effekt har erhållits såväl då torven sampelleterats med 

trädbränslet som då enskilda torvpartiklar (torvpellets och frästorv) blandats med 

enskilda trädbränslepartiklar (flis och träpellets) innan bränslefickan/pelletssilon. 
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