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Sammanfattning 
Nytillverkade småskaliga biobränslepannor måste uppfylla ekodesignkraven senast år 

2020. I en marknadsundersökning från 2014 klarade ingen av 11 testade pelletspannor 

alla ställda krav, vilket tydligt visar på ett utvecklingsbehov. Föreliggande projekt har 

haft som syfte att panntillverkare och forskningsinstitut branschgemensamt ska 

bemöta de förbränningstekniska utmaningar som tillverkarna står inför. 

För pelletspannor är den största utmaningen med ekodesigndirektivet att prestanda till 

största delen beräknas från drift vid partiell last (låg last). Tidigare har prestanda bara 

fastställts vid nominell last och designen optimerats därefter. I detta projekt har tester 

körts med två moderna pelletspannor som har olika typer av pelletsbrännare: en med 

horisontellt brännarrör och en med undermatad brännarkopp. Resultaten visar att 

tillräckligt god förbränning kunde upprätthållas vid partiell last med båda 

brännartyperna. Dock uppvisade rörbrännaren betydligt lägre emissioner vid partiell 

last, troligtvis beroende på att förbränningszonen i denna brännare är skyddad från 

värmestrålningsutbyte med kylande pannväggar. Ett ganska omfattande arbete lades 

ned på att förse koppbrännaren med en skyddande krage som skulle skydda 

förbränningszonen. Det resulterade dock inte in någon betydande förbättring, 

antagligen beroende på att tillförseln av sekundärluft inte blev optimal. Ett mer 

omfattande arbete krävs för att utveckla en optimal brännardesign av denna typ. 

För vedpannor är det en utmaning att klara ekodesigndirektivets NOx-krav på 

200 mg/Nm³. En mängd temperaturmätningar i en vedpanna för villabruk resulterade 

i att termisk NOx-bildning kunde uteslutas. Pannan förseddes med ett system för 

rökgasåterföring, men det minskade inte NOx-emissionen. Därefter provades olika 

vedsorter. NOx-emissionen kunde minskas till att klara gränsvärdet med avbarkad 

björkved. Kemiska analyser visade att björkbarken innehöll 0,49% kväve jämfört med 

0,09% i stamveden. Även granved gav låga NOx-emissioner, men det bränslet 

medförde ökade emissioner av CO och OGC. För att vedpannor ska klara kraven på CO, 

OGC och stoft krävs optimering med avseende på vedens slutförbränningsfas. I det 

skedet är emissionerna som högst, vilket beror på att värmeeffekten avtar och luftflödet 

tenderar att kyla ned rökgasen innan de brännbara gaserna brunnit ut. Den optiska 

partikelmätningen visade tydlig korrelation mellan stoft och CO i rökgasen. Om pannan 

uppfyller gränsvärdet för CO så finns goda chanser att även kravet på partiklar uppfylls.  

Verkningsgraden som anges i ekodesigndirektivet beräknas utgående från bränslets 

övre värmevärde. Dessutom subtraheras vissa förlustfaktorer. Detta innebär att pannan 

inte får ha några onödigt stora värmeförluster eller omotiverat hög elförbrukning för att 

klara satta krav. Mätningar visade att den största förlusten sker via värmen i rökgasen. 

Den näst största förlustposten är värmetransport från pannkroppen. För 

verkningsgraden ökar betydelsen av en välisolerad pannkropp vid partiell last. De två 

pelletspannor som användes inom projektet låg väl till för att kunna uppfylla 

ekodesigndirektivets krav på verkningsgrad.  
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Summary 

Cooperative research for small-scale biomass fired boilers 

for Ecodesign Directive 

New domestic biofuel boilers must meet the Ecodesign Directive by 2020. In a market 

survey from 2014, none of 11 tested pellet boilers did meet all requirements, clearly 

indicating a developmental need. In the present project boiler manufacturers and 

research institutes have collaborated in response to the combustion engineering 

challenges. 

For pellet boilers, the biggest challenge with the Ecodesign Directive is that 

performance is largely calculated from partial load operation (low load). Previously, 

performance has only been determined at nominal load and the design has been 

optimized accordingly. In this project, tests have been run with two modern pellet 

boilers that have different types of pellet burner: one with horizontal burner tube and 

one with an underfeed burner cup. The results show that sufficient combustion 

performance could be maintained at partial load with both burner types. However, the 

tube burner exhibited significantly lower emissions at partial loads, probably due to the 

combustion zone in this burner being protected from heat radiation exchange with 

cooling boiler walls. A rather extensive work was laid down to provide the cup burner 

with a protective collar that would protect the combustion zone. However, it did not 

result in any significant improvement, probably because the supply of secondary air did 

not become optimal. A more extensive work is required to develop an optimal burner 

design of this type. 

For wood log boilers, it is a challenge to comply with the NOx requirements of the 

Ecodesign Directive of 200 mg / Nm³. A variety of temperature measurements in a 

wood log boiler resulted in the exclusion of thermal NOx formation. The boiler was 

fitted with a flue gas recirculation system, but it did not reduce the NOx emission. Then 

different varieties of wood fuels were tested. The NOx emission could be reduced to 

meet the requirement using barked birch wood. Chemical analyzes showed that the 

birch bark contained 0.49% nitrogen compared to 0.09% in the stock. Spruce logs also 

gave low NOx emissions, but that fuel resulted in increased CO and OGC emissions. For 

wood log boilers to meet the requirements for CO, OGC and dust, optimization is 

required under the wood's final combustion phase. At this stage, emissions are at its 

highest, due to the decreasing heat output while the airflow tends to cool down the flue 

gas faster than the combustible gases burn out. The optical particle measurement 

showed a clear correlation between dust and CO in the flue gas. If the boiler meets the 

CO limit, there are good chances that the requirement for particles also will be met. 

The efficiency specified in the Ecodesign Directive is calculated based on the fuel's 

higher heating value. In addition, some loss factors are subtracted. This implies that the 

boiler must not have unnecessarily large heat losses or excessive electricity 

consumption to meet the requirements. Measurements showed that the biggest loss 

occurs with the heat in the flue gas. The second largest loss is heat from the boiler body. 

For the efficiency, the importance of a well-insulated boiler body increases in the case 

of partial loads. The two pellet boilers used in the project were well suited to meet the 

eco-directive directive's efficiency requirements. 
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1 Bakgrund och syfte 

1.1 Små biobränslepannor – miljöpåverkan 

och energieffektivitet 

Användning av biobränsle i form av styckeved eller pellets för enskild uppvärmning av 

bostäder och lokaler anses vara fördelaktigt ur miljö- och klimatsynpunkt. Träbaserade 

bränslen är i stort sett CO2-neutrala, och bidrar därför inte till växthuseffekten. 

Innehållet av svavel är mycket lågt, och därmed även bidraget till försurning. 

Kostnaden för bränslet är oftast mycket fördelaktig i jämförelse med alternativ som gas, 

olja eller el, särskilt om användaren har tillgång till egen skog där styckeved kan 

hämtas. 

Allteftersom användningen av biobränsle av ovan nämnda skäl har ökat i delar av 

Europa, så har andra former av miljö- och hälsopåverkan uppmärksammats. Främst 

gäller detta utsläpp av små partiklar (d<2,5 µm), där den småskaliga 

biobränsleeldningen beräknas orsaka ca 1000 förtida dödsfall per år i Sverige [1]. Dessa 

små partiklar (PM2,5) förmodas ha signifikanta hälsoeffekter av flera slag, t.ex. 

andningsproblem och sjuklighet i hjärt- och kärlsjukdomar. I vissa länder, t.ex. 

Danmark, Tyskland, Österrike m.fl., har detta lett till intensiva diskussioner om kraftigt 

skärpta utsläppskrav och t.o.m. förbud mot vedeldning. Eftersom miljöeffekterna av 

vedeldning ofta är lokala eller regionala så förekommer också en hel del regleringar på 

denna nivå. Generellt sett så möts tillverkare av biobränslepannor av allt mer skärpta 

utsläppskrav på de flesta marknader, och inom en nära framtid kommer relativt 

avancerad teknik krävas för att kunna verka och konkurrera på de flesta marknader. De 

flesta svenska tillverkare är relativt små och har begränsade resurser för FoU och 

systematisk produktutveckling, och därför har några av dem gått samman i ett 

gemensamt utvecklingsprojekt vars resultat redovisas här. 

 

1.2 Implementering av Ekodesign-direktivet 

1.2.1 Allmänt 

Ekodesigndirektivet är ett övergripande direktiv som gäller alla typer av 

energiförbrukande och energirelaterade produkter. Det definierar ett gemensamt 

ramverk för hur krav avseende energieffektivitet och miljöegenskaper skall utarbetas 

för olika typer av produkter. I nuläget (2018) har Ekodesign-krav fastställts för 40-talet 

produktgrupper, där värmepannor och rumsvärmare är exempel på sådana. Kraven 

avser generellt i första hand energieffektivitet, men även egenskaper som utsläpp av 

miljöstörande ämnen, material- och vattenanvändning, avfallshantering och 

möjligheter till återanvändning. För produkter där förbränning utnyttjas för att skapa 

nytta, t.ex. pannor och rumsvärmare, är begränsning av utsläpp till luft ett centralt 

tema. 
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För värmepannor som drivs med gas, olja eller el har Ekodesign-krav gällt sedan år 

2015 med skärpning år 2017. För fastbränslepannor med en effekt upp till och med 500 

kW, t.ex. ved- och pelletspannor, införs Ekodesign-krav den 1 januari 2020 [2]. Kraven 

omfattar dels krav på energieffektivitet, dels krav på maximala utsläpp till luft av 

partiklar, gasformiga organiska ämnen (OGC), kväveoxider (NOx) samt kolmonoxid 

(CO). 

1.2.2 Automatiskt eldade pannor 

Automatiskt eldade pannor i den aktuella storleksklassen eldas oftast med pellets eller i 

vissa fall träflis. I normala fall regleras den avgivna effekten mot behovet över tid, vilket 

innebär att pannan under stora delar går på dellaster på olika nivåer. Både 

energieffektiviteten och framför allt utsläppen till luft är kraftigt beroende av vilken last 

som pannan går på. För att Ekodesign-kraven någorlunda skall motsvara dessa 

varierande driftförhållanden behöver därför sättet att verifiera kraven spegla 

användningssättet.  

I Tabell 1 redovisas de krav som kommer att gälla för automatiskt eldade pannor fr.o.m. 

den 1 januari 2020. 

Tabell 1.  Ekodesign-krav på automatiskt eldade pannor fr.o.m. den 1 januari 2020 [2]. 

Egenskap, säsongsmedelvärde Gränsvärde 

Säsongsmedelverkningsgrad 
77 %* för pannor > 20 kW,  

75 %* för pannor <20 kW 

Utsläpp av partiklar 40 mg/Nm³ vid 10 % O2 

Utsläpp av gasformiga organiska ämnen (OGC) 20 mg/Nm³ vid 10 % O2 

Utsläpp av kväveoxider (NOx) 200 mg/Nm³ vid 10 % O2 

Utsläpp av kolmonoxid (CO) 500 mg/Nm³ vid 10 % O2 

* Beräknat på det kalorimetriska (övre) värmevärdet 

Kravet för säsongsmedelverkningsgrad är uttryckt i förhållande till det kalorimetriska 

(övre) värmevärdet på bränslet, vilket gör att det är strängare än vad det kan se ut. I 

Sverige anges normalt energieffektiviteten, eller verkningsgraden, i förhållande till det 

effektiva (undre) värmevärdet, vilket gör att det numeriska värdet blir i 

storleksordningen 10 procentenheter högre. 

En ytterligare faktor vid bedömningen av kraven är att de gäller för ett viktat värde av 

värdena vid dellast och vid nominell last. Viktningen sker enligt följande formel: 

 Xnorm = 0,85 Xdel+ 0,15 Xnom   (1) 

där  Xnorm = det viktade värdet som skall jämföras med gränsvärdet 

 Xdel = det uppmätta värdet vid dellast (partiell last) 

 Xnom = det uppmätta värdet vid nominell last. 

Denna viktning innebär att prestanda vid dellast får mycket stort genomslag i det värde 

för produkten som skall jämföras med gränsvärdet. För pannor med en effekt <20 kW 

mäts dock partikelutsläppen endast vid nominell effekt. 
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1.2.2.1 Provningsmetod 

För verifiering av automatiskt eldade pannor mot Ekodesign-kraven skall provning ske 

enligt ”harmoniserade standarder, vars referensnummer offentliggjorts för detta 

ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, 

exakta och reproducerbara metoder som beaktar allmänt erkänd bästa praxis för 

sådana metoder”. Detta innebär i praktiken att bestämning av pannverkningsgrad och 

utsläppsdata skall ske enligt Europastandarden EN303-5 [3], som nu är under 

revidering för att anpassas till Ekodesign-kraven. För beräkning av 

säsongsmedelvärden för energieffektivitet används en metod som beskrivs i avsnitt 3.4 

nedan. 

 

1.2.3 Manuellt eldade pannor 

Manuellt eldade pannor eldas i stort sett endast med styckeved. Den maximala effekten 

är i nästan alla fall 50 kW eller lägre, eftersom en högre effekt skulle innebära en alltför 

frekvent påfyllning av bränsle. I Sverige är de flesta vedpannor avsedda för eldning mot 

en ackumulatortank, vilket innebär att de till absolut största delen av drifttiden eldas på 

nominell effekt. På andra europeiska marknader är användningen av ackumulatortank 

inte så utbredd, och då eldas pannan direkt mot husets varierande behov. Liksom för de 

automatiska pannorna skall då ett viktat värde enligt (1) för resp. egenskap jämföras 

med motsvarande gränsvärde. 

Tabell 2. Ekodesign-krav på manuellt eldade pannor fr.o.m. den 1 januari 2020 [2] 

Egenskap Gränsvärde 

Säsongsmedelverkningsgrad 
77 %* för pannor > 20 kW,  

75 %* för pannor <20 kW 

Utsläpp av partiklar 60 mg/Nm³ vid 10 % O2 

Utsläpp av gasformiga organiska ämnen (OGC) 30 mg/Nm³ vid 10 % O2 

Utsläpp av kväveoxider (NOx) 200 mg/Nm³ vid 10 % O2 

Utsläpp av kolmonoxid (CO) 700 mg/Nm³ vid 10 % O2 

* Beräknat på det kalorimetriska (övre) värmevärdet 

Även i detta fall är kravet på energieffektivitet uttryckt i förhållande till det 

kalorimetriska (övre) värmevärdet på bränslet.  

 

1.2.3.1 Provningsmetod 

Även för manuellt eldade pannor skall provning ske enligt harmoniserad standarder, 

dvs i praktiken EN 303-5 [3]. 

 



9 

© RISE Research Institutes of Sweden 

1.2.4 Status för produkter på marknaden 

Det kommande införandet av Ekodesign-direktivet har varit känt sedan början på 

2010-talet, men kravnivåerna för fastbränslepannor kunde fastställas först 2015. För 

att få en bild av vad kraven i praktiken innebär för de produkter som då fanns på 

marknaden genomförde Energimyndighetens Testlab år 2014 en provning av elva 

pelletspannor och nio vedpannor enligt de metoder som skall användas för verifiering 

av Ekodesign-kraven. I Figur 1– Figur 7 nedan åskådliggörs resultaten avseende 

energieffektivitet resp. utsläpp av partiklar, OGC, CO samt NOx för de elva 

pelletspannor som ingick i undersökningen. 

 

 

 

Figur 1. Pannverkningsgrad vid nominell effekt och dellast för pelletspannor (beräknad på 
effektivt värmevärde).  
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Figur 2. Årsmedelverkningsgrad (ηs) beräknad från kalorimetriskt värmevärde för pelletspannor i 

jämförelse med Ekodesign-krav. 

 
 
 

 

Figur 3. Årsemission av partiklar för pelletspannor i jämförelse med Ekodesign-krav (ED). 
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Figur 4. Årsemission av organiska gasformiga ämnen (OGC) för pelletspannor i jämförelse med 

Ekodesign-krav (ED). 

 

 

 

Figur 5. Årsemission av kolmonoxid (CO) för pelletspannor [1] i jämförelse med Ekodesign-krav 
(ED). 
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Figur 6. Emissioner av kolmonoxid (CO) vid nominell effekt och deleffekt för pelletspannor i 
jämförelse med Ekodesign-krav (ED). 

 

 

Figur 7. Årsemission av kväveoxider (NOx) för pelletspannor i jämförelse med Ekodesign-krav 
(ED). 

 

Då man jämför prestanda för de provade pelletspannorna med kommande Ekodesign-

krav är det tydligt att ett antal av pannorna inte klarar av något eller flera av 

emissionskraven utom för NOx. Svårast att klara tycks kravet på partiklar vara (sju av 

elva produkter överstiger kravet) och därefter kravet på CO (sex av elva produkter 

överstiger kravet). Kravet på OGC-emission klaras inte av fyra av elva produkter; det är 

att notera att det är denna parameter som reglerats i svenska byggbestämmelser sedan 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000
C

O
, m

g/
m

³ 
1

0
 %

 O
2

Nominell

Deleffekt

ED

0

50

100

150

200

250

N
O

x,
 m

g/
m

3
 1

0
 %

 O
2

NOx

ED



13 

© RISE Research Institutes of Sweden 

1990-talet, vilket möjligen kan sägas ge utslag i resultaten. Alla pannor klarar med god 

marginal kravet på maximala NOx-utsläpp.  

Beträffande energieffektiviteten så klarar ingen av pannorna kravet på 

årsmedelverkningsgrad. En viktig orsak till detta framgår tydligt av Figur 1; 

verkningsgraden vid dellast är betydligt lägre än vid nominell effekt, i 

storleksordningen 5 % lägre. Eftersom detta värde viktas med 85 % i beräkningen av 

årsmedel-verkningsgrad får detta ett stort genomslag.  

Sammanfattningsvis kunde följande slutsatser dras: 

- ingen av de provade pelletspannorna uppfyllde samtliga Ekodesign-krav 

- för att uppfylla kraven på energieffektivitet måste verkningsgraden vid dellast generellt 

höjas med ett antal procentenheter 

- beträffande utsläpp så behöver framför allt utsläppen av partiklar och CO minskas för 

att uppfylla kraven. 

I Figur 8–Figur 13 nedan åskådliggörs resultaten avseende energieffektivitet resp. 

utsläpp av partiklar, OGC, CO samt NOx för de nio vedpannor som ingick i 

undersökningen. 

 

 

Figur 8. Verkningsgrad beräknad på effektivt värmevärde vid nominell effekt för vedpannor. 
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Figur 9. Årsmedelverkningsgrad beräknad på kalorimetriskt värmevärde för vedpannor i 
jämförelse med Ekodesign-krav (ED). 

 

 

Figur 10. Årsemission av partiklar för vedpannor i jämförelse med Ekodesign-krav (ED). 
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Figur 11. Årsemission av organiska gasformiga ämnen (OGC) för vedpannor i jämförelse med 
Ekodesign-krav (ED). 

 

 

Figur 12. Årsemission av kolmonoxid (CO) för vedpannor i jämförelse med Ekodesign-krav (ED). 
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Figur 13. Årsemission av kväveoxider (NOx) för vedpannor i jämförelse med Ekodesign-krav (ED). 

 

Då man jämför prestanda för de provade vedpannorna med kommande Ekodesign-krav 

är det tydligt att ingen av pannorna klarar av samtliga emissionskraven. Svårast att 

klara tycks kravet på NOx vara och därefter kraven på CO resp. OGC (fyra av nio 

produkter överskrider kravet). Alla pannor utom en klarar med god marginal kravet på 

maximala stoftutsläpp.  

Beträffande energieffektiviteten så klarar tre av nio pannor kravet på årsmedel-

verkningsgrad. Ytterligare ett par pannor ligger endast någon procentenhet under 

kravet. Det verkar alltså ligga inom möjligheternas ram att uppfylla detta krav, även om 

åtgärder krävs i vissa fall. 

 

1.2.5 Ekodesignkrav i förhållande till dagens BBR-krav 

De svenska nationella utsläppsreglerna för mindre fastbränslepannor finns angivna i 

Boverkets Byggregler (BBR) 2011:6 med senare ändringar och tillägg. Fram till den 30 

juni 2018 har endast krav på maximala utsläpp av OGC funnits. Dessa framgår av 

Tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Krav på maximala utsläpp av OGC från fastbränslepannor <300 kW i Boverkets 
Byggregler gällande t.o.m. 30 juni 2018. 

Nominell effekt, kW mg OGC per Nm³ torr gas vid 10 % O2 

Manuell bränsletillförsel  

≤ 50 150 

> 50 ≤ 300 100 

Automatisk bränsletillförsel  

≤ 50 100 

> 50 ≤ 300 80 
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Detta innebär att dagens utsläppskrav (fram t.o.m. 2018-06-30) är betydligt generösare 

än de kommande Ekodesign-kraven, 150 mg OGC per Nm³ torr gas vid 10 % O2 jämfört 

med 30 för manuellt eldade pannor och 100 mg OGC per Nm³ torr gas vid 10 % O2 

jämfört med 20 för automatiskt eldade pannor.  

Eftersom inga krav på maximala utsläpp av stoft, CO eller NOx eller på 

energieffektivitet har funnits, så innebär Ekodesign en del nya utmaningar för 

tillverkarna. Boverket har därför föreslagit att krav motsvarande Ekodesign förutom för 

NOx ska införas i BBR redan fr.o.m. den 1 juli 2018. Efter remissbehandling har beslut 

tagits enligt Boverkets förslag, varför kommande Ekodesignkrav i praktiken införs 

redan sommaren 2018. 

 

1.3 Projektets syfte 

1.3.1 Målsättningar 

Det övergripande målet med projektet var att i samverkan mellan panntillverkare och 

RISE utföra riktade forskningsinsatser för att utveckla pannor mot att uppfylla de krav 

som ställs av Ekodesigndirektivet.  

Mer specifikt så var projektets delmål: 

• Att baserat på praktiska tester kvantifiera de förbättringar, med avseende på emissioner 

och verkningsgrad enligt Ekodesigndirektivet, som kan erhållas genom olika åtgärder 

för förbättrad lastreglering av pelletspannor. 

• Att från relevanta mätningar på en typisk villapanna kartlägga värmeförlusterna från 

pannans olika delar och därefter föreslå åtgärder för att nå den verkningsgrad som krävs 

i Ekodesigndirektivet.  

• Kartlägga emissioner av NOx, partiklar, CO och kolväten från vedeldade pannor och ge 

åtgärdsförslag för minskade emissioner.  
 

1.3.2 Deltagande företag 

Ariterm är en av Skandinaviens ledande tillverkare av uppvärmningssystem för 

bioenergi. Utveckling och tillverkning sker i Sverige och Finland, två länder med 

erfarenhet av kyla och det garanterar att utrustningen är anpassad för nordiskt klimat. 

Det svenska huvudkontoret finns i Kalmar och har där ungefär 16 anställda. För 

villamarknaden tillverkar Ariterm pelletspannor. 

NIBE är en global koncern som utvecklar och tillverkar intelligenta och energieffektiva 

lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter. NIBE förser också marknaden 

med komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning samt styrning för industri 

och infrastruktur. NIBE startades för mer än 65 år sedan i småländska Markaryd. NIBE 

har vuxit till en internationell koncern som 2016 hade en omsättning på 15,4 miljarder 

kronor och drygt 13 000 anställda. Verksamheten bedrivs inom tre olika 

affärsområden: NIBE Climate Solutions, NIBE Element och NIBE Stoves. För 

villamarknaden tillverkar NIBE både pelletspannor och vedpannor. 
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Värmebaronen startade sin verksamhet 1975 strax norr om Kristianstad och är nu en 

av Sveriges ledande tillverkare av värmeanläggningar med ca 50 anställda. Produkterna 

är kända för hög kvalitet och lång livslängd. Samtliga produkter konstrueras och 

tillverkas i Sverige i egen fabrik. De marknadsförs på den skandinaviska 

hemmamarknaden, samt i Europa, Asien och USA. Sverige är fortfarande den största 

marknaden men exporten ökar stadigt för varje år. För villamarknaden tillverkar 

Värmebaronen både pelletspannor och vedpannor. 

 

2 Metod 
RISE roll i projektet var oberoende projektledare och delvis även utförare. I 

projektgruppen ingår panntillverkarna NIBE, Värmebaronen AB och Ariterm AB, som 

beskrivits ovan. Panntillverkarna tillhandahöll försöksobjekt och utförde 

utvecklingsinsatser på utrustningen baserat på resultat som erhölls under projektets 

gång. Företagen medverkade också vid försökplanering, utvärdering och resultatanalys.  

 

- Projektet började med en samling av projektgruppen för att fastslå utgångsstatus, 

identifiera problemen och bedöma kritiska parametrar gentemot ekodesigndirektivet. En 

prioritering och planering av projektets forskningsinsatser utfördes. 

 

- Inom projektet genomfördes ett antal testserier för att utreda hur emissioner och 

verkningsgrader påverkas av olika förbränningstekniska åtgärder. Försöksplaneringen 

justerades efter de resultat som uppkom längs projektets gång. Som utgångspunkt låg 

fokus på att förbättra pelletspannornas prestanda vid låg last. Eftersom marknaden för 

småskaliga pannor är relativt priskänslig eftersträvas så kostnadseffektiva lösningar som 

möjligt.  

 

- Mätningar för att kartlägga pannornas värmeförluster genomfördes genom att bygga 

upp en värmeisolerande kammare i frigolit runt pannan. Dessutom provades 

tilläggsisolering av en pelletspanna. 

 

- Orsaker till höga NOx emissioner från vedpannor har utretts. I samband med NOx tester 

på vedpannor har även emissioner av CO och OGC studerats, hur de fördelas mellan 

olika faser i förbränningen. 

 

Efter de olika försöksserierna har resultatutvärdering utförts och diskuterats inom 

projektgruppen. När så var möjligt genomfördes under projektets löptid förbättrande 

åtgärder på utrustningen av panntillverkarna, åtföljt av förbränningstester för att 

fastställa prestandahöjningen.  

Inom projektet har hållits 2 gånger per år för att visa och diskutera resultat och för att 

planera det fortsatta arbetet. Därutöver kommunicerades det löpande projektarbetet 

via epost och telefon.  
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2.1 Generell mätuppställning 

Vid försöken med de förbränningsutrustningar som tillhandahållits av projektets 

industripartners ställdes mätutrustning upp enligt Figur 14. Mätinstrumenten listas i 

Tabell 4. Utöver vad som visas i Figur 14 användes under vissa tester även en stoftsond 

för gravimetrisk bestämning av partiklar i rökgasen, varvid partiklarna insamlades på 

filter. Dessutom uppmättes även pannans nyttiggjorda (levererade) effekt genom att 

mäta vattenflöde och temperaturdifferens genom pannan. 

I skorstenen uppmättes temperatur med ett termoelement typ K. Rökgas sögs ut genom 

ett uppvärmt filter. En del av den filtrerade gasen leddes i en uppvärmd slang till ett 

FID-instrument (’Flame Ionization Detector’) för bestämning av halten OGC (organiska 

gasformiga föreningar). Uppvärmd slang används för att undvika kondensation av 

kolväten på vägen mellan skorsten och instrument. Den andra delen av det filtrerade 

gasflödet kyldes för att kondensera ut vatten ur gasen innan den pumpades till 

parallella mätinstrument för bestämning av CO/CO2, O2 och NOx. I projektet användes 

även en kontinuerlig optisk stoftmätare, Sick FW102, som finns beskriven i nästa 

avsnitt.  

Under några testkörningar användes även en µ-GC för att studera halterna av 

oförbrända gaser på olika positioner inuti pannan. Fördelen med detta instrument är 

att det kan mäta flera gaser samtidigt inom ett brett mätområde. Bland annat kan 

instrumentet mäta H2, CO, CO2 O2, N2, CH4 samt en mängd andra kolväten. Med de 

kolonner som var installerade i instrumentet är det dock okänsligt vid låga 

koncentrationer och därmed inte lämpligt för emissionsmätningar. Gasen till 

instrumentet måste vara torr och fri från partiklar och tjära. Därför renas den utsugna 

rökgasen i flera steg där gasen passerar partikelfilter och bubblas genom ett antal kylda 

flaskor med isopropanol innan den når µ-GC:n. Instrumentet gör en sampling ungefär 

var tredje minut, vilket medför att snabba förlopp inte kan följas. Under stationär 

förbränning och förgasning är detta inget bekymmer.  

Sonden som använts för gasutsug till GC-mätningarna tillverkades från ett Ø10 mm rör 

av keramisk aluminiumoxid för att kunna motstå höga förbränningstemperaturer utan 

att deformeras. I centrum av röret placerades ett termoelement som slutade en bit in 

från sondspetsen för att skyddas från strålningseffekter. För att erhålla ett bra 

värmeutbyte mellan gas och termoelement sög mer gas genom sonden än vad som 

egentligen krävs för GC-instrumentet. 

 

Tabell 4. Gasanalysinstrument som använts under försöken. 

CO/CO2- analysator  XStream (CO 0-5000 ppm) 

OGC-analysator  JUM FID,  modell 3-300A 

O2-analysator  M.&C, Modell PMA 10 

NOx-analysator  EcoPhysics CLD 70 El 

µ-GC - gaskromatograf Agilent 490 Micro Gas Biogas Analyzer 
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Figur 14. Schematisk mätuppställning vid förbränningsförsök. 

 

2.2 Optisk partikelsond 

Inom projektet användes en optisk on-linesond, SICK FWSE102, för kontinuerlig 

övervakning av stoftemissioner. Denna mätutrustning utnyttjar att en ljusstråle sprids 

när den stöter på partiklar, se Figur 15. En laserdiod skickar ut en ljusstråle med 

våglängden 650 nm i rökgasen. I sonden på andra sidan av strålgången sitter en känslig 

detektor i 15° vinkel från ljusstrålen för att detektera ljus som spridits från eventuella 

partiklar i strålgången. Signalen från detektorn förstärks och omvandlas av en 

mikroprocessor till en utsignal från mätinstrumentet. Skärningspunkten mellan 

strålgången och fokuslinjen från detektorns objektiv definierar själva mätvolymen i 

rökgaskanalen.  

Ljusintensiteten som når detektorn är proportionell mot partikelkoncentrationen. Men 

ljusintensiteten påverkas inte bara av partikelantalet utan även av partiklarnas optiska 

egenskaper, som kan skilja sig mellan olika tillämpningar. Därför behöver instrumentet 

kalibreras mot gravimetriska mätningar under aktuella förutsättningar för att ge 

rättvisande resultat. 

Ett antal gravimetriska mätningar av stoftkoncentrationer i rökgasen från de två 

pelletspannorna i projektet har jämförts med medelvärden från den optiska sonden 

under aktuell tidsperiod. Sammanställda resultat från jämförelsen illustreras i Figur 16. 

Det förefaller som att sambandet mellan sondens utsignal och faktisk 

stoftkoncentration beror på pannans last. För testerna under nominell last rådde ett 

närmast linjärt samband, dock i ett begränsat spann eftersom pannorna i projektet inte 

gav speciellt höga partikelkoncentrationer. Vid låg last blev det uppmätta sambandet 
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mellan utsignal och partikelkoncetration annorlunda. Varför? Partiklarna som följer 

med rökgasen från förbränning av träpellets borde inte ha väsentligt förändrade 

optiska egenskaper beroende på pannlasten. En parameter som förändras betydligt av 

laständringarna är rökgastemperaturen. Under mätningarna uppmättes 

rökgastemperaturen i spannet 117-146°C vid nominell last och i spannet 69-81°C vid låg 

last. Temperaturen uppmättes i skorstenen ca 3 meter under positionen för den optiska 

mätaren vilket innebär att rökgastemperaturen vid mätinstrumentet var lägre än de 

uppmätta. Dessutom tillförs spolluft till mätsonden, för att hålla optiken ren, vilket 

lokalt kan kyla rökgasen ytterligare. Daggpunkten för vattenångan i rökgasen är 

ungefär 45°C. Det är tänkbart att kondens börjat bildas vid mätsonden under låglast, 

vilket resulterar i att optiken registrerade mer partiklar än vad som faktiskt fanns. 

Detta behöver dock utredas ytterligare i framtiden. 

Vid de högre temperaturerna bestämdes sambandet mellan utsignal från sonden och 

uppmätta partikelkoncentrationer till: 

𝐶 = −26,7𝑥2 + 113,4𝑥 − 22,3 (2) 

Där C är partikelkoncentration (mg/m³) i våt gas vid aktuell rökgastemperatur och x är 

utsignal i volt. 

 

 

 

 

Figur 15.  Schematisk skiss över den optiska sondens utseende och dess mätmetod.   

 



22 

© RISE Research Institutes of Sweden 

 

Figur 16. Jämförelse mellan den optiska sondens utsignal och uppmätt partikelkoncentration från 
mätningar med pelletspannor. 
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3 Resultat 

3.1 Pelletspannor (automatisk matning) 

Inom projektet gjordes försök med två moderna pelletspannor, med tillhörande 

pelletsbrännare, som tillhandahållits av Ariterm och Värmebaronen. De två pannorna 

hade två fundamentalt olika typer av brännare. Brännaren från Ariterm, illustrerad i 

Figur 17, använde en brännarkopp centralt placerad i förbränningskammaren. Pellets 

tillförds brännarkoppen via en undermatad skruv.  

Brännaren från Värmebaronen är konstruerad utifrån ett horisontellt brännarrör vars 

mynning var placerad centralt i förbränningskammaren, se Figur 18. 

 

 

 

 

 

 

Figur 17.  Skiss på Ariterms pelletsbrännare BeQuem 20 till vänster och hur brännaren sitter 
monterad i en panna till höger.  
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Figur 18.  Skiss på Värmebaronens pelletsbrännare Viking Bio 200 till vänster och hur brännaren 
sitter monterad i en panna till höger.  

 

3.1.1 Försök med pelletspanna från Värmebaronen. 

Värmebaronens pelletspanna Pellmax UB, försedd med brännare Viking Bio 200 

användes vid dessa försök. Pannan är kompakt och välisolerad och brännaren Viking 

Bio 200 är en modern skruvmatad pelletsbrännare.  

Vid de inledande försöken kördes pelletspannan både vid nominell last och vid partiell 

last (även kallad låglast eller dellast). Samtidigt uppmättes gasemissioner och stoft i 

rökgasen samt nyttiggjord effekt från pannan. Enligt standardförfarandet för provning 

enligt ekodesigndirektivet ska pelletspannan egentligen gå minst 6 timmar på vardera 

lasten. Men, eftersom syftet här inte var fullständiga standardtester utan att se efter 

hur emissionerna låg i relation till ställda krav så kördes bara några timmar per last. 

Innan mätningarna intrimmades driften (luft och bränsleflöde) för att nå så bra 

emissionsvärden som möjligt. Alltså bör uppmätta emissioner ses som nästan optimala 

värden: ungefär vad som kan uppnås med denna utrustning. Exempel på resultat från 

utrustningen visas i Figur 19, där mätvärdena jämförs med gränsvärden i 

ekodesigndirektivet. Som synes ligger emissionerna med god marginal under 

gränsvärdena. Även partikelemissionerna låg väl till: ca 30 mg/Nm3 vid nominell last 

och ca 20 mg/Nm3 vid partiell last, jämfört med gränsvärdet på 40 mg/Nm3. Det är 

noterbart att det för denna utrustning var möjligt att trimma in driften så att 

emissionerna faktiskt blev lägre vid partiell last än vid nominell drift. Så är inte fallet 

för all pelletsförbränningsutrustning, se till exempel Figur 6. Under förutsättning att 

driftförhållandena i Figur 21 kan upprätthållas under längre drifttid så indikerar 

överslagsberäkningar att även ekodesigndirektivets krav gällande 

säsongsmedelsverkningsgrad uppfylls med denna förbränningsutrustning. 
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Figur 19. Exempel på uppmätta emissioner från Värmebaronens Pellmax UB försedd med 
brännare Viking Bio 200. Den kördes med nominell last på förmiddagen och låg last under 
eftermiddagen.  

 

3.1.1.1 Inverkan av pelletsdiameter 

Det har bland pannleverantörer observerats att emissionerna ibland förändras vid byte 

av pellets. Det kan vara antingen röra sig om pellets från olika tillverkare eller olika 

pelletsdiameter. Under de första testerna med Värmebaronens pelletspanna användes 

pellets med diameter 8 mm från Neova/Scandbio. Resultat med dessa pellets 

exemplifierades i Figur 19.  

För att studera hur pelletsdiametern påverkar pannans prestanda utfördes samma sorts 

mätningar med pellets som hade 6 mm diameter från två olika leverantörer: 

Scandbio (A)  och Bionorr (B) . De pellets som testades var alltså: 

• 8 mm pellets Neova/Scandbio 

• 6 mm pellets Scandbio (A) 

• 6 mm pellets Bionorr (B)  
 

Medelvärden från de jämförande testerna vid nominell last visas i Tabell 5. Jämfört 

med referensfallet (8 mm pellets) gav testet med 6 mm typ A marginellt högre CO och 

NOx, men något lägre OGC. Pellets Typ B gav däremot avsevärt högre CO-emissioner 

och något högre OGC än referensfallet.  

För testerna med partiell last visas resultaten i Tabell 6. Här uppvisade 6 mm pellets 

Typ A de högsta emissionerna av CO och OGC. Lägst emissioner gav 6 mm pellets 

Typ B. För referenspelletsen hamnade emissionerna mellan de olika 6 mm pelletsen. 

Dock kördes varje driftfall under relativt kort tid. Möjligtvis skulle resultaten för 6 mm 

pellets Typ B inte bli lika enastående om testerna hade pågått under längre tid. 
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Även om resultaten till viss del kan ha påverkats av brännarens driftinställningar så 

visar testserien att val av pellets kan påverka prestandan för en pelletspanna. Dock 

uppvisade de två olika sorterna av pellets med 6 mm diameter större skillnader 

sinsemellan än mellan de av olika diameter. Av 6 mm pelletsen var den ena typen 

bättre vid nominell last och den andra bättre vid låg last. Det är således svårt att 

generalisera. Dessutom är resultaten troligtvis brännarspecifika (dvs beror på 

brännardesignen). 

Man kan spekulera i vad det är som skiljer pelletsen åt. Det skulle kunna vara densitet, 

hållfasthet eller helt enkelt pelletslängd. Dock bedömdes behovet av ytterligare och 

fördjupade studier av pelletskvalitet vara begränsat inom föreliggande projekt eftersom 

alla uppmätta emissioner ändå uppfyllde gränsvärdena i Ekodesigndirektivet. 

 

Tabell 5 Medelvärden av mätningar med olika pellets i Viking Bio 200 vid nominell last. 

Pellets 
 

8 mm 6 mm Typ A 6 mm Typ B 

Effekt kW 23,2 23,3 23,7 

CO2 vol-%, torr gas 14,3 14,8 14,6 

O2 vol-%, torr gas 6,1 5,8 5,7 

CO  mg/Nm³ vid 10% O2 90 95 227 

NOx  mg/Nm³ vid 10% O2 159 168 155 

OGC mg/Nm³ vid 10% O2 3,4 0,2 4,3 

RGT °C 147 149 157 

Stoft mg/Nm³ vid 10% O2 22 22 22 

 

Tabell 6 Medelvärden av mätningar med olika pellets i Viking Bio 200 vid låg last. 

Pellets 
 

8 mm 6 mm Typ A 6 mm Typ B 

Effekt kW 7,8 7,0 8,0 

CO2 vol-%, torr gas 10,6 10,0 11,7 

O2 vol-%, torr gas 9,9 11,0 8,7 

CO  mg/Nm³ vid 10% O2 55 148 27 

NOx  mg/Nm³ vid 10% O2 133 137 - 

OGC mg/Nm³ vid 10% O2 1,7 3,0 1,0 

RGT °C 79 74 75 

Stoft mg/Nm³ vid 10% O2 15 18 17 

 

3.1.1.2 Temperaturkartering i pelletsbrännare 

För att kunna optimera lufttillförseln i pelletsbrännaren under varierande last är 

kännedom om pelletsbäddens utbredning i brännarröret en avgörande faktor. Försök 

har utförts med temperaturkartering i brännarröret för att försöka kartlägga detta. En 

keramisk mätsond som förseddes med 5 st termoelement, typ K specialtillverkades för 

att kunna mäta flera temperaturer simultant i pelletsbrännaren Viking Bio 200. 

Sondens design visas i Figur 20. Denna sond fördes in i brännaren framifrån som visas 

i Figur 21. Mätningar skedde längs fem horisontella mätlinjer L1-L5, placerade enligt 

skissen i Figur 22. Termoelementens position i förhållande till brännarröret visas i 

mailto:CO@10
mailto:Nox@10
mailto:CO@10
mailto:Nox@10
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Figur 23. Tester med temperaturkartering genomfördes vid tre olika pannlaster: 8, 12 

och 18 kW. Medelvärden av de uppmätta temperaturerna visas i Figur 24 - Figur 26.  

Det som kan utläsas av resultaten är att fram till ungefär mitten längs med 

brännarröret är det stora temperaturskillnader över rörets tvärsnitt, flera hundra 

graders skillnad trots att de bara är några centimeter mellan positionerna. I början av 

röret är det varmast närmast bränslebädden (L2). Temperaturtoppen nås ca 14 cm in i 

brännaren vid 8 kW last (Figur 24) men förskjuts framåt med ökad last. Jämnast 

temperaturfördelning, sett över tvärsnittet, uppmättes vid lasten 12 kW (Figur 25). 

L3 når 900°C ca 13 cm in i brännaren vid 8 kW, redan vid 10 cm när lasten är 12 kW 

och efter 17 cm vid 18 kW. Dvs gasen i övre delen av röret värms långsammare vid hög 

effekt än vid låg effekt, trots att temperaturen längre ned i brännaren inte sjunker med 

ökad last. Istället beror det antagligen på att luftfördelningen förändrats med lasten. 

Det kan bero på att bränslebäddens utbredning påverkar flödet. Figurerna visar också 

att temperaturskillnaderna över rörets tvärsnitt är avsevärt högre vid lasten 18 kW 

(Figur 26) än vid 12 kW (Figur 25). Det tyder på att sekundärluften inte förmår att 

blanda om gaserna helt optimalt vid den högre lasten.  

 

 

Figur 20.  Mätsond som designats för att kunna mäta temperaturer i pelletsbrännare. 
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Figur 21.  Mätsondens placering i pelletspannan. Sondens bakända sticker ut från pannan genom 
askluckan under brännaren där den också är fixerad och justerbar i höjd och sidled. 
Termoelementen leds inuti sonden fram till det keramiska röret som är instucket i brännaren.  

 

 

 

Figur 22.  Mätlinjernas placering i brännarröret sett i riktning in mot pannan. 

 

 

Figur 23.  Termoelementens placering i brännaren under mätningarna. 
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Figur 24.  Uppmätta temperaturer i brännarröret längs mätlinjerna L1-L5 (Figur 22) vid ca 8 kW 
last. 

 

 

 

Figur 25.  Uppmätta temperaturer i brännarröret längs mätlinjerna L1-L5 (Figur 22) vid ca 12 kW 
last. 
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Figur 26.  Uppmätta temperaturer i brännarröret längs mätlinjerna L1-L5 (Figur 22) vid ca 18 kW 
last. 

 

Kompletterande temperaturmätningar utfördes med termoelement fastlödda på 

brännarrörets undersida. Dessa mätningar visade att materialtemperaturen som mest 

nådde ca 750°C vid partiell last (8kW). Materialtemperaturen sjönk med ökad last till 

att nå max 630°C vid nominell last (24 kW). Detta beror troligtvis på att det ökade 

luftflödet kyler brännarrörets undersida i större omfattning än det värms upp av den 

tilltagande förbränningen. De uppmätta temperaturerna sjönk över tiden på grund av 

ett tilltagande asklager som isolerar röret från bränslebädden. Det var svårt att 

utvärdera den dynamiska påverkan från laständringar eftersom det tilltagande 

asklagret var den dominerande faktorn för materialtemperaturen. 
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3.1.2 Försök med pelletspanna från Ariterm 

3.1.2.1 Produkt för utveckling 

Ariterm AB valde för sin medverkan i projektet en pelletspanna av typ Biomatic+ 20i. 

Pannan har en integrerad brännare av undermatningstyp med keramiskt infordrat 

brännarhuvud. Förbränningsluft tillförs i två steg: primärluft och sekundärluft. Luften 

till alla steg tillförs med samma fläkt. Förbränningen kontrolleras med en lambda-sond 

som reglerar O2-halten i rökgaserna. Pannans effektavgivning regleras med hjälp av ett 

styrsystem som utnyttjar rumstemperatur- och utetemperaturgivare. Pannan är 

försedd med rökgasfläkt och automatisk rengöring av konvektionsytorna. Den kan 

också förses med integrerad tappvarmvattenväxlare. Figur 17 visar en genomskärning 

av pannan. 

 

3.1.2.2 Målsättning och strategi 

Företagets syfte med arbetet var att öka förståelsen för var pannans förluster 

uppkommer och hur emissioner av oförbrända gaser och partiklar kan minimeras. Som 

ett mått på mängden oförbrända gaser användes halten OGC. 

En utgångspunkt för arbetet var kunskapen om att drift på dellaster ger en försämrad 

verkningsgrad och ökade emissioner jämfört med vid nominell effekt. Företagets 

hypotes var att detta hänger samman med dels brännarens styrsystem för 

effektreglering, dels dynamiken i förbränningsprocessen som sådan. För att undersöka 

dessa processer prioriterades tidsupplösta mätningar av intressanta parametrar, även 

de som inte sker vid standardprovningar.  

Strategin för mätinsatserna var följande: 

1. Referensmätningar vid hög last resp. låg last, båda med kontinuerlig drift. 

2. Mätningar med modifierad brännarkopp. Flera utföranden med olika sätt för tillförsel av 

sekundär/tertiärluft (höjd i brännarkoppen, antal och dimension på hål i koppen) 

provades 

3. Mätningar med annat utförande på matningsskruven i brännaren. 

4. Mätningar med styrplåtar för sekundärluft. 

 

3.1.2.3 Referensdata 

Referensmätningar genomfördes vid nominell last och dellast med pannan i 

originalutförande, dvs med ursprunglig brännarkopp. Figur 27 visar brännarkoppen i 

ursprungligt utförande. I Tabell 7 redovisas erhållna medelvärden vid referensproven 

för Biomatic+ 20i. Om mätdata används för att beräkna årsmedelutsläppen enligt den 

metod Ekodesign föreskriver erhålls medelemissionerna i Tabell 8. Mätningarna visar 

alltså att pannan redan i originalutförande har möjlighet att klara de utsläppskrav som 

kommer att gälla fr.o.m. år 2020. Tillverkaren hade dock ambitionen att ytterligare 

sänka utsläppen, och framför allt att genom mätningar inom projektet förstå var 

begränsningarna för detta fanns. 
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Figur 27.  Brännarkopp i originalutförande på Biomatic+ 20i  

 

 

Tabell 7  Resultat från Biomatic+ 20i vid referensprov med nominell resp. dellast. 

Parameter Nominell last Dellast 

Provtid, min 115 135 

Tillfört bränsle, kg 11,86 4,085 

Tillförd energi, MJ 208,8 71,90 

Uttagen energi, MJ 179,7 64,53 

Pannverkningsgrad, % 86,0 89,8 

Avgiven effekt, kW 20,4 6,47 

O2-halt, vol-% 7,55 8,36 

CO2-halt, vol-% 12,9 12,1 

CO-halt, mg/Nm3 vid 10 % O2 84 447 

Stofthalt, mg/Nm3 vid 10 % O2 33 29 

OGC-halt, mg/Nm3 vid 10 % O2 6 3 

NOx-halt, mg NO2/Nm3 vid 10 % O2 146 116 

 

 

Tabell 8  Beräknade årsmedelutsläpp för Biomatic+ 20i  

Utsläppstyp 
Beräknat årsmedel-utsläpp, 
mg/Nm3 vid 10 % O2 

Gränsvärde enligt Eco-design, 
mg/Nm3 vid 10 % O2 

Stoft 30 40 

Kolmonoxid (CO) 392 500 

Organiska gasformiga ämnen 
(OGC) 

2 20 

Kväveoxider (NOx) 120 200 
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3.1.2.4 Modifierad brännarkopp och förhöjningsram med sekundär- 

och tertiärluft 

För att framför allt söka minska utsläppen av partiklar och CO monterades en 

modifierad brännarkopp och en förhöjningsram. Brännarkoppen var försedd med 22 st 

hål med ø= 5 mm för tillförsel av förbränningsluft. Förhöjningsramen hade en höjd av 

ca 15 cm och var tillverkad av vermiculit. Figur 28 visar förhöjningsramen som var 

försedd med inåtriktade hål för tillförsel av sekundärluft. 

 

 

Figur 28.  Förhöjningsram för Biomatic+ 20i 

 

Försöken med modifierad brännarkopp och förhöjningsram, som kördes vid nominell 

effekt, gav inga förbättrade utsläppsvärden. Efter uppborrning av hålen till ø= 6,5 mm 

kördes ett 30 min prov, vars resultat visas i Tabell 9. 

Tabell 9  Utsläppsdata för Biomatic+ 20i med modifierad brännarkopp och förhöjningsram. 

Parameter Värde 

Provtid, min 30 

O2-halt, vol-% 11,2 

CO2-halt, vol-% 9,3 

CO-halt, mg/Nm³ vid 10 % O2 398 

Stofthalt, mg/Nm³ vid 10 % O2 49 

OGC-halt, mg/Nm³ vid 10 % O2 22 

NOx-halt, mg/Nm³ vid 10 % O2 113 
 

Utsläppen av stoft, OGC och CO var alltså samtliga högre än för pannan i 

originalutförande, medan NOx-halten var ca 20 % lägre. Det gick inte heller att köra 

pannan med samma luftöverskott som i originalutförande, utan mera luft måste 

tillföras för att inte halterna av oförbränt skulle bli orimligt höga. 
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I nästa skede gjordes flera försök enligt följande: 

- Modifierad brännarkopp, sänkt höjdläge för sekundär- och tertiärluft 
- Som ovan men med ytterligare 14 st primärlufthål, ø = 6,5 mm 
- Som ovan men med blockerade tertiärlufthål 
- Modifierad brännarkopp, sekundär- och tertiärlufthål uppflyttade till högst upp 

på förhöjningsramen, dessutom uppborrade till ø = 5 mm. 

 

Dessa försök genomfördes stegvis med sikte på att kunna minska luftöverskottet och 

samtidigt åtminstone bibehålla eller helst minska utsläppsnivåerna. Vid försöken var 

lambdaregleringen bortkopplad. Varje försök startades med låg bränslematning 

(=effekt) varefter denna ökades för att minska luftöverskottet. Inget av de genomförda 

försöken var dock lyckosamma i den meningen att bättre utsläppsegenskaper eller lägre 

luftöverskott kunde åstadkommas.  

I redovisningen nedan visas utsläppen av CO och THC i enheten ppm. För att räkna om 

halterna till mg/Nm³ vid 10 % O2 (för THC även till OGC) kan följande formler 

användas: 

 COmg = 1,25 ∙ COppm ∙ 10,7 CO2⁄  

 OGCmg = 1,64 ∙ THCppm ∙ 10,7 CO2⁄  

 

Figur 29 visar halterna av CO, THC och CO2 vid det sista provet enligt ovan, dvs med 

modifierad brännarkopp, sekundär- och tertiärlufthål högst upp på förhöjningsramen. 

 

 

Figur 29.  Halter av CO, THC och CO2 för Biomatic+ 20i med modifierad brännarkopp, sekundär- 
och tertiärlufthål högst upp på förhöjningsramen. 

 

Det framgår att när bränslematningen höjs så att CO2-halten överstiger ca 11 % (t≈18 

min) så stiger CO- och THC-halterna kraftigt till oacceptabla värden. Då matningen 

åter minskas något så att CO2-halten understiger ca 10 % sjunker CO- och THC-

halterna till ca 190 resp. 24 ppm. Detta innebär att ingen signifikant förbättring jämfört 
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med referensvärdena kunde konstateras. Liknande resultat erhölls vid de övriga 

testerna. 

 

3.1.2.5 Modifierad brännarkopp, ny intern bränsleskruv 

För att motverka att pellets ansamlas vid brännarens framkant byttes brännarens 

interna transportskruv ut mot en variant där sista delens spiral hade motsatt 

transportriktning, dvs. glödbädden matades mot centrum av brännarkoppen från två 

håll samtidigt.  

På samma sätt som vid tidigare prov ökades bränslematningen till dess att CO- och 

THC-halterna började stiga kraftigt. Vid rimligt stabila förhållanden på något lägre 

matning uppmättes CO- resp. THC-halter på 370 resp. 70 ppm, dvs den nya 

internskruven gav inte lägre utsläppsnivåer. 

 

3.1.2.6 Original brännarkopp, styrplåtar för 

förbränningsluftsekundärluft 

I nästa steg återmonterades den ursprungliga brännarkoppen och förhöjningsramen 

togs bort. Brännarkoppen försågs dock med vinklade plåtar över sekundärluftshålen för 

att styra luften in över bränslebädden, se Figur 30. 

 

 

Figur 30.  Brännarkopp för Ariterm med styrplåtar för sekundärluft. 

 

Detta gav THC-halter i området 50 – 100 ppm, dvs klart högre än med brännaren i 

originalutförande. I nästa steg tätades vartannat sekundärlufthål med pannkitt. Även i 

detta utförande erhölls THC-halter i området 50 – 100 ppm. Det är att märka att CO-

halten i båda fallen var i storleksordningen 200 – 300 ppm trots de förhållandevis höga 

THC-halterna.  
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I ett tredje försök att nå låga THC-halter sattes därefter översta raden av primärlufthål 

igen. Halterna av THC, CO och CO2 med brännaren i detta utförande framgår av Figur 

31. Försöken inleddes vid relativt hög effekt, 15 - 20 kW. Även i detta fall erhölls THC-

halter på 50 – 100 ppm. Då effekten sänktes till 6-7 kW (t = ca 75 min i Figur 31) sjönk 

dock THC-halten väsentligt till 5 – 10 ppm. CO2-halten var 11 – 12 %, och CO-halten 

fortfarande 200 – 300 ppm. Ett stoftprov togs (t = 115 – 145 i Figur 21), vilket gav en 

stofthalt på 56 mg/Nm³ tg vid 10% O2. 

 

 

Figur 31.  Halter av CO, THC och CO2 för Biomatic+ 20i med original brännarkopp, styrplåtar för 
sekundärluft samt översta raden av primärlufthål och vartannat sekundärlufthål igensatta. 

 

Då effekten därefter höjdes till ca 11 – 12 kW (t = ca 150 i Figur 21) ökade THC-halten 

något till 15 -20 ppm, men var fortfarande på bra nivåer. CO2-halten ökade något 

medan CO-halten t.o.m. minskade något. 

 

3.1.2.7 Slutsatser från försök med modifierad brännarkopp 

Som ovan redovisats genomfördes en rad tester med olika förändringar på brännaren 

med syfte att sänka utsläppen av partiklar och oförbrända kolväten. Det visade sig dock 

vara svårt att få till någon signifikant förbättring inom de givna ramarna. Fördelningen 

av luftmängd mellan olika steg i lufttillförseln är ett vanligt sätt att påverka 

förbränningskvaliteten. Vid försöken med Biomatic-pannan försökte man styra 

fördelningen genom att ändra antal och storlek på lufthålen i de olika stegen. All luft 

tillfördes dock från en och samma fläkt, varför möjligheterna att ändra luftmängderna i 

de olika stegen på ett kontrollerat sätt var begränsade. En större möjlighet att göra 

detta finns om luften i de olika stegen tillförs med separata fläktar med tillhörande 

styrning. Detta innebär givetvis något högre kostnader och större komplexitet i fråga 

om styrsystem, regleralgoritmer etc., och har inte kunnat utvärderas inom detta 

projekts ramar. 
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3.1.3 Test av värmeförluster från pelletspanna 

Det finns två grundläggande metoder för att bestämma en pannas verkningsgrad, 

antingen direkt eller indirekt metod. I den direkta metoden beräknas verkningsgraden 

(ηκ) som levererad värme (Q) dividerat med tillförd värme(QB):  

𝜂𝐾 =
𝑄

𝑄𝐵
× 100%  (3) 

Levererad värme bestäms från flöde och temperaturhöjning av vattnet som passerat 

genom pannan. Tillförd värme beräknas från tillförd bränslemängd och bränslets 

värmevärde samt tillförd elenergi. I detta avsnitt utgås från bränslets effektiva (lägre) 

värmevärde eftersom det är mer relevant än det övre värmevärdet. Observera dock att 

verkningsgraden i ekodesigndirektivet utgår från det övre värmevärdet, se avsnitt 3.4. 

Skillnad mellan tillförd och levererad värme är pannans totala värmeförlust. I den 

indirekta metoden kvantifieras förluster från pannan och verkningsgraden bestäms 

utifrån dessa. För villapannor är de huvudsakliga värmeförlustkällorna: 

 

• Rökgasförlust, dvs värme med rökgasen ut genom skorsten (qA) 

• Oförbränt bränsle i askan (qB) 

• Värmeförlust från pannkroppen (qS) 

• Oförbrända gaser i rökgasen (qU) 
 

Med den indirekta metoden bestäms pannans verkningsgrad som: 

𝜂𝐾 = (1 − 𝑞𝐴 − 𝑞𝑈 − 𝑞𝑆 − 𝑞𝐵) × 100% (4) 

Där förlustbidragen (q) anges relativt tillförd värme. Den indirekta metoden används 

vanligtvis bara som kontroll eftersom denna metod oftast ger större mätosäkerhet än 

den direkta metoden.  

Den indirekta metoden har fördelen att de olika förlustkällorna kvantifieras, vilket är 

bra att utgå ifrån vid optimering av pannans verkningsgrad. På så sätt kan 

förbättringsåtgärder vidtas där de ger mest förbättring.  

Värmeförlusten i skorsten, qA, beräknas från rökgasens temperatur, flöde och gasens 

värmekapacitivitet. Det går att mäta rökgasflödet men vanligtvis brukar det beräknas 

från den mängd bränsle som förbränns, bränslets kemiska sammansättning och 

syrekoncentrationen i rökgasen. Rökgasens temperatur mäts upp, vanligtvis med 

termoelement typ K. Gasens värmekapacitivitet beräknas från dess gaskomposition.  

Förlusten från oförbrända gaser beräknas från uppmätta gaskoncentrationer av CO och 

OGC, dess värmevärde samt totala rökgasflödet. Eftersom det ställs strikta krav på 

dessa emissioner blir värmeförlusten från oförbrända gaser relativt liten från en bra 

panna. Värmeförlusten från pannkroppen, qS, är besvärlig att mäta och det görs 

vanligtvis inte. Förlusten från oförbränt i askan, qB, kan bestämmas genom att askan 

som blivit kvar i pannan bränns ut i en ugn efter försöken. Viktminskningen under 

askutbränningen motsvarar askans koksinnehåll. 
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Inom projektet testades en värmeförlustmätning från pannkroppen av en modern 

pelletspanna för villabruk (Värmebaronens Pellmax UB). För att mäta värmeeffekten 

från pannkroppen byggdes pannan in i en kammare av frigolit, se Figur 32.  

 

 

Figur 32.  Frigolitkammare uppfört runt en pelletspanna för att mäta avgiven värme från 
pannkroppen. 

 

Kammaren förseddes med en ventil för lufttillförsel i nedre främre hörnet, till vänster i 

Figur 32 (dock skymd av pelletstråget). Uppe till höger på rummet sögs luft ut från 

rummet med en varvtalsstyrd fläkt. Luften passerade genom ett mätrör för att 

bestämma luftflödet ut från rummet. Temperatur uppmättes på utgående luft med en 

PT-100 givare. Avgiven effekt från pannan till omgivningen (Qs) beräknades genom: 

𝑄𝑠 = �̇�𝑙𝑢𝑓𝑡𝑐�̅�(𝑇𝑢𝑡 − 𝑇𝑜𝑚𝑔) (5) 

Där �̇� är luftflödet ut från kammaren, cp är värmekapacitiviteten för luft, Tomg är 

lufttemperatur utanför kammaren och Tut är lufttemperaturen ut från kammaren.  

Efter att pannan startas tar det några timmar innan temperaturjämvikt infinner sig i 

kammaren. Därefter kan mätningen starta genom att driftdata loggas i ett par timmar. 



39 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Resultatet från den panna som testades visas i Tabell 10. Värmeförlusterna från 

pannkroppen uppmättes till ca 2,2 %. Den största förlustkällan var rökgasförlusten. 

Slutsatsen är att det första som ska beaktas vid jakt på ökad verkningsgrad är att hålla 

ner rökgastemperatur och luftöverskott. I andra hand kommer åtgärder för att isolera 

pannan. 

 

Tabell 10 Medelvärden av mätningar av effekter från testpannan. 

Källa kW % av tillförd 

Bränsle 18,2 100 
Vatten ut 16,8 92 
Rökgas 1,02 5,6 
Aska 0,04 0,2 
Pannkropp 0,4  2,2  

 

3.1.3.1 Test med tilläggsisolering 

De ytterdelar av pannan som är varmast, och därmed borde vara största 

värmeförlustkällorna, är ofta frontluckorna. Därför testades att tilläggsisolera pannans 

front enligt Figur 33. Tilläggsisolering påfördes och avlägsnades under pannans drift. 

Dock resulterade tilläggsisoleringen inte i några statistiskt mätbara skillnader på vare 

sig rökgastemperatur eller nyttiggjord effekt. Slutsatsen är att för denna panna kan 

endast en mycket måttlig verkningsgradsförbättring uppnås genom att tilläggsisolera 

fronten. Det bör dock beaktas att denna moderna panna är relativt välisolerad redan 

från början.  

 

 

Figur 33.  Tilläggsisolering över fronten på en pelletspanna för att studera om det påverkar 
temperaturerna för vatten och rökgas ut från pannan. 
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3.1.4 GC-mätningar i pelletsbrännare 

Mätningar har genomförts med gaskromatografi av gas utsugen från olika positioner i 

brännarören på pelletsbrännare från både Ariterm (PX22 i Figur 34) och 

Värmebaronen (Viking Bio 200 i Figur 18). För detta syfte förseddes brännarna med 

genomföringar i vilka en keramisk sond kunde föras in i brännarröret. 

Genomföringarna i brännarna placerades och riktades något olika och resulterade i de 

mätlinjer i brännarrören som ungefärligt markerats i skissen i Figur 35. Brännare PX22 

hade försetts med två genomföringar för den keramiska sonden, en nära brännarrörets 

centrumlinje och en närmare mantelytan i horisontalplanet. Tyvärr visade det sig att 

inkommande pellets studsade på sonden när den fördes in genom den centralt 

placerade genomföringen. Konsekvensen blev att sonden påverkade förbränningen 

negativt. Därför avbröts mätningen längs denna linje ungefär halvvägs in i brännaren. 

Den linje som finns indikeras i Figur 35 är den andra genomföringen, dvs den som 

uppmättes hela vägen. 

Inuti den keramiska sonden hade ett termoelement placerats för att mäta lokala 

gastemperaturer utöver att gas sögs ut till en gaskromatograf som analyserade 

koncentrationer av O2, CO, CO2, CH4 och H2. Genom att stegvis föra in sonden kunde 

gaskoncentrationsprofiler och temperaturprofiler erhållas.  

 

 

 

Figur 34.  Skiss över Ariterms pelletsbrännare PX22. 
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Brännarrör

Eldstad

Sond 2

Ca 23 cm

 

Figur 35.  Ungefärliga mätlinjer i brännarna, sett ovanifrån. Sond 1) Värmebaronens 
Viking Bio 200, Sond 2) Ariterms PX22. Sett från sidan var båda mätlinjerna placerade ungefär i 
höjd med centrumlinjen. 

 

Resultat från mätningen vid nominell last i Viking Bio 200 visas i Figur 36. Det är 

branta gradienter för både temperatur och gaskoncentrationer i början av brännaren, 

vilket beror på att både bränsle och en del av luften tillförs här. Redan 10 cm in i 

brännarröret är i stort sett all syre förbrukad. I sektionen mellan 7 och 13 cm är det 

syreunderskott och det finns en stor andel oförbrända gaser såsom CO, H2 och CH4. 

Temperaturen ligger här runt 1100 °C. Efter 15 cm kommer det in mer luft och de 

brännbara gaserna förbränns. Antagligen slutar bränslebäddens utsträckning ungefär i 

denna position. Vid 18 cm in i brännaren nås den högst uppmätta temperaturen i 

brännaren, ca 1200°C. Här är bränslet i stort sett utbrunnet. Vid brännarens mynning, 

vid ca 23 cm, är temperaturen fortfarande nära 1200°C, men den faller kraftigt utanför 

brännaren. 

 

 

Figur 36.  Uppmätta gaskoncentrationer och temperatur i brännarröret till Viking Bio 200 vid 
nominell last.  
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Figur 37.  Uppmätta gaskoncentrationer och temperatur i brännarröret till Viking Bio 200 vid låg 
last.  

 

Resultat från en mätning under låg last visas Figur 37. Den huvudsakliga förändringen 

är att koncentrationen brännbara gaser börjar avta tidigare, redan efter 8 cm och 

brännarens maxtemperatur nås tidigare än under nominell last. Temperaturen faller 

även betydligt kraftigare vid mynningen. Det är tydligt att en större andel av 

förbränningen sker tidigare i brännaren vid låg last jämfört med nominell last. En stor 

andel av luften som tillförs långt fram i brännaren deltar inte i förbränningen men kyler 

rökgasen. Även om syret i luften inte behövs för förbränningen långt fram i brännaren 

så hjälper luftstrålarna till att blanda gaserna för att bränna ut återstående CO. Därför 

bör detta luftflöde inte strypas helt. 

Från resultaten i kan det förefalla som att det skulle kunna vara fördelaktigt om en 

större del av luften tillförs tidigare i brännaren vid låg last. Dock är dessa mätresultat 

endast punkter längs en linje i brännaren. Gaskoncentrationerna är antagligen 

annorlunda längs andra mätlinjer längre ned i brännaren, närmare bränslebädden.  

Resultat från mätningarna i Ariterms PX22 visas i Figur 38 och Figur 39. Generellt 

uppmättes lägre koncentrationer av brännbara gaser än i Viking Bio 200, antagligen 

beroende på att mätlinjen var placerad närmare brännarrörets mantelyta. Vid nominell 

last visar Figur 38 att de högsta koncentrationerna av brännbara gaser återfanns 12–16 

cm in i brännaren, vilket är jämförbart med resultaten i Figur 36. Efter 15 cm faller 

dock temperaturen i Figur 38. Mellan punkterna vid 16 och 18 cm ökar O2 och CO2 

minskar, vilket betyder att en betydande del sekundärluft tillförs i denna region. Mellan 

18 och 28 cm ökar både temperatur och CO2 vilket indikerar att förbränningsreaktioner 

sker i denna region, dvs betydande förbränning sker runt brännarens mynning. De få 

punkter som uppmättes längs centrumlinjen (innan den övergavs pga att sonden störde 

förbränningen) uppvisade koncentrationerna av oförbrända gaser ungefär 10 gånger 

högre än längs den linje som redovisas i Figur 38. Det vill säga att i centrum av 

brännaren var gaskoncentrationerna i PX22 i samma storleksordning som i Viking Bio 

200. Skillnaderna mellan resultaten för brännarna som redovisas i figurerna beror 

antagligen till största delen på sondpositioneringen. 
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Vid låg last med PX22, Figur 39, nås den högsta temperaturen vid 16 cm, därefter 

fallande. Vid framkanten av brännaren, ca 23 cm, är temperaturen fortfarande närmare 

800°C, men utanför brännaren kyls rökgasen raskt ned mot temperaturer där 

förbränningsreaktioner avstannar. Koncentrationerna av brännbara gaser var för låga 

för att kunna detekteras av GC:n i mätpunkterna medan syrekoncentrationerna liknar 

de för fullast fram till brännarens framkant Utanför brännaren (> 23 cm) uppmäts 

betydligt högre syrekoncentrationer för låglastfallet. Detta tyder på att en ansenlig 

andel sekundärluft tillsätts långt fram i brännaren där den gör begränsad nytta i 

låglastfallet eftersom gastemperaturen är för låg för att syre ska reagera med eventuellt 

kvarvarande brännbara gaser. 

Vid låglast skulle det antagligen vara fördelaktigt för båda brännarna att förskjuta 

sekundärluftsfördelningen närmare inmatningen i brännarröret för att undvika att 

onödigt mycket luft kyler gaserna längre fram i brännaren. Å andra sidan behövs 

fortfarande en del luftstrålar för att upprätthålla en god gasomblandning längs med 

hela brännarröret. 

Medelvärden av pannlast och gaskoncentrationer i skorsten under mätningarna ges i 

Tabell 11. 

 

 

Figur 38.  Uppmätta gaskoncentrationer och temperatur i brännarröret vid nominell last.  
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Figur 39.  Uppmätta gaskoncentrationer och temperatur i brännarröret vid låg last.  

 

Tabell 11 Medelvärden av gasmätningar i skorsten under det att GC-mätningar utfördes i 
brännarna. 

  

PX22  
Hög last 

PX 22  
Låg last 

Viking 200 
hög last 

Viking 200 
låg last 

Last kW 18,4 5,86 24,3 7,99 

CO2 vol.-% 11,7 10,3 13,8 11,6 

O2 vol.-% 8,7 10,3 6,8 8,8 

CO mg/Nm³ 274 328 189 32 

OGC mg/Nm³ 14 9 2 2 

NOx mg/Nm³ 115 106 n/a n/a 

Rökgastemp. ° C 136 75 160 76 
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3.2 Tester med vedpanna (manuellt matad) 

 

3.2.1 Försökspanna från NIBE 

Inför testerna inom projektet tillhandahöll NIBE en prototyp till en ny vedpanna för 

villabruk. Eftersom det var första gången pannan användes började testerna med att 

försöka hitta lämpliga inställningar för luftspjäll och fläkt. Prototypen inställdes helt 

manuellt under testerna, men det är möjligt för tillverkaren att i framtiden utrusta den 

med automatisk styrning av rökgasfläkt och eventuellt även spjäll. En principskiss på 

pannans konstruktion visas i Figur 40, även om utformningen av prototypens tillförsel 

av primärluft skiljer sig något från skissen.  

Vedkammaren är keramiskt infodrad och har en volym av ca 95 liter och är i botten 

försedd med en keramisk rost. Max vedlängd är 0,5 m och veden läggs ovanpå den 

keramiska rosten. Förbränningsprocessen arbetar med omvänd förbränning, dvs 

förbränningen koncentreras till botten av vedstapeln och flamman är nedåtriktad. 

Primärluften som tillförs vedkammaren (primärkammaren) strömmar genom veden 

mot en slits i rosten på vilken veden vilar. Ytterligare syre tillförs med sekundärluften i 

slitsen i rosten varefter den nedåtriktade flamman går ut i efterbrännkammarens 

flambalja under primärkammaren. I denna slutförbränningskammare styrs 

rökgasflödet mot pannans front av en U-formad plåt som är okyld. Här bildas 

turbulenta virvlar som blandar de heta gaserna med luft.  

Därefter passerar de heta rökgaserna den vattenkylda pannbotten och leds upp i den 

bakre konvektionsdelen som är försedd med värmeupptagande flänsar. 

Konvektionsdelen kan bestyckas med demonterbara turbulatorer. 

Luftflödena till pannan regleras med separata manuella luftspjäll för primär och 

sekundärluft samt genom varvtalsreglerad rökgasfläkt. För prototypen som testades 

inställdes rökgasfläkten helt manuellt, men den kommer i framtiden antagligen att 

regleras automatiskt utgående från temperaturer i pannan och eventuellt från en 

lambda-sensor.   

Mätinstrument för analys av rökgaser kopplades upp runt pannan på labbet enligt 

Figur 14. 
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Figur 40. Principskiss över vedpannan som testades inom projektet. 1) Vedlucka, 2) Primärluft, 
3) Keramikrost, 4) Asklucka, 5) Flambalja för slutförbränning, 6) Sekundärluft, 7) Konvektionsdel 
med turbulatorer, 8) Rökgasfläkt. 

 

3.2.2 Förbränningsförsök 

Redan de inledande intrimningstesterna visade att det kan bli besvärligt att uppfylla 

ekodesigndirektivets krav avseende NOx (200 mg/Nm³ vid 10 % O2). Med avsikt att 

studera om det någonstans i eldstaden uppkommer så höga temperaturer att termisk 

NOx bildas användes den kombinerade sugpyrometer och gasutsugssond som 

tillverkats. Genomföringar gjordes i pannan på två ställen för att föra in sonden: 

1) genom vedinläggsluckan för att mäta i vedkammaren och 2) genom askluckan in i 

slutförbränningszonen under bränslebädden. 

 

Pannans effekt och emissioner under ett vedinlägg (Test A) illustreras i Figur 41. 

Gaskoncentrationerna i vedkammaren, uppmätta med mikro-GC från samma 

vedinlägg, visas i Figur 42. Vedinlägget startar med att färska vedträ läggs in på den 

kvarvarande glödbädden från föregående vedinlägg, vilket raskt antänder den 

nyinkomna veden. Den översta grafen (A) visar att pannans levererade effekt stiger från 

ca 15 kW till 40 kW på ungefär 5 minuter. Samtidigt sjunker emissionen av CO, (graf C i 

Figur 41, logaritmisk skala) eftersom förbränningstemperaturen ökar. Temperaturen i 

vedkammaren (D), uppmätt med sugpyrometer, är ca 100°C under de första 20 

minuterna eftersom veden ovanpå förbränningszonen absorberar värme till att ånga 

bort vattnet som finns i veden. Veden förefaller vara färdigtorkad efter ca 30 minuter, 

varefter temperaturen i vedkammaren stiger till runt 300°C. Gasutsugsmätningen från 

vedkammaren (Figur 42) visar på koncentrationer runt 0,4% CO och 0,1 % H2, som 

högst, mellan 30 och 60 minuter efter inlägget. Koncentrationen av övriga kolväten var 

sammanslaget i samma storleksordning som H2. Koncentrationen av CO2 nådde upp till 

ca 4%, vilket tyder på en viss cirkulation av rökgas inuti vedkammaren.  

Efter 75 minuter öppnades vedluckan och den kvarvarande veden petades ihop, vilket 

gav upphov till en effekttopp vid ca 80 minuter, innan slutförbränningsfasen tar vid. 

Vid slutförbränningen är det till nästan bara koks kvar av bränslet. Under denna sista 
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fas sjunker effekten, CO ökar drastiskt, och NOx sjunker under gränsvärdet 

200 mg/Nm³.  

Fram till slutförbränningen ligger NOx ganska konsekvent över det föreslagna 

gränsvärdet på 200 mg/Nm³. Å andra sidan är CO emissionen betydligt lägre än 

gränsvärdet fram tills slutförbränningsfasen startar. Vad gäller OGC så visar de 

tidsupplösta mätningarna att koncentrationen ligger väl under gränsvärdet för 

ekodesign så länge som CO gör det. Det innebär att CO kan användas som indikator för 

hur god förbränningen är; Låg koncentration av CO medför låg koncentration av OGC, 

åtminstone vid testerna med denna vedpanna. 

 

Figur 41. Loggade mätvärden från ett vedinlägg med björkved (Test A). A) Panneffekt, levererad, 
B) Emission av NOx vid 10% O2, röd linje: gränsvärde, C) Uppmätt emission av CO vid 10% O2, röd 
linje: gränsvärde, D) Uppmätt temperatur i vedkammaren. 
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Figur 42.  Uppmätta gaskoncentrationer i vedkammaren under samma vedinlägg som i Figur 41 
(Test A). A) CO2, B) CO (blå linje) samt H2 (röd linje), C) Uppmätt temperatur. 

 

Ett annat vedinlägg illustreras i Figur 43 (Test B). Luftspjällen hade strypts lite mer 

jämfört med driftfallet i Figur 41, vilket begränsade den levererade effekten. I detta fall 

uppmättes rökgastemperaturen (D) i flambaljan direkt under den slits på rosten där 

sekundärluften tillförs. Här förväntades de högsta temperaturerna i pannan. Även om 

de tidvis översteg 1100°C var de inte tillräckligt höga för att orsaka termisk NOx. 

Temperaturen var inte heller högre än vad som inom projektet uppmätts i de 

pelletsbrännare som gav betydligt lägre NOx-emissioner. Linjernas olika färger i (D) 

illustrerar olika insticksdjup i flambaljan, blå linje närmast luckan och gul linje närmast 

bakväggen. Temperaturen ökade alltså mot luckan, i gasflödets riktning. 

Även under inlägget i Figur 43 är emissionen av NOx högre än gränsvärdet ända tills 

slutförbränningen tar vid, efter ca 100 minuter. Under denna fas sjunker temperaturen 

i efterbrännkammaren betydligt eftersom värmeutvecklingen minskar samtidigt som 

mängden luft som ska värmas upp är oförändrad. (Ett automatiskt styrsystem skulle 

kunna motverka detta genom att minska varvtalet på rökgasfläkten, och eventuellt även 

ändra spjällen, för att minska luftflödet, men dessa tester kördes med fasta 

inställningar.) Reaktionshastigheten för oxidation av CO till CO2 är starkt 

temperaturberoende och om temperaturen blir för låg i efterbrännkammaren hinner 

inte CO slutförbrännas innan rökgasen kyls av i pannans konvektionsdel. Detta medför 

att utbränningen av CO begränsas av temperaturen och emissionen av CO skjuter i 

höjden under slutförbränningen. 

Gasutsugsmätningen av rökgasen från flambaljan till µ-GC gav koncentrationer som 

var ungefär samma som de i skorstenen. Det innebär att gasen är nästan färdigbrunnen 
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redan när den når flambaljan. Men den sista utbränningen som sker där är ändå 

mycket viktig för att hålla nere emissionerna. 

 

 

Figur 43.  Loggade panndata från ett vedinlägg med björkved (Test B). A) Panneffekt, levererad, 
B) Emission av NOx vid 10% O2, röd linje: gränsvärde, C) Uppmätt emission av CO vid 10% O2, röd 
linje: gränsvärde, D) Uppmätt temperatur i flambaljan under vedkammaren. 

 

Vid de två vedinlägg som illustrerats i Figur 41 och Figur 43 användes björkved med 

”normal” ganska slät vit näverbark. Som jämförelse användes ved med extra kraftig och 

skrovlig bark i det vedinlägg som illustreras i Figur 44. Här blev effekten (A) och 

förbränningstemperaturen (D) ungefär samma som tidigare inlägg medan emissionen 

av NOx (B) ökade betydligt, antagligen som en följd av högre kvävehalt i bränslet. Även 

emissionen av CO (C) ökade, troligtvis orsakat av att barkens skrovlighet gav 

hängningar mellan vedträden i vedkammaren. Därmed erhålls inte den koncentrerade 

förbränningszon ovanpå rosten som eftersträvas. 
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Figur 44.  Loggade panndata från ett vedinlägg med björkved som hade tjock bark (Test C). 
A) Panneffekt, levererad, B) Emission av NOx vid 10% O2, röd linje: gränsvärde, C) Uppmätt 
emission av CO vid 10% O2, röd linje: gränsvärde, D) Uppmätt temperatur i pannan i flambaljan 
under vedkammaren. 

 

Tabell 12 Medelvärden uppmätta under vedinläggen. 

  Test A Test B Test C 

Mättid minuter 93 125 174 

Effekt  kW 33,8 28,5 25,4 

CO  mg/Nm³ @ 10% O2 703 1266 1029 

OGC  mg/Nm³ @ 10% O2 6 7 9 

NOx  mg/Nm³ @ 10% O2 223 226 254 

Stoft, optisk mätare mg/Nm³ @ 10% O2 47 44 45 

CO2 vol.-% 12,4 11,5 10,4 

O2 vol.-% 8,0 8,9 10,0 

Temp. vedkammare °C 229 - - 

Temp. efterbrännkammare °C - 811 753 

Temp. Rökgas ut °C 218 194 182 
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3.2.3 Försök med rökgasåterföring 

Med avsikt att minska emissionen av NOx utrustades vedpannan med rökgasåterföring 

(Rgå). Rökgasen blandades in med primärluften innan den tillfördes vedkammaren. 

Rökgasåterföring medför ett ökat gasflöde genom pannan. Därför behövde en ny 

kraftigare fläkt installeras. Fläkten kunde bara styras manuellt. Fördelningen mellan 

luftflöden och rökgasåterföring reglerades med manuella spjäll, se Figur 45 och Figur 

46. Alla ingående flöden (primärluft, sekundärluft och rökgasåterföring) drevs av 

rökgasfläkten som skapar ett undertryck i pannan. Detta undertryck påverkas av 

spjällförändringar, vilket medför olägenheten att en förändring på ett spjäll även 

förändrar de andra flödena. Detta försvårade arbetet med att hitta och ställa in lämplig 

driftpunkt. Alla tre gasflödena in till pannan bestämdes med hjälp av mätrör som 

skapar tryckdifferenser beroende på gasflödet. Dessa tryckdifferenser uppmättes med 

tre manometrar. Tryckdifferenserna omräknades i efterhand till luft och gasflöden. 

Mätrör med förhållandevis grov diameter (50-100 mm) hade specialtillverkats för att 

minimera tryckfallsförluster. Nackdelen med grov rördiameter är att de uppmätta 

tryckfallen bara är några enstaka Pa, vilket medför en relativt stor mätosäkerhet. 
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Figur 45.  Schematisk skiss över testpannan utrustad med rökgasåterföring (Rgå). Flödena 
reglerades med spjäll och uppmättes med mätrör. Återförd rökgas blandades in med primärluften. 
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Figur 46. Foto av testpannan utrustad med flexibla rör för tester med rökgasåterföring (Rgå). 

 

 

 

 

Tester med rökgasåterföring utfördes under två dagar. Under första dagen testades 

utrustningen med två vedinlägg. Vid start av första inlägget (Test Rgå 1) var NOx-

instrumentet inte ännu igång pga instrumenthaveri. Andra inlägget startade med Rgå 

öppnad (Test Rgå 2, Figur 47). Efter en initial effektökning dalade effekten till under 30 

kW, ca 20 minuter efter inlägg. Det tyder på att förbränningseffekten blev otillräcklig 

för att torka veden när Rgå var öppnad. Därmed stängdes Rgå och effekten ökade till ca 

45 kW drygt 30 minuter efter start, varvid Rgå återigen öppnades med ett lägre flöde än 

initialt. Detta begränsade effekten något men den var fortsatt över 40 kW. Vid ca 60 

minuter ökades Rgå och effekten dalade till ca 35 kW. Efter ytterligare 15 minuter 

nåddes slutförbränningsfasen. Under detta inlägg uppmättes NOx emissioner på ca 

200 mg/Nm3, men det syns inget omedelbart och tydligt samband mellan Rgå och 

NOx. Däremot kan skönjas att under perioder med god förbränning (låg CO) ökar NOx. 

Sambandet mellan CO och NOx är dock ingen nyhet. 
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Figur 47.  Loggade panndata från ett vedinlägg med björkved med pannan utrustad med 
rökgasåterföring, Test Rgå 2. A) Panneffekt, levererad (blå) samt rökgasåterföring (röd streckad), 
B) Emission av NOx vid 10% O2, röd linje: gränsvärde, C) Uppmätt emission av CO vid 10% O2, röd 
linje: gränsvärde, D) Uppmätt temperatur i efterbrännkammaren. 

 

Den andra testdagen kördes tre efterföljande vedinlägg. Aska i eldstaden rensades ut 

före första inlägget. Alla inlägg startades utan Rgå. Vid första inlägget startades Rgå 

efter ca 45 minuter (Test Rgå 3). Under andra inlägget startades Rgå något tidigare, 

efter ca 30 minuter vilket verkade begränsa toppeffekten (Test Rgå 4, Figur 48). Det 

tredje inlägget kördes helt utan Rgå som jämförelse (Test Rgå 5, Figur 49). Utan Rgå 

ökade temperaturen vid rosten, men emissionen av NOx blev lägre än tidigare. 

Medelvärden från de olika vedinläggen i mätserien redovisas i Tabell 13. 

Pannans effekt blev jämnare över tiden med Rgå, men emissionerna av NOx och CO 

förbättrades inte. Trenden för NOx var sjunkande för varje vedinlägg under den andra 

dagen. Eventuellt inverkar en tilltagande mängd koks och aska i eldstaden positivt på 

NOx emissionen, men någon påverkan från Rgå är svår att skönja. Det är i alla fall klart 

att försöken med Rgå inte gav någon dramatisk sänkning av NOx i denna panna. I en 

annan studie från Norge [4] har Rgå provats i labbskala som komplement till stegad 

förbränning. I den studien kunde stegad förbränning ge en NOx-reduktion på uppemot 

70%, medan Rgå gav en måttlig förbättring på 5-10 %.  
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Andra arbeten med att minimera NOx-emissioner från biobränsleeldade pannor visar 

också att stegad förbränning kan ge betydande förbättringar [5-7]. För att uppnå NOx-

reduktion krävs en uppehållstid i primärzonen på runt 0,5 s. Där ska det 

stökiometriska förhållandet (luftfaktorn) vara inom intervallet 0,5–0,9 och 

temperaturen minst 900°C, gärna högre. För att åstadkomma detta i en vedeldad 

villapanna skulle pannan behöva förses med en extra kammare mellan vedkammaren 

och sekundärluftstillförseln. Kammaren skulle behöva en volym på minst ca 30 liter 

och vara inmurad för att upprätthålla temperaturen. Förutom att medföra en avsevärt 

större panna, och ökad materialkostnad, skulle stegad förbränning ställa betydligt 

högre krav på pannans styr och reglersystem. Även om det går att utveckla en sådan 

panna så blir utvecklingskostnaden avsevärd. Risken är stor att en sådan relativt 

avancerad panna skulle bli svårsåld på den priskänsliga marknaden för 

privatkonsumenter. Där skulle den konkurrera med betydligt enklare, billigare och 

fysiskt mindre pannor. 

Ett exempel på partikelkoncentration i rökgasen uppmätt med den optiska stoftsonden 

visas i Figur 50. Det är svårt att se någon omedelbar betydande effekt av 

rökgasåterföringen på partikelkoncentrationen. Däremot är sambandet mellan CO och 

partiklar tydligt; ökad CO i rökgasen sammanfaller med ökad partikelkoncentration. 

Sambandet kan hypotetiskt förklaras med att dela upp partikelflödet i två fraktioner. I 

grunden ligger ett ganska konstant flöde av inerta partiklar från bränslets aska. Adderat 

på detta finns ett varierande flöde av partiklar bestående av oförbränt material (t.ex. 

sot). Flödet av oförbrända partiklar i rökgasen ökar då förbränningen försämras och då 

ökar samtidigt koncentrationen av CO. Nivån på de uppmätta 

partikelkoncentrationerna indikerar att pannan kommer att klara gränsvärdet på 

60 mg/Nm3 om pannan kan köras så att kravet på CO-emissionen uppfylls. De största 

emissionerna tillkommer under vedinläggens slutförbränningsskede. 
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Figur 48.  Loggade panndata från ett vedinlägg med björkved med pannan utrustad med 
rökgasåterföring, Test Rgå 4. A) Panneffekt, levererad (blå) samt rökgasåterföring (röd streckad), 
B) Emission av NOx vid 10% O2, röd linje: gränsvärde, C) Uppmätt emission av CO vid 10% O2, röd 
linje: gränsvärde, D) Uppmätt temperatur i efterbrännkammaren. 
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Figur 49.  Loggade panndata från ett vedinlägg med björkved med pannan utrustad med 
rökgasåterföring, Test Rgå 5. Detta inlägg kördes dock med Rgå stängd. A) Panneffekt, levererad, 
B) Emission av NOx vid 10% O2, röd linje: gränsvärde, C) Uppmätt emission av CO vid 10% O2, röd 
linje: gränsvärde, D) Uppmätt temperatur i efterbrännkammaren. 
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Figur 50.  Vedinlägg ”Test Rgå 4” illustrerar hur rökgasens stoftkoncentration (graf C) ganska väl 
följer koncentrationen av CO (graf B). 

 

 

Tabell 13 Medelvärden uppmätta under vedinläggen under testerna med Rgå. 

Parameter Enhet 
Test 

Rgå 1 
Test 

Rgå 2 
Test 

Rgå 3 
Test 

Rgå 4 
Test 

Rgå 5 

Intervall Minuter 135 90 116 113 117 

Effekt kW 35,0 36,5 31,8 30,1 32,2 

Prim luft l/s 11,7 12,6 11,9 12,0 11,9 

Sek luft l/s 9,6 9,5 6,4 8,4 6,1 

Rgå l/s 2,5 3,7 1,4 2,8 0,0 

Rgå/Prim - 0,21 0,29 0,11 0,23 0,00 

CO mg/Nm³ @ 10% O2 803 1414 869 958 1130 

NOx mg/Nm³ @ 10% O2 - 207 225 205 192 

OGC mg/Nm³ @ 10% O2 18 33 10 13 14 

Stoft mg/Nm³ @ 10% O2 56 60 56 56 56 

Temp. rökgas °C 213 227 209 212 208 

Temp. rost °C 945 921 812 823 876 

CO2 Vol.-%, t.g. 11,4 11,9 11,1 10,6 11,0 

O2 Vol.-%, t.g. 9,1 8,5 9,3 10,0 9,5 
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3.2.4 Analys av björkved 

De mätningar och experiment som genomfördes med vedpannan föranledde slutsatsen 

att den NOx som bildas härrör från bränslet och inte bildats som termisk NOx. För att 

få en uppfattning om hur mycket av kvävet i bränslet som sitter i barken på björkved lät 

vi analysera ved med förhållandevis kraftig bark, se Figur 51. Innan den kemiska 

analysen utfördes separerades barken från stamveden. 

 

 

Figur 51.  Tvärsnitt av de vedbitar av björk som analyserats. 

 

I detta prov utgjorde barken 28,5 vikt-% av bränslet i vått tillstånd. Analysresultaten 

visas i Tabell 14. Det är tydligt att barken innehåller betydligt mer askbildande ämnen, 

mer kol och betydligt mer kväve än stamveden. Att elda björkved med kraftig bark mer 

än fördubblar bränslets kväveinnehåll jämfört med avbarkad ved. Detta kan förklara 

varför vedpannan gav betydligt högre emissioner av NOx än pelletspannorna som 

testats i projektet.  

En genomgång av 10 stycken tidigare bränsleanalyser av björkved, genomförda av SP, 

visade att kväveinnehållet varierade mellan 0,09 och 0,16 %, med 0,14 % i medeltal. 

Motsvarande genomgång av pelletsanalyser visade att kväveinnehållet låg mellan 0,05 

och 0,10 % med 0,07 % i medeltal. I genomsnitt innehåller alltså stamvedspellets bara 

hälften så mycket kväve som björkved. Detta är antagligen den största orsaken till att 

pelletspannor generellt ger lägre NOx-emissioner än vedpannor. 

 

Tabell 14 Bränsleanalys av björkveden i Figur 51 med barken separerad från stamveden. 

Parameter Enhet Stamved Bark Sammanvägt 

Fukt Vikt %, vått 17,3 18,4 17,7 

Aska Vikt-%, torrt 0,3 0,6 0,4 

C Vikt-%, torrt 49 57,2 51,3 

H Vikt-%, torrt 6,1 6 6,1 

N Vikt-%, torrt 0,09 0,49 0,20 

S Vikt-%, torrt <0,01 0,02 0,01 

Cl Vikt-%, torrt <0,01 <0,01 <0,01 

Effektivt 
Värmevärde 

MJ/kg torrt prov 18,3 22,1 19,4 
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3.2.5 Försök med olika träslag vid vedeldning 

För att studera hur stor inverkan träslaget har på bildningen av NOx gjordes en serie 

förbränningsförsök med några olika träslag som fanns tillgängliga, samt med avbarkad 

björk. I denna testserie användes som tidigare NIBE:s prototyp. Under de jämförande 

testerna optimerades inte pannans spjäll och fläktinställningar ur emissionssynpunkt, 

utan pannan kördes i ett ganska strypt läge med syfte att erhålla en jämn last. Resultat 

från de jämförande körningarna visas i Tabell 15. Det som främst är av intresse här är 

hur NOx-emissionen påverkas av träslaget, vilket visas på första raden. Vanlig björkved 

gav som tidigare NOx-emissioner en bit över gränsvärdet på 200 mg/Nm3. Med 

avbarkad björkved sjönk NOx-emissionen med marginal under gränsvärdet. Med 

granved sjönk NOx-emissionen ytterligare. Å andra sidan gav granveden allmänt dålig 

förbränning: effekten blev låg, OGC och CO-emissionerna höga, stort luftöverskott, och 

ojämn förbränning. Orsaken är troligtvis att koksen som bildas har starkare struktur än 

den från lövträ. Det kan medföra hängningar i vedkammaren samt att syretransporten 

in i koksen hämmas. Oavsett orsak så gav flera upprepade proveldningar med granved 

samma resultat. Sist provades även aspved, som gav god förbränning men med högre 

NOx-emissioner än björkved. Lite förvånande uppvisade bränsleprovet av asp endast 

0,09% N, vilket är ett lika lågt kväveinnehåll som uppmättes i den avbarkade björken. 

Kanske beror det på att bränsleprovet av asp inte var helt representativt då det 

utgjordes av det enda kvarvarande vedträet efter förbränningsförsöken. Bränsleprovet 

av gran (från flera vedträn) uppvisade ett lågt kväveinnehåll vilket stämmer överens 

med att detta träslag gav lägst NOx. 

Slutsatsen från denna testserie är att val av träslag har stor betydelse för en vedpannas 

prestanda. Först och främst påverkas NOx-emissionen, antagligen oberoende av 

pannans design så länge som termisk NOx-bildning undviks och pannan inte utrustats 

med avancerad stegad förbränning. Även CO och OGC kan tydligt påverkas av vedens 

fysiska egenskaper, t.ex. koksens hållfasthet och porositet. Denna påverkan är troligtvis 

mer pannspecifik, d.v.s. kan i viss mån påverkas av pannans design och inställningar. 

Resultaten visar att avbarkad björk är det bästa bränslet av de testade träslagen. Gran 

kan inte rekommenderas eftersom det medförde dålig förbränning trots låga NOx-

emissioner. Inte heller asp rekommenderas då det gav högre NOx än vanlig björkved. 

Dessa tester utfördes i projektets slutskede, annars skulle ytterligare tester genomförts, 

t.ex. med bok som används mycket på kontinenten.  

 

Tabell 15 Gaskoncentrationer och kväveinnehåll i bränslet för olika vedsorter. 

Storhet Enhet Björk Björk  
avbarkad 

Gran Asp 

N i bränsle Vikt-%, torrt 0,14 0,09 0,04 0,09 

NOx mg/Nm³ @ 10% O2 229 170 157 251 

P kW 34,6 31,8 26,9 31,6 

CO mg/Nm³ @ 10% O2 1880 2127 4036 1975 

OGC mg/Nm³ @ 10% O2 30 39 118 26 

CO2 vol.-%, torr gas 12,2 11,9 8,7 13,8 

O2 vol.-%, torr gas 8,7 9,0 12,3 7,1 
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3.3 Eventuell korrektion för N i bränslet 

I ekodesigndirektivet som ska införas den 1: a januari 2020 gäller för NOx gränsvärdet 

200 mg/Nm³ vid 10% O2 [2]. Det finns dock förslag på att detta gränsvärde ska 

anpassas efter bränslets kväveinnehåll. Korrektionen som föreslås är att den uppmätta 

NOx emissionen ska multipliceras med en korrektionsfaktor (k) och att produkten ska 

ligga under gränsvärdet på 200 mg/Nm³ för att förbränningsanordningen skall bli 

godkänd. 

Uttrycket för korrektionsfaktorn som föreslås är: 

𝑘 = 0,27 × 𝑁−0,511 (6) 

Där N är bränslets kväveinnehåll. För att åskådliggöra hur den korrektion påverkar den 

maximalt tillåtna NOx emissionen som funktion av bränslets kväveinnehåll kan istället 

ett korrigerat gränsvärde beräknas enligt 

𝑁𝑂𝑥𝑙𝑖𝑚 =
200

0,27×𝑁−0,511 (7) 

Figur 52 illustrerar hur mycket denna korrektion förändrar gränsvärdet genom att 

jämföra den blå linjen med den röda. För pelletspannor som eldar bränslen som har 

mindre än 0,08 % kväve är situationen oförändrad. De pannorna ligger ändå oftast 

under gränsvärdet med marginal. För vedpannor kan däremot korrektionen utgöra 

skillnaden mellan att bli godkänd eller inte. Björkveden som förbrändes i detta projekt 

hade ett kväveinnehåll någonstans i intervallet 0,14 – 0,20 % och för denna ved har 

korrektionen en kraftig inverkan. I Figur 52 finns inlagt mätresultat från pelletspannor 

och vedpannan från föreliggande projekt (blå och beige punkter). Några tidigare 

mätningar från SP finns inlagda som röda punkter [8] och några litteraturvärden med 

höga kvävehalter som gröna punkter (från EU-projekt MixBioPells [9]). 

Generellt ökar alltså koncentrationen av NOx i rökgasen med bränslets kväveinnehåll, 

som illustreras av mätpunkterna i Figur 52. Eftersom den föreslagna korrektionen med 

största sannolikhet har tagits fram empiriskt är det inte oväntat att dess lutning 

stämmer ganska väl överens med testresultaten. 

Kraven i ekodesigndirektivet ställs på förbränningsutrustningen. Emellertid är NOx-

emissionen starkt bränsleberoende. Således är det motiverat att gränsvärdet anpassas 

efter kväveinnehållet i bränslet. Om ingen korrektion införs tvingas testinstituten att 

finna och använda ved med lågt kväveinnehåll för att kunna uppfylla emissionskravet 

under provningarna. Det skapar en avvikelse mellan testförhållanden och verklighet 

eftersom sådan fin ved inte kommer att används i verklig drift, i de flesta fall.  

Även om det eventuella införandet av en N-korrektion är relevant innebär det en del 

oklarheter. Bland annat har en typisk bränsleanalys en mätosäkerhet på ±0,02 %-

enheter avseende kvävehalt. Den osäkerheten kan via korrektionsfaktorn påverka 

gränsvärdet för NOx med ±20 mg/Nm3, vilket är relativt mycket i sammanhanget. Hur 

tas hänsyn till denna mätosäkerhet? En annan aspekt som inte specificeras i 

standarden är hur det ska säkerställas att ett representativt bränsleprov analyseras. 
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Som visats ovan så kan bränslets kväveinnehåll påverkas kraftigt av andelen bark på 

veden. Barkandelen varierar från vedträ till vedträ, och de som faktiskt används under 

provningen finns inte kvar att analysera efteråt. 

 

 

 

Figur 52.  NOx emissioner, uppmätta jämfört med gränsvärden. Röd linje) Som texten står för 
tillfället, Blå linje) Med föreslagen korrektion för bränslets kväveinnehåll. 
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3.4 Säsongsmedelverkningsgrad för 

rumsuppvärmning 

I Ekodesigndirektivet krävs att säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning 

ska vara minst 77 % om pannans nominella effekt överstiger 20 kW [2]. Pannor med 

lägre nominell effekt ska uppfylla en verkningsgrad på minst 75 %. Det ska observeras 

att ekodesigndirektivets verkningsgrad utgår från bränslets övre värmevärde (GCV). 

Historiskt brukar fastbränslepannors verkningsgrad beräknas utgående från det 

effektiva (undre) värmevärdet (Hiw). Skillnaden mellan det övre och det effektiva 

värmevärdet utgörs av förångningsvärmet hos den vattenånga som återfinns i rökgasen 

efter förbränningen.  

Den latenta förångningsvärmen hos rökgasens vattenånga blir en förlustfaktor om inte 

förbränningsutrustningen är försedd med en rökgaskondensor för att tillvarata denna 

värme. I små biobränslepannor är det oftast inte aktuellt med rökgaskondensor, vilket 

innebär att verkningsgrader beräknade utgående från det övre värmevärdet kan 

förefalla tämligen måttliga. 

För pelletspannor ska verkningsgraden bestämmas för både nominell last (ηn) och för 

partiell last (ηp): 

𝜂𝑛=
𝑃𝑛

𝐺𝐶𝑉∙𝐵𝑟
    (8) 

𝜂𝑝=
𝑃𝑝

𝐺𝐶𝑉∙𝐵𝑟
    (9) 

Där Pn och Pp är nyttiggjord värme vid nominell respektive partiell last. Br betecknar 

bränsleflödet till pannan. Från ηn och ηp bestäms en ”säsongsmedelverkningsgrad” 

(ηson) som 

𝜂𝑠𝑜𝑛 = 0,85 ∙ 𝜂𝑝 + 0,15 ∙ 𝜂𝑛 (10) 

Här kan noteras att medelvärdet är starkt viktat mot partiell last, dvs prestanda under 

den låga lasten dominerar medelvärdet. Den slutliga verkningsgraden (ηs) kallas 

”säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning” och är den som ska jämföras med 

ekodesigndirektivets gränsvärden. Denna verkningsgrad beräknas från ηson enligt 

𝜂𝑠 = 𝜂𝑠𝑜𝑛 − 𝐹(1) − 𝐹(2)  (11) 

Där F(1) är en förlustfaktor som tar hänsyn till temperaturregleringsförluster i 

byggnaden. Den har schablonmässigt bestämts vara 3 %. Den andra förlustfaktorn, 

F(2), korrigerar för förbränningsutrustningens egenförbrukning av elektricitet som 

krävs för att driva pannan (fläktar, motorer och styrsystem). Eftersom verkningsgraden 

för att framställa el från värme i genomsnitt är runt 40% i europeiska 

värmekraftpannor ska egenförbrukningen multipliceras med en faktor på 2,5. Den 

fullständiga formeln för att beräkna F(2) är: 

𝐹(2) = 2,5 ∙ (0,15 ∙ 𝑒𝑙𝑛 + 0,85 ∙ 𝑒𝑙𝑝 + 1,3 ∙ 𝑃𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑏𝑦) (0,15 ∙ 𝑃𝑛 + 0,85 ∙ 𝑃𝑝)⁄  (12) 
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Där eln och elp är elförbrukning vid nominell last respektive partiell last. Pstandby är 

effektförbrukning när pannan är i viloläge. Utförda mätningar på pelletspannor visade 

eln i spannet 24 – 80 W, elp 18 – 42 W och PStandby 9-19 W. 

 

För att åskådliggöra verkningsgradsberäkningen visas i Tabell 16 ett räkneexempel med 

rimliga driftdata från en pelletspanna vid både nominell last och låg last (partiell last). 

 

Tabell 16 Exempel på driftdata från pelletspanna. 

Parameter Enhet 
Nominell 
last 

Partiell 
last 

Nyttiggjord effekt (Pn, Pp) kW 20 6,5 

Bränsleflöde (Br) kg/h 4,72 1,53 

Fukt i bränsle Vikt-% 7% 7% 

Övre värmevärde (GCV) kJ/kg 18,7 18,7 

Tillförd Effekt (GCV*Br) kW 24,5 7,97 

O2 i rökgas Vol.-% 8 10 

Rökgastemperatur °C 174 115 

Egenförbrukning el (eln, elp) kW 0,050 0,030 

Tomgångseffekt (PStandby) kW 0,015 0,015 

 

 

 

I detta exempel är både ηn och ηp 81,5%, F(2) blir 1,54 % vilket ger ηs = 77% som är 

gränsvärdet för tillåten verkningsgrad om pannans nominella effekt skulle vara över 

20 kW. Som jämförelse blir en ”klassisk verkningsgrad” 88 %, beräknad som 

nyttiggjord värme dividerat med bränslets lägre värmevärde för samma driftdata. 

Ekodesigndirektivet kräver inte att förlusterna i pannan specificeras, men det är ändå 

intressant att sammanställa förlusterna i detta exempel. Utgående från försöken i 

kammaren (avsnitt 3.1.1.2) uppskattas förlusterna från pannkroppen (QS) till 500 W vid 

nominell last och 350 W vid partiell last. Glödförlusten från oförbränt i koksen (QB) 

uppskattas till 0,2 % av tillförd effekt, utgående från bränslets undre värmevärde. Det 

motsvarar ungefär 0,04 kW vid nominell last och 0,02 kW vid partiell last antaget 

något högre relativ glödförlust vid låg last. De antagna CO emissionerna på 100 ppm 

vid nominell last och 250 ppm vid partiell last ger ungefär samma värde på 

värmeförlusten genom oförbränd gas: QU=0,011 kW. Resterande förluster antages vara 

termiska rökgasförluster (QA). Förlusterna är sammanställda i Tabell 17. 

Värt att notera från sammanställningen i Tabell 17 är att förlusterna domineras av den 

termiska rökgasförlusten. Vid partiell last ökar emellertid den relativa värmeförlusten 

från pannkroppen. För verkningsgraden ökar alltså betydelsen av en välisolerad panna 

när pannan körs vid låg effekt (partiell last). Trots en relativt låg egen elförbrukning 

blir förlustfaktorn F(2) betydande. 
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Tabell 17 Exempel på fördelning av värmeförluster från pelletspanna. 

 Nominell last Partiell last 

 [kW] Fördelning [kW] Fördelning 

Tillförd bränsleeffekt (GCV*Br) 24,5 100,0% 7,97 100,0% 

Nyttiggjord värme (P) 20,00 81,5% 6,50 81,5% 

Värmeförlust pannkropp (QS) 0,50 2,0% 0,35 4,4% 

Glödförlust i aska (QB) 0,04 0,16% 0,02 0,25% 

Oförbränd gas (QU) 0,01 0,04% 0,01 0,13% 

Värmeförlust rökgas (QA) 2,15 8,8% 0,50 6,2% 

Förångningsvärme H2O i rökgas 1,83 7,5% 0,59 7,5% 

Förlustfaktor F(1) 3% 

Förlustfaktor F(2) 1,5% 

 

 

Rökgasförlusten påverkas av rökgasens temperatur och pannans luftöverskott, som 

vanligtvis detekteras via O2-koncentrationen i rökgasen. Ökad O2-koncentration 

indikerar ökat luftöverskott vilket medför ökat gasflöde genom pannan och därmed 

ökad rökgasförlust. Den rökgasförlust som finns angiven i Tabell 17 kan uppnås av olika 

kombinationer av rökgasens temperatur och syrekoncentration, ritade som linjer i 

Figur 53, blå linje för nominell last och röd linje för partiell last. Driftpunkter under 

linjerna innebär mindre rökgasförlust och förbättrad verkningsgrad. 

 

 

 

 

Figur 53.  Samband mellan rökgasens O2-koncentration och temperatur vid konstant 
rökgasförlust enligt Tabell 17, under förutsättning att halten oförbrända gaser (t.ex. CO) inte 
påverkas.  
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För vedpannor som avses att användas i kombination med ackumulatortank fastställs 

verkningsgraden enbart utgående från drift vid nominell last. Det vill säga 

𝜂𝑠𝑜𝑛 = 𝜂𝑛     (13) 

och 

𝐹(2) = 2,5 ∙ (𝑒𝑙𝑛 + 1,3 ∙ 𝑃𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑏𝑦) 𝑃𝑛⁄   (14) 

 

För vedpannor blir fördelningen av värmeförlustkällorna i samma storleksordning som 

för pelletspannorna. En parameter att ta hänsyn till här är att bränslets fukthalt 

vanligtvis är högre för ved än för pellets. När verkningsgraden beräknas från det 

effektiva (lägre) värmevärdet kompenserar värmevärdet automatiskt för fukthalt i 

bränslet. Men, när det övre värmevärdet används (som i ekodesigndirektivet) 

kompenseras inte för förångningsvärmet. Detta innebär att verkningsgraden, beräknad 

som i ekodesigndirektivet, minskar med ökad fukthalt i bränslet. Alltså används med 

fördel vältorkad ved under standardtesterna. Enligt direktivet ska veden hålla en 

fukthalt på max 25 %, men det ges ingen undre gräns. Figur 54 illustrerar hur 

verkningsgraden (beräknad enligt ekodesign) kan påverkas av fuktinnehållet i bränslet, 

under förutsättning att verkningsgraden baserat på det undre värmevärdet är ca 88 %. 

I praktiken finns det antagligen en optimal fukthalt, specifik för varje enskild 

panndesign, vid vilken rökgasförlusten kan minimeras utan kraftig ökning av CO. 

Alltför torr ved kan ge upphov till övertändning i vedkammarent med dålig förbränning 

som följd. Figur 54 visar att det åtminstone principiellt är fördelaktigt att välja så torr 

ved som möjligt när syftet är att uppfylla ekodesignkraven.  

 

 

Figur 54.  Exempel på teoretiskt samband mellan fukthalt i veden och verkningsgraden beräknad 
enligt ekodesigndirektivet, under förutsättningen att verkningsgraden baserat på det undre 
värmevärdet är oberoende av fukthalten (ca 88%). 
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4 Diskussion 

4.1 Slutsatser från mätningar i pelletspannor 

Tester med pelletspannor har i projektet genomförts med två moderna automatiserade 

pelletspannor som nu finns på marknaden. Dessa två pannor uppvisade prestanda som 

var betydligt bättre än vad som var fallet vid Testlabs undersökning 2014 (se avsnitt 

1.2.4). 

Så länge som extremt höga förbränningstemperaturer i brännaren undviks utgör 

ekodesigndirektivets gränsvärde för NOx inget bekymmer för pelletspannorna. Detta 

beror på att stamvedspelletsen på marknaden generellt sett har ett lågt kväveinnehåll 

(ca 0,07%) och temperaturerna i brännarna inte är höga nog för att producera termisk 

NOx. 

Vad gäller oförbrända gaser (CO och OGC) så kan det vara ett bekymmer att hålla 

gränsvärdena vid partiell (låg) last om de brännbara gaserna kyls ned innan de 

blandats ordentligt med förbränningsluften. Eftersom värmeutvecklingen minskar vid 

partiell last så kan gasvolymen med tillräckligt hög förbränningstemperatur krympa. 

Det är därför fördelaktigt om brännarens förbränningszon skärmas av från direkt 

värmestrålningsutbyte mot pannans vattenkylda väggar. Som uppskattning på 

förbättringspotentialen för skärmning av förbränningszonen kan emissioner två de två 

brännarna som använts i projektet jämföras. En av brännarna hade skyddad 

förbränningszon, den andra oskyddad. I Tabell 18 visas uppmätta emissioner, 

beräknade enligt ekodesigndirektivet. Nu är det givetvis fler aspekter som skiljer 

brännarna åt än bara skärmning av förbränningszonen, men jämförelsen ger ändå en 

fingervisning om förbättringspotentialen. Det är främst emissionen av CO som 

förbättras, men även partikelemissionen. Halterna av OGC var här låga redan från 

början. Emissionen av NOx ökar något när förbränningen förbättras, men den ligger 

ändå långt under ekodesigndirektivets gränsvärde. 

 

Tabell 18 Uppskattad förbättringspotential genom avskärmad förbränningszon. 

Storhet Enhet 
Oskyddad 
förbränning 

Skyddad 
förbränning 

CO mg/Nm³ vid 10% O2 400 60 

OGC mg/Nm³ vid 10% O2 4 2 

Partiklar mg/Nm³ vid 10% O2 30 20 

NOx mg/Nm³ vid 10% O2 120 140 

  

De pelletspannor som använts här klarar ekodesigndirektivets krav avseende 

partikelutsläpp under förutsättning att förbränningen är så pass god att 

emissionskraven på CO och OGC uppfylls. 

För att klara av ekodesigndirektivets krav på verkningsgrad behöver värmeförlusterna 

minimeras. Rökgasförlusten, som är den största förlustfaktorn, minimeras genom att 

hålla nere rökgastemperatur och luftfaktor så långt som möjligt utan det sker på 

bekostnad av ökad CO. Pannan behöver dessutom vara relativt välisolerad. 
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Egenförbrukningen av el kan utgöra en betydande förlustpost när denna beräknas 

enligt ekodesigndirektivet. Som exempel kan en minskning av elförbrukningen på 34 W 

öka verkningsgraden med 1 %-enhet för en pelletspanna på 20 kW. 

Tester med pellets från olika leverantörer och med olika diameter uppvisade skillnader 

i uppmätta emissioner när de förbrändes i samma utrustning. Pelletskvalitén påverkar 

alltså förbränningsutrustningens prestanda. Eftersom alla uppmätta emissioner ändå 

låg under ekodesigndirektivets gränsvärden gjordes ingen fördjupning inom området i 

föreliggande projekt. 

Temperaturmätningar i pelletsbrännarna uppvisade som högst temperaturer på ca 

1200°C. Både temperatur- och gaskoncentrationsprofiler i brännarröret förskjuts vid 

förändrad last. Eftersom marknadssegmentet för biobränsleeldade villapannor är 

mycket priskänsligt har konstruktionerna av pelletsbrännare gjorts så enkla och 

kompakta som möjligt. Vanligtvis har optimeringen av brännardesignen utförts vid 

nominell last. Detta kan medföra icke-optimala driftförhållanden när lasten sänks. För 

att systematiskt kunna optimera förbränningen vid olika laster behöver tillförseln av 

primär och sekundärluft kunna regleras oberoende av varandra. Så är dock inte fallet i 

de flesta kommersiella brännare eftersom det avsevärt skulle fördyra utrustningen. I 

stället drivs alla luftflöden av en gemensam fläkt. Tyvärr fanns det inte tillräckligt med 

tid inom projektet för att designa och tillverka en forskningsbrännare med utökade 

möjligheter för att kontrollera de olika luftflödena, men det skulle vara önskvärt för 

fortsatt utveckling av tekniken. 

 

4.2 Slutsatser från mätningar i vedpanna 

Testerna med vedpanna har i detta projekt utförts med en nyligen framtagen prototyp 

som ännu inte utrustats med någon styrautomatik för spjäll eller rökgasfläkt. Det var 

därför inte att förvänta att ekodesignkraven skulle uppfyllas direkt. 

Inledande tester med björkved uppvisade NOx-emissioner över ekodesigndirektivets 

gränsvärde på 200 mg/Nm³ (precis som de flesta pannorna i Testlabs undersökning 

från 2014). Omfattande temperaturmätningar inuti vedpannans eldstad indikerade 

inga så höga temperaturer att termisk NOx-bildning skulle vara betydande. Under 

rådande förutsättningar påverkade inte variationer av rosttemperaturen emissionen av 

NOx. Under någon testdag sjunker dock NOx test för test, kanske beroende på att en 

tilltagande mängd koks/aska i pannan påverkar positivt. Det verkar som att en stor 

andel av de bildade kväveoxiderna härstammar från bränslets flyktiga beståndsdelar 

eftersom koncentrationerna ofta faller mot slutet av ett vedinlägg. 

Tester med rökgasåterföring gav ingen tydlig reduktion av NOx men inverkade 

dämpande på förbränningshastigheten. 

Kemisk analys av björkved, uppdelad i fraktionerna stamved och bark, visade att 

merparten av björkvedens kväve sitter bundet i barken. Barken innehöll 0,49% kväve 

jämfört med 0,09% i stamveden.  

Förbränningsförsök med olika sorters ved visade att NOx-emissionerna påverkades 

kraftigt av träslaget. Granved gav lägst NOx-emission, 157 mg/Nm³, men medförde 
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dålig förbränning antagligen beroende på koksens egenskaper. Avbarkad björkved gav 

också låg NOx-emission, 170 mg/Nm³. Björkved med bark gav 229 mg/Nm³ och 

aspved gav ännu mer NOx: 251 mg/Nm³. Genom att välja rätt sorts ved går det alltså 

att uppfylla ekodesigndirektivets krav på NOx, även för vedpannor. 

I vedkammaren uppnåddes temperaturer runt 300°C och måttliga koncentrationer av 

brännbara gaser. Temperaturen i flambaljan under rosten låg i allmänhet mellan 

800°C och 1200°C, fram tills slutförbränningsfasen då temperaturen började falla 

betydligt. Flambaljans syfte är att åstadkomma utbränning av kvarvarande brännbara 

gaser genom omblandning med den luft som tillförts. Men när gastemperaturen 

sjunker så minskar den kemiska reaktionshastigheten och CO hinner inte förbrännas 

till CO2 trots god omblandning. Därför ökade CO-emissionen kraftigt under 

slutförbränningsfasen. I testerna i detta projekt orsakade den ökade CO-emissionen 

från slutförbränningsfasen att ekodesigndirektivets krav inte kunde uppfyllas trots att 

mycket bra CO-värden under huvuddelen av förbränningscykeln. För att minska CO-

emissionen under slutförbränningsfasen kan åtgärder vidtas för att hålla uppe 

rökgastemperaturen och minska tiden för slutförbränningsfasen. Temperaturen kan 

upprätthållas under längre tid genom att undvika onödigt stort och kylande luftflöde 

med hjälp av aktiv spjäll och/eller fläktstyrning. Detta kan påverkas med styr- och 

reglersystem. För att minska slutförbränningstiden krävs möjligtvis någon åtgärd på 

vedkammarens design. Det gäller att eftersträva en så jämnt fördelad förbränning som 

möjligt över pannans horisontella tvärsnitt för att så lite bränsle som möjligt ska finnas 

kvar utspritt längs kanterna när veden brunnit ut i centrum.  

Kolväten i rökgasen (OGC) uppmättes kontinuerligt under försöken och låg i allmänhet 

under gränsvärdet med god marginal så länge som CO också låg under sitt gränsvärde. 

OGC-emissionerna var höga precis efter ett nytt inlägg av ved och under 

slutförbränningsfasen (samma trend som CO).  

Partikelkoncentrationen i rökgasen uppmättes kontinuerligt med det optiska 

instrumentet som beskrivits i avsnitt 2.2. Under antagandet att sambandet mellan 

utsignal och partikelkoncentration är samma för vedpannan som för pelletspannorna 

vid nominell last så låg vedpannan bra till för att klara ekodesigndirektivets stoftkrav. 

Stoftkoncentrationen i rökgasen korrelerade tydligt till uppmätt CO-koncentration.  

Mätningarna i detta projekt visar att det under utvecklingsarbete med 

förbränningsutrustningen ofta (men inte alltid) räcker med att mäta emissionen av CO, 

för om denna koncentration kan sänkas så sjunker i allmänhet även koncentrationerna 

av OGC och partiklar. För vedpannor är det dock generellt sett svårt att härleda små 

justeringar av pannans inställningar till förändrade emissioner eftersom de naturliga 

variationerna är stora under en förbränningscykel. 

 

4.3 Fortsatt arbete 

Att testobjekten inom föreliggande studie ligger väl till för att kunna uppfylla 

ekodesignkraven betyder inte att det tekniska utvecklingsarbetet behöver avstanna. 

Mätresultaten indikerar att det tekniskt är möjligt att tillverka pannor som ger avsevärt 

lägre emissioner än vad som dikteras av ekodesignkraven. 
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Ett område som är i fokus är partikelemissioner från exempelvis vedeldning. Moderna 

vedpannor ger betydligt lägre partikelemissioner än äldre pannor. Att få till en 

modernisering av befintligt bestånd av äldre vedeldade villapannor borde vara 

prioriterat. Den frågan handlar dock mer om utformning av ekonomiska styrmedel än 

teknisk utveckling. Partikelemissioner från villapannor kan minskas ytterligare med 

partikelfilter (t.ex. små elfilter) i rökgasgången. Den möjligheten borde utredas 

ytterligare.  
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