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Förord 
 
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har genomfört projektet ”Spannmålsbrän-
nare - funktion, säkerhet och emissioner” på uppdrag av Energimyndigheten, Länsförsäk-
ringar AB och EcoTec Värmesystem AB.  
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Sammanfattning 
Antalet installerade brännare för spannmål i Sverige ökar med stormsteg. Spannmåls-
brännaren är en modifiering av pelletbrännaren, och bör kunna uppfylla liknande krav på 
funktion, tillgänglighet och förbränningsverkningsgrad. Den höga askhalten med sitt 
innehåll av ämnen som kväve, svavel och klor ger rimligen högre utsläpp av stoft, 
kväveoxider och sura ämen. När det gäller säkerhet finns en oro att eldning av spannmål 
kan orsaka stora problem med korrosion och i förlängningen vattenskador, eller brand. 
 
Syftet med detta projekt har varit att ge en generell kunskap om spannmål som bränsle 
som kan ligga till grund för förbättrad konstruktion och drift, och för utformning av sä-
kerhetssystem. Genom att analysera kondensat från skorstenens insida förväntas en ökad 
kunskap som kan leda till bättre anvisningar vid installation och drift så att korrosions-
skador i pannan och skorsten undviks. I samarbete med Länsförsäkringar genomfördes en 
erfarenhetsinsamling genom ett enkätutskick om problem och skador som uppstått vid 
spannmålseldning. 
 
I projektet användes en typisk brännare för havre, Agrotec tillverkad av EcoTec Värme-
system AB. En genomgång av en brännare genomfördes vad gäller funktion, säkerhet och 
emissioner. Genomgången skedde utifrån de kriterier och med den erfarenhet som finns 
från P-märkningi av för flis- och pelleteldade utrustningar. Genomgången visade låga 
utsläpp av kolväten och kolmonoxid och hög verkningsgrad, och uppfyller väl de krav 
som ställs vid P-märkning. Utsläppen av kolmonoxid ökade inte efter 3 dygn vid låglast 
respektive 22 dygn vid nominell last. Bränslets höga askhalt gjorde att panna och bränna-
re måste sotas/askas ur frekvent. En del av det sintrade materialet hade satt sig på brän-
narrörets väggar och var svårt att få bort. 
 
Brännaren var försedd med tre säkerhetssystem, vilket uppfyller kraven för P-märkning 
av en motsvarande pelletbrännare. Tidigare utvärderingar av säkerhetssystemen på pellet-
brännare visar, att dessa tillsammans skyddar mot bakbrand, förutsatt att givare är korrekt 
placerade och att systemen är i funktion. Havre är svårare att tända än pellets, vilket anses 
försvåra spridning av brand. Samtidigt utgör den höga askhalten en risk, då otillräcklig 
uraskning eller sotning av pannan kan leda till utrykning och eventuell bakbrand. För att 
minimera risken för brand och brandtillbud, krävs en kontinuerlig uppföljning och utvär-
dering av brännare och säkerhetssystem, och av de tillbud som sker. Ett framtida register 
över tillbud och olyckor i samarbete med försäkringsbolagen, skulle vara värdefullt för 
kontinuerligt utvärdering, i samband med P-märkning av brännare. 
  
Uppmätta kväveoxidhalter (NO och NO2) var ca sex gånger högre, och stofthalter 4-5 
gånger högre än vid pelleteldning. Stoftets masstorleksfördelning mättes och dess inne-
håll analyserades. I gasfasen mättes även bl.a. svaveldioxid och väteklorid (saltsyra). 
Även bränsle och bottenaska analyserades, och en massbalans genomfördes för kalium 
(K), svavel (S) och klor (Cl).  
 
För att undersöka korrosionsrisken vid förbränning av spannmål genomfördes cyklisk 
kondensation av rökgaserna på ytan av insidan av skorstenen i en skorstensrigg. Som 
rökrör användes ett rostfritt, syrafast insatsrör. Kondensat från rökrörets vägg fångades 
kontinuerligt i en fälla och analyserades m.a.p. pH, jonhalter och organiska syror. Efter 
22 dagar (800 cykler) analyserades rören med svepelektronmikroskop och röntgen 
                                                      
i P-märket är SPs eget certifieringsmärke för produkter. Regler och provningsmetoder 
utvecklas i samarbete med berörda branscher. Kraven som ställs för P-märkning är alltid 
samma eller högre än motsvarande myndighetskrav. Eldningsutrustning provas avseende 
utsläpp, effektivitet, säkerhet och drift. 
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(SEM/EDX). Rören var då genomstungna av hål. Kondensatanalysen visade lågt pH (< 2) 
och höga halter av klor, som ökar med tiden (d.v.s. med antalet kondenspåslag). 
SEM/EDX-analyserna visar att det främst är klor, som troligtvis är den största orsaken till 
korrosionsskadorna. En bidragande orsak kan även vara närvaron av svavel och fosfor. 
 
För att undvika korrosion i pannan måste temperaturen överstiga rökgasernas daggpunkt. 
Om pannan inte är av rostfritt material, måste temperaturen på de värmeöverförande ytor-
na hållas högre än syradaggpunkten. Effekter av eventuella kondenspåslag i pannan har 
dock inte undersökts i detta projekt. En vanlig rekommendation i Danmark för returtem-
peraturen är minst 70 ºC, vilket säkerställs med en pannshunt. Som lägsta temperatur på 
rökgasen in i skorsten rekommenderas 180 ºC, vilket ger en marginal med 20 ºC till den 
syradaggpunkt som beräknades i projektet. Flera leverantörer rekommenderar en betyd-
ligt högre temperatur vilket bör följas.  
 
För att en rostfri skorsten ska kunna användas i en så sur miljö som uppmätts här ställs 
mycket speciella krav. En rostfri skorsten bör väljas endast om tillverkaren lämnar garanti 
vid spannmålseldning. Det finns idag endast en tillverkare som marknadsför ett rostfritt 
rör med sådan garanti. För att helt undvika kondenspåslag bör en lägsta temperatur upp-
mätt 1 meter ned från skorstenstoppen vara minst 70 ºC, vilket ger en marginal med 20 ºC 
till den daggpunkt som beräknades i projektet. Det är i praktiken omöjligt att vid alla 
laster upprätthålla en sådan temperatur. Det finns på marknaden flera skorstenar av kera-
miskt material som säljs med garanti vid spannmålseldning. Vid val av en sådan keramisk 
skorsten är temperaturerna inte lika kritiska, och en högre totalverkningsgrad kan nås. 
 
Som fortsatt arbete rekommenderas upprättandet av ett register över tillbud (utrykning, 
bränder, m.m). Ett sådant register, upprättat i samarbete med försäkringsbolagen, skulle 
vara mycket värdefullt för kontinuerligt utvärdering, vilket kan ske i samband med P-
märkning av brännare. 
 
När det gäller emissioner av stoft och kväveoxider från askrika bränslen, bör man vid en 
expansion av användningen undersöka möjligheten att minska emissionerna med primära 
åtgärder, d.v.s. förbättrade produkter och ändrad drift, eller genom rökgasrening (stoft) 
eller sekundära åtgärder (NOx). Möjligheten, tekniskt och ekonomiskt, att överföra befint-
lig teknik från större anläggningar till mindre, bör undersökas.  
 
När det gäller sura ämnen bör man undersöka möjligheten att reducera dessa genom att 
tillsätta additiv till bränslet, eller genom insprutning av additiv i rökgasen. Här finns be-
fintlig teknik inom avfalls- och koksförbränning. Det finns även nya idéer som bör prövas 
och anpassas för småskalighet. Även möjligheten att hindra ämnena att nå atmosfären 
genom att kondensera ut så mycket som möjligt i en skrubber eller i en rökgasbrunn bör 
testas, förslagsvis som ett demonstrationsprojekt.  
 
Målsättningen med det här projektet har varit att undersöka spannmål som bränsle, inte 
att prova olika skorstensmaterial. För att finna lämpliga rostfria skorstensmaterial för 
spannmålseldning föreslås en inventering av den befintliga marknaden, och att materialen 
undersöks under just de omständigheter som en effektiv spannmålsförbränning kräver. 
Det temperaturintervall där punktkorrosion initieras kan vara snävt eller brett, och variera 
med atmosfär. Om de mest gynnsamma förbränningsintervallerna kan identifieras, var-
med minst korrosion uppstår, kan sålunda en meningsfull och mer noggrann experimen-
tell studie genomföras. En inventering av lämpliga material bör inkludera även material 
såsom keramer, schamott, lava, pimpsten, murade skorstenar och deras fog- och avslut-
ningsmaterial. Dessa material har inte inkluderats i detta projekt, men erfarenhet från t.ex. 
enkätundersökningen visar att de kan fungera väl. 



       
 
 
 
 

   7 

Summary 
The number of installed burners firing grain is rapidly growing in Sweden. The grain 
burner is a modified pellet burner, and should comply with the same requirements as 
pellet burners concerning function, availability and combustion efficiency. Grain has a 
high content of ash including components such as nitrogen, sulphur and chlorine which 
will give higher emissions of particles, nitrogen oxides and acidic gases when compared 
to pellets. There has also been suggested that firing of grain might lead to safety problems 
due to corrosion followed by water damage, and fires.  
 
The objective with this project has been to increase the general knowledge about grain as 
a fuel, a knowledge that can be used to improve construction and operation, and for de-
sign of safety systems. By analysing condensed moisture from the inside surface of the 
chimney, increased knowledge is expected that can lead to better instruction for installa-
tion and operation, to avoid damage by corrosion. In cooperation with Länsförsäkringar, a 
questionnaire was sent to a number of owners of grain burners, to map their experiences 
about the burners and possible problems.   
 
A typical burner, Agrotec from EcoTec Värmesystem AB, was thoroughly investigated 
concerning function, safety and emissions. The investigation was based on the criteria 
and experience gathered during P-markingii of burners for pellets and wood chips. The 
results showed low emissions of hydrocarbons and carbon monoxides and a high combus-
tion efficiency, fulfilling demands on P-marked burners. Emissions of carbon monoxides 
did not increase after 3 days and nights at 30 % power, or 22 days and nights at nominal 
power. The high ash content required frequent cleaning of the boiler and burner. Some of 
the sintered ash had stuck to the walls of the burner and was difficult to remove.   
 
The burner was provided with three safety systems, which fulfil the criteria for P-marking 
of a corresponding pellet burner. An earlier investigation of safety systems for pellet 
burners showed that these together give a high safety against back-firing, provided that 
the sensors were correctly placed and in function. Grain is more difficult to ignite than 
pellets, and this is believed to make fire spread more difficult. The high ash content con-
stitutes a risk, because insufficient cleaning may lead to smoke and fire backwards. To 
minimize the risk of fire and incidents a continuous follow-up and evaluation of burners 
and safety systems is needed. A future list of incidents, accidents and other problems in 
cooperation with insurance companies should be very valuable for continuous evaluation, 
in connection with P-marking of burners.  
  
The measured percentage of nitrogen oxides (NO och NO2) were about six times higher, 
and the particulate emissions about 4-5 times higher than during firing of pellets. The 
mass size distribution was measured and the particulate content was analysed. In the gas 
phase sulphur dioxide and hydrochloric acid were measured (among others). Also the fuel 
and bottom ash were analyzed. A mass balance was carried out on potassium (K), sulphur 
(S) and chlorine (Cl).  
 
To investigate the risk of corrosion, a special test rig was used where the flue gas is al-
lowed to condense on the inside surface of the chimney in cycles. The chimney material 
was a stainless steel acid-proof material. The condensate was captured in a trap and ana-
lysed. After 22 days and nights (800 cycles) the chimney was analysed with microscopy 
                                                      
ii The P-mark is a certificate for products issued by SP. The rules and methods are devel-
oped in cooperation with the industry concerned. The demands are always the same or 
higher than corresponding demands issued by authorities. Burners are tested concerning 
emissions, efficiency, security and operation.  
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and x-ray (SEM/EDX). The material was perforated with small holes. The condensate 
had a low pH (< 2) and a high content of chlorine, which was increasing with time. The 
SEM/EDX analyses suggests that the corrosion was caused mainly by chlorine. However, 
the presence of sulphur and phosphorous may also have contributed to the damage.   
 
To avoid corrosion in the boiler, the temperature must exceed the water dew point of the 
flue gas. If the boiler is not of stainless steel, the temperature on the heat exchangers must 
exceed the dew point of sulphuric acid. The effect of allowing moisture to condense in-
side the boiler has not been investigated in this project. A common recommendation in 
Denmark is to keep the return temperature in the boiler above 70 ºC using a mixing valve. 
The temperature of the flue gas into the chimney should not fall below 180 ºC, exceeding 
the calculated dew point of sulphuric acid with 20 ºC. Several suppliers recommend an 
even higher temperature which should be used.  
 
Very hard requirements must be put on a chimney made of stainless steel to survive in a 
highly acidic environment (in this case with pH-values less than 2). A chimney made by 
stainless steel cannot be recommended, unless its performance is guaranteed by the manu-
facturer. There is today one stainless steel chimney on the market with such a guarantee. 
To completely avoid condensation, the temperature one metre below the top should not 
be below 70 ºC that is 20 º C above the dew point calculated in this project. Such a re-
quirement is in practise impossible to keep. There are on the market several chimneys 
made of ceramic material, guaranteed to sustain firing of grains. With a ceramic chimney, 
the temperatures are not so critical and a higher total efficiency can be reached.  
 
As further work, it is recommended to establish a list of incidents, accidents and other 
problems in cooperation with insurance companies. Such a data base would be very valu-
able for continuous evaluation, for instance in connection with P-marking of burners. 
 
If firing of grain is further increased, the possibility to reduce the emission of particulates, 
nitrogen oxides, sulphur dioxide and hydrogen chloride should be investigated. Primary 
measures such as a better construction and a better operation and secondary flue gas 
cleaning may be required. The possibility to transfer established techniques from larger 
plants to small-scale techniques should be investigated.    
 
In addition, it is recommended to investigate the possibilities to eliminate acidifying sub-
stances by use of additives to the fuel or to the flue gas. Such techniques are available in 
the field of combustion of waste and coal. Also some new ideas should be tested on 
small-scale equipment. The possibility to prevent the acidifying substances to reach the 
atmosphere by use of condensing scrubbers should be tested, for example as a demonstra-
tion project.  
 
The objective with this project has been to investigate grain as a fuel, not to test different 
materials used in chimneys. To find suitable stainless steels the market should be investi-
gated and the steels should be tested during the special conditions offered by efficient 
firing of grain. Point corrosion can be initiated in a narrow temperature interval for some 
alloys, and in a wider interval for other alloys. If the best combustion conditions can be 
identified, where less corrosion is initiated, a more thorough investigation can be carried 
out. Such an investigation should include also ceramic materials. Such materials have not 
been tested in this project, but the answers on the questionnaire indicate that such materi-
als can work well with firing of grain. 
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1 Bakgrund 
Eldning av spannmål i brännare expanderar idag och ett tiotal brännare avsedda för 
spannmål marknadsförs i Sverige. De flesta spannmålsbrännare finns hos lantbrukare, 
men marknadsföring sker även mot andra kunder. Antalet installerade brännare i Sverige 
uppskattas idag till mellan 1000 och 2000. Det ekonomiska incitamentet är starkt. Vid en 
expansion av ett ”nytt” bränsle, är det viktigt att tidigt fånga upp de eventuella problem 
som kan uppstå. Spannmålsbrännaren är en modifiering av pelletbrännaren, och bör 
kunna uppfylla liknande krav på funktion, tillgänglighet och emissionsnivåer. När det 
gäller säkerhet finns en oro att eldning av spannmål kan orsaka stora problem med korro-
sion och i förlängningen vattenskador eller brand. 
 
Begränsade studier av teknik för spannmålseldning har gjorts av Praks [14], av Löfgren 
[9], äfab [18], Hadders m.fl. [3] och [5], och av Andersson & Arvidsson [1]. En bredare 
studie är genomförd av LRF m.fl. [8], där tre brännare undersöks tillsammans med exem-
pel på rökgasens innehåll, men även ekonomi, energibalans, miljöeffekter och potential 
för havreeldning i Västra Götaland utreds. En övergripande studie med konkreta råd till 
lantbrukaren/användaren i allt från odling, distribution, hantering, till exempel på anlägg-
ningar, ekonomi och riskanalys är gjord av Hushållningssällskapet [6]. Liknande råd ges 
även av LRF/Lantmännen [9]. Betydelsen av jordart, sädesslag och sort för bränsleegen-
skaper hos spannmålskärna har utretts av Hadders m.fl. [4]. Nämnda referenser tillsam-
mans med samtal med tillverkare visar på följande:  
 
- Problem förknippade med sintring ställer krav på att man endast eldar havre (som har en 
relativt hög asksmältpunkt), och/eller att man har rörliga delar som knuffar fram sintrat 
material tillsammans med övrig aska. I Danmark, där det är vanligare att man eldar rågve-
te (triticule) som har en lägre asksmältpunkt (ca 700 °C), blandar man in 1-5 % kalk 
(släckt kalk, foderkalk, kalciumkarbonat, CaCO3 krita) i bränslet.  
 
- De relativt stora askmängderna (storleksordning 10 gånger mer än i träpellet) ställer 
krav på frekvent uraskning (varje dag rekommenderas) och/eller på automatisk askutmat-
ning. Vid en eventuell introduktion av säd som bränsle på villamarknaden bör askan 
transporteras från villan till åkermarken, eftersom det är lämpligt att återföra askan till 
jordbruksmarken.  
 
- Risken för korrosion i pannan och skorstenen är större vid spannmålseldning än vid 
eldning med trä. Bränslet har högre halt av svavel, kväve och klor som bildar korrosiva 
ämnen. Dessutom bildas organiska syror vid ofullständig förbränning. Om fukten i rökga-
sen kondenserar kan skador snabbt uppstå. I Danmark rekommenderas att returtemperatu-
ren till pannan är minst 60 °C, helst 70 °C för att undvika korrosion i pannans värmeöver-
förande delar. Av samma skäl bör rökgastemperaturen hålla minst 100 °C i skorstenens 
topp. Ett annat sätt att motverka kondensation är att installera en motdragslucka direkt 
efter pannan.  
 
- Att förgasa spannmål tar längre tid än att förgasa ved. En tumregel är att effekten blir 
20 % lägre med säd än med träpellet. En allvarligare konsekvens är att det är svårare att 
tända en kall panna med enbart säd. Därför rekommenderar många tillverkare att tändning 
sker med inblandning av träpellets, eller att en glödbädd skapas med en gasolbrännare vid 
start. Svårigheten att tända kan orsaka ökade emissioner vid start. För att återstarta (om 
brännaren går mot termostat) krävs en aktiv glödbädd. Detta riskerar att ge ökade stille-
ståndsförluster och en lägre totalverkningsgrad, jämfört med eltändning.  
 
- När det gäller utsläpp av oförbrända ämnen (kolmonoxid, CO, och kolväten, OGC) visar 
Äfab [18] och Löfgren [9] att dessa väl klarar BBR:s krav på miljöprestanda, dock Had-
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ders [5] och LRF [8] med viss tvekan. Att uppmätta utsläppsvärden av oförbrända ämnen 
varierar betyder att det finns en potential för förbättring.  
 
Med höga ask- och kvävehalter i bränslet finns också risk för höga partikel- och kväveut-
släpp. Partikelutsläpp påverkar människors hälsa. Kväveoxider är försurande, ger över-
gödning och kan i närvaro av kolväten och solljus orsaka smog. Mätningar utförda av 
Hadders [5] visar på värden av stoft på 261 mg/m3

n
iii vid 10 % syre (O2), vilket överskri-

der EN-standarden för vedpannor som föreskriver 150 mg/m3
n vid 10 % O2. Uppmätta 

kväveoxidhalter (NO och NO2) var som mest över 553 mg/m3
n vid 10 % O2 (räknat som 

NO2). Detta kan jämföras med tillåtna utsläpp från småskalig förbränning av biobränsle i 
Österrike, där gränsvärdet är 150 mg/m3

n för vedpannor.  
 
1.1 Syfte med projektet 
Under vintern 2004-2005 genomfördes projektet ”Spannmålsbrännare - funktion, säkerhet 
och emissioner” av SP Energiteknik. Syftet med projektet var att ge generell kunskap som 
kan ligga till grund för konstruktion och drift av brännare för spannmål, och för utform-
ning av säkerhetssystem. Analys av kondensatet kan även ge kunskap som kan leda till 
bättre anvisningar vid installation och drift så att korrosionsskador i pannan och i en me-
tallskorsten undviks.    
 

                                                      
iii Som normaltillstånd används 1 atmosfär och 0 ºC. 
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2 Spannmål som bränsle 
Eldning av spannmål sker framförallt inom lantbruket, med brännare som kan beskrivas 
som modifierade pelletbrännare. Eldning av spannmål har ökat de senaste åren beroende 
på låga priser och goda bränsleegenskaperna. I Sverige eldas i första hand havre. I Dan-
mark expanderade spannmålseldning under 90-talet, och erfarenheterna är goda. Enligt 
tillverkare finns flera tusen brännare på gårdsnivå, och det är främst rågvete (triticule) 
som eldas. I Danmark används övervägande keramiska skorstenar.  
 
För den enskilde lantbrukaren innebär spannmålseldning ingen nyinvestering i maskin-
park eller metod. Odling, skörd, torkning, transport och lagring sker med konventionella 
metoder. Spannmål är som bränsle torrt och enhetligt, har låg finfraktion, bränslepartik-
larna är små och spannmål är lätt att hantera i silos och skruvar då det inte hänger sig. Det 
har en högre askhalt jämfört med pellet tillverkade av sågspån, och ställer därför krav på 
frekventare uraskning. Askan kan återföras till åkermarken. För den enskilde lantbrukaren 
erbjuder spannmålseldning en möjlighet att hålla åkermarken öppen och en avsättning för 
havre av sämre kvalité.  
 
Eldning med spannmål har tidigare väckt negativ debatt i Sverige, då det kan tyckas 
oetiskt att elda med mat i en svältande värld. Men ett spannmålsöverskott i västvärlden 
kommer inte automatiskt den fattiga världen till dels, utan kostar istället stora summor i 
olika stödåtgärder. Idag har vi i Sverige och inom EU i praktiken ett överskott på 
åkerareal som skulle kunna utnyttjas för energiproduktion. Spannmål kan då ses som en i 
raden av möjliga energigrödor. Jämfört med odling av salix hålls åkermarken öppen och 
är lättare att återställa till andra grödor. Dock ger salix som energigröda ett högre 
energinetto än spannmål. Eldning av spannmål kan också ses som en alternativ 
användning av spannmål av sämre kvalitet. 
 
2.1 Spannmål och jordbrukspolitik  
Enligt Jordbruksverket [7] uppgår 2003 års spannmålsskörd till ca 5,3 miljoner ton. Net-
toexporten var knappt 1 miljon ton, varav 0,4 miljoner ton vete som gick huvudsakligen 
till Tyskland, men även inom ramen för olika biståndsprogram till Etiopen och Eritrea. 
Rågöverskottet exporterades huvudsakligen till Europa, medan största mottagaren av korn 
och havre var USA. Havre används i första hand som foder. Under 2004 hade havre en 
betydligt sämre prisutveckling än året innan, med hård konkurrens på den nordameri-
kanska marknaden och en svag dollarkurs. 
 
Tidigare stimulerades spannmålsodling för energiändamål genom att energigrödor fick 
odlas på s.k. uttagen areal, och arealbidraget utgick endast om 10 % var uttagen, 
LRF/Lantmännen [9]. År 2004 sänktes kravet till 5 %, och förväntas försvinna helt. Från 
2004 får istället energigrödor ett tillägg på den ordinarie arealersättningen från 2004, 
detta för att stimulera produktion av energi på åker. Tillägget är beroende av hur mycket 
som odlas i hela EU men beräknas bli omkring 45 €/ha. Spannmålen måste då vägas in 
och registreras för energiändamål hos uppköpare. Dessa regler omöjliggör tilläggsersätt-
ning för spannmål som används för eldning på den egna gården. Spannmålsodling för 
eget energibehov på ordinarie åkermark kan dock vara ett lönsammare alternativ än od-
ling för avsalu, speciellt som den sämst betalda spannmålen kan väljas ut för eldning.  
 
År 2003 fick odlaren ca 800 kr/ton spannmål (14 % fukt), vilket ger en kostnad på knappt 
30 öre/kWh färdig värme, Strömberg [16]. Detta motsvarar ca 55 % av priset på träpellet 
och 30 % av priset på olja, och spannmålspriset tros inte öka snabbare än oljepriset. 
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2.2 Spannmålskärnans bränsleegenskaper 
Energiinnehållet i spannmålskärna ligger mellan 4,0 – 4,3 kWh/kg vid 15 % fukthalt 
(14,4 – 15,5 MJ/kg). Det högre värdet gäller för havre, som har en högre fetthalt än andra 
spannmål. För att ersätta 1 kg eldningsolja krävs ca 3 kg spannmålskärna. Jämfört med 
träpellet har spannmål högre askhalt, där havre har den högsta halten (ca 3 %). Askhalten 
beror också på hur spannmålet har rensats. Spannmål har även högre halt av kväve, sva-
vel och klor än träpellet. I Tabell 1 visas exempel på bränsleanalyser inklusive ämnen 
som förekommer i högre halter.  
 
Tabell 1  Innehåll i spannmålskärna från Hadders [4] och i träpellet från Persson [11]. 

Havre/vete Träpellet Havre/vete Träpellet 
Kol, C1 47,2 50,4 Klor, Cl1 0,079-0,11 <0,01 

Väte, H1 6,6 6,0 Kalcium, Ca1 0,034-0,053 0,08 
Syre, O1 40,9 43,1 Kalium, K1 0,574-0,987 0,03 

Kväve, N1 1,2-2,9 0,08 Mangan, Mn1 0,0032 0,01 

Svavel, S1 0,08-0,17 < 0,01 
Magnesium, 

Mg1 0,11 0,01 
Fukt2 < 15 8 Zink, Zn1 0,0022 0,0011 
Aska2 2,9 0,3 Natrium, Na1 0,0012-0,003 0,001 

Effektivt värme-
värde, Hi3 16,9-18,2 19,1   

 1vikt -% ts, 2vikt -%, 3 MJ/kg ts 
 
Spannmål har generellt låg asksmältpunkt vilket kan orsaka problem med sintring, slagg-
bildning och påslag. Det går inte att ge ett exakt värde på asksmältpunkt. Vete, korn och 
råg börjar smälta vid ca 700 - 800 ºC. Havre börjar smälta vid betydligt högre temperatu-
rer, närmare de hos träpellet som ligger på ca 1150 – 1380 ºC enligt [18]. För att undvika 
problem med sintring innehåller brännare för spannmål ibland rörliga delar, exempelvis 
en roterande omrörare, som föser askan framåt. Vid eldning med vete, korn och råg 
rekommenderas även en inblandning på 1-5 % kalk (släckt kalk, foderkalk, kalciumkar-
bonat, CaCO3 krita) i bränslet. Det senare är vanligt i Danmark, där rågvete (triticule) är 
det vanligaste bränslet. Havre kräver ingen kalkinblandning. 
 
Askmängden är ca 10 ggr askmängd från träpellet. Den stora mängden aska ställer krav 
på tillräckliga utrymmen för askan i pannan. Automatisk askutmatning eller daglig tillsyn 
rekommenderas. Askan är värdefull som växtnäring då den innehåller fosfor och kalium. 
 
Spannmålskärnan är mer svårtänd än träpellet. Detta beror på en högre fukthalt, avsaknad 
av finfraktion och ett hårt skal. Havre är mer lättantänt än andra spannmål. På grund av 
svårigheterna att tända bränslet rekommenderas keramisk infordring i pannan för andra 
spannmål än havre. Möjligt effektuttag i en brännare begränsas även av att bränslet är 
svårt att tända. En tumregel är att effekten blir 20 % lägre med säd än med träpellet. 
 
Risken för korrosion i pannan och skorstenen är större vid kärneldning än med eldning 
med trä. Detta beror på att fukt i rökgaserna har lågt pH (ca 2 [8], jämfört med ca 7 för 
träpellet), och på att korrosiva ämnen som sulfat, klorid, nitrat, och organiska syror som 
ättiksyra, myrsyra, m.fl. återfinns i kondensatet [8]. Detta beror både på vad bränslet in-
nehåller (mer svavel, klor och kväve än trä), och på förbränningsförhållanden. Dålig för-
bränning ger t.ex. mer organiska syror, som räknas som ett flyktigt kolväte, VOC (Volati-
le Organic Compund). Om fukt i rökgasen kondenserar, kondenserar även de korrosiva 
ämnena, Ett sätt att undvika korrosion är att hålla temperaturen hög hela vägen genom 
skorstenen. För att undvika kondensation av fukt rekommenderas att returtemperaturen 
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till pannan är minst 60 °C, helst 70 °C. För att undvika korrosion i skorstenen bör rökga-
serna hålla hög temperatur i skorstenens topp. Ett annat sätt att motverka kondensation 
kan vara att installera en motdragslucka direkt efter pannan. Motdragsluckan säkerställer 
ett konstant drag genom pannan och att att rökgaserna späds ut med torrare luft.  
 
2.3 Risker med spannmålseldning 
Att elda med spannmål är en relativt ny företeelse, och det finns ingen samlad statistik 
över inträffade incidenter. Däremot finns många vittnesmål om att skorstenar korroderat 
sönder, vilket inte är förvånande med tanke på att bränslet innehåller svavel och klor.  
Korrosionsskador leder till kollaps av skorstenen, men kan också leda till vattenskador 
och bränder, när skorstenen inte är tät. Det finns även rapporter om inrykning från 
spannmålsbrännare. Inrykning kan ske om sotningen av pannan är eftersatt. 
 
Vid installation av en ny brännare i befintlig panna är det alltid viktigt att pannan är an-
passad till brännaren både i funktion och i effekt, att installation och intrimning sker kor-
rekt och att driften sedan sker på sådant sätt att utrustningen inte skadas. Bra anvisningar 
saknas vid flera av de brännare som säljs idag. Installationen sker ofta av lantbrukaren 
själv. För att undvika kondensation i skorstenen måste rökgastemperaturen vara högre än 
vid motsvarande eldning med ved eller pellet. Detta medför att den totala verkningsgra-
den är lägre, man ”eldar för kråkorna”. Risken finns att eldaren vill trimma in anlägg-
ningen till bästa verkningsgrad, vilket kan få förödande konsekvenser. Det kan också vara 
direkt olämpligt att elda spannmål under låglasttid (vår-sommar-höst), om man inte har 
ackumulatortank. Därför rekommenderas oftast att spannmål ersätts med el, sol eller pel-
let under sommaren.  
 

3 Allmänt om rostfria stål och korrosion 
 
3.1 Struktur - Legeringsämnen och dess funktion 
Rostfria stål kan delas upp i 4 klasser, efter respektive dominerande mikrostruktursam-
mansättning. De fyra klasserna är martensitisk, ferritisk, austenitisk och ferrit-austenitisk 
struktur. Eftersom rostfria stål har en mycket bred praktisk tillämpning i kombination 
med mycket goda korrosionsegenskaper, så har de mycket mångsidiga användningsområ-
den.  
 
Stål med krom som enda huvudlegeringsämne upptar en stor del av världsproduktionen 
av rostfria stål. Rostfria stål kan innehålla, förutom krom, väsentliga mängder andra le-
geringsämnen. Ändamålet med dessa legeringstillsatser är att höja stålens korrosionshär-
dighet och att reglera deras struktur.  
 
I sin inverkan på strukturen har legeringsämnet krom en ferritbildande effekt. En ren järn-
kromlegering har därför struktur och mekaniska egenskaper som i hög grad liknar det 
olegerade järnets. Med ökande kolhhalt kan de rostfria kromstålen liksom de olegerade 
kolstålen härdas pga martensitbildning och därmed få förhöjda hållfasthetsvärden. 
 
Legeringsämnet nickel påverkar huvudsakligen stålens struktur och mekaniska egenska-
per. Med tillräckligt höga nickelhalter kan ett rostfritt stål vid lämplig värmebehandling få 
en austenitisk struktur. Detta medför gentemot de rena kromstålen väsentliga ändringar av 
de mekaniska egenskaperna – ökad formbarhet och seghet, högre varmhållfasthet och 
förbättrad svetsbarhet – samt även förändringar i de fysikaliska egenskaperna – t.ex. att 
paramagnetism ersätter ferromagnetism, högre längdutvidgningskoefficient, sämre vär-
meledningsförmåga och högre resistivitet. Nickel ökar också korrosionshärdigheten i 
vissa medier.  
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Molybden har samma inverkan på strukturen som krom och ökar korrosionshärdigheten 
speciellt mot lokal korrosion för såväl icke nickellegerade ferritiska stål som nickellege-
rade austenitiska stål. Molybden har en starkare positiv inverkan på korrosionsbeständig-
heten än krom (undantag i strängt oxiderande miljöer t.ex. HNO3 och CrO3). Med hänsyn 
till t.ex. punktfrätning i kloridlösningar anses 1 % Mo motsvara 3 % Cr. Något oegentligt 
har de molybdenlegerade austenitiska stålen kallats syrafasta stål, vilket hänför sig till 
deras resistens mot de syror som används inom cellulosaindustrin, främst sulfitindustrin. 
Benämningen ”syrafast stål” bör inte användas i terminologin om rostfria stål. 
 
Numera legeras många austenitiska stål med kväve. Härigenom ökar hållfastheten. Dess-
utom förbättras korrosionshärdigheten framför allt i kloridmiljön. Genom kvävets auste-
nitstabiliserande effekt är det möjligt att i viss utsträckning minska halten av det dyrbara 
legeringsämnet nickel.  
 
Rostfritt stål tillverkas i hög utsträckning av återvunnet stål (skrot). Genom sin långa 
livslängd är rostfritt stål mycket resurseffektivt. Det används vid högsta krav på hygien 
t.ex. i hushåll och sjukvård [15]. 
 
Rostfria stål är legerade med krom som huvudlegeringsämne, och kromhalten är i all-
mänhet högre än 12 %. Deras motståndsförmåga mot korrosionsangrepp hänger samman 
med att de på grund av den höga kromhalten lätt passiviseras. Med passivitet menas ett 
tillstånd där metallytan – t.ex. genom oxidation – förändras så att metallens upplösning 
(korrosion) hämmas eller helt hindras. En förklaring till detta passiva tillstånd, som ofta 
anförs, är att en mycket tunn hinna av oxidisk natur bildas på stålets yta. 
 
Vissa rostfria stål används regelbundet vid högre temperaturer, på grund av deras egen-
skap att stå emot oxidation, samt bibehålla de mekaniska egenskaperna. Typiska applice-
ringar för sådana stål är gasturbiner, ångturbiner, kärnkraftstillverkande detaljer och ug-
nar för värmebehandling.  
 
3.2 Korrosion 
Korrosion av metaller definieras som nerbrytning genom kemisk eller elektrokemisk re-
aktion av metallen och dess omgivande atmosfär. Vanligtvis är det korroderande mediet 
någon form av vätska, men kan även vara gaser och fasta material. I närvaro av vatten 
korroderar järn och stål elektrokemiskt. Detta innebär att anodiska (aktiva korrosionsom-
rådet) och katodiska (nobla området) tar sin form på ytan av metallen/stålet. Vid den ano-
diska delen sker följande reaktion; 
 
   −++ +→ eFeFe 20  
 
Vid det katodiska området sker således en reduktion, som är pH-beroende. Antigen sker 
reduktion av väte enligt följande; 
 
   222 HeH →+ −+  
 
eller, så sker en syre reduktion; 
 
   −− →++ )(442 22 OHeOHO  
 
I neutrala samt alkaliska pH-lösningar, måste löst syre eller andra reducerbara ämnen 
finnas närvarande, för att därmed stödja den katodiska reaktionen. Närvaron av lösta sal-
ter ökar generellt korrosionshastigheten, eftersom de ökar konduktiviteten hos lösningen 
och därmed korrosionshastigheten.  
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Vid korrosion i närvaro av gaser (icke-vätskor) sker korrosionen främst genom direkt 
reaktion med metallen, som resulterar i metallförlust för materialet. Denna typ av korro-
sion kallas även för kemisk korrosion. Ett typiskt exempel av detta är högtemperaturkor-
rosion i t ex luft, där t ex krom lät förångas från den skyddande oxiden, det vill säga stålet 
förlorar sina positiva skyddande egenskaper. De flesta torra gaser samt organiska lös-
ningar är icke-korrosiva vid rumstemperaturer, men korrosiva vid förhöjda temperaturer 
[11].  
 
3.3 Korrosionstyper 
Med hänsyn till korrosionens orsaker och förlopp samt skadans utseende kan särskilja ett 
flertal korrosionstyper [2]. Nedanstående beskrivna typer anses troligen vara de mest 
vanligt förekommande vid spannmålseldning i detta projekt.  
 
Allmän korrosion 
Med allmän korrosion eller jämn korrosion menas en likformig avfrätning över hela stål-
ytan. Korrosionen sker med samma hastighet över hela ytan.  Starka syror som t.ex. 
H2SO4 och HNO3 samt vissa organiska syror som t.ex. myrsyra inom vissa koncentra-
tionsområden kan tjäna som exempel på medier i vilka korrosionen är av denna typ. All-
män korrosion förekommer också i varma lutar. 
 
Punktfrätning 
Med punktfrätning avses lokala korrosionsangrepp med ringa ytutbredning men ofta be-
tydande djup. I motsats till vad fallet är vid den allmänna korrosionen är det mycket svårt 
att för denna typ av korrosion beräkna materialets livslängd (det är svårt att ange en kor-
rosionshastighet). Punktfrätning av rostfria stål förekommer ofta i lösningar innehållande 
halogenider, vanligen klorider. Risken för punktfrätning ökar med ökad temperatur och 
ökad kloridkoncentration. Man bör därför undvika lokal uppvärmning eller andra möjlig-
heter till indunstning. 
 
Härdigheten mot punktfrätning förbättras med ökande halt av krom och framför allt med 
ökande halt molybden. En hög punktfrätningspotential innebär att stålet har stor härdighet 
mot initiering av punktfrätning. 
 
Spaltkorrosion 
Korrosion som har samband med en smal spalt och som sker i eller invid denna kallas 
spalt korrosion. I vissa fall kan spaltkorrosion helt enkelt bero på att korrosiv vätska hålls 
kvar i spalten, medan omkringliggande ytor torkar. Befinner sig spalten och omgivande 
metallytor i en vätska, kan vätskeomsättningen i spalten försvåras. Som en följd av korro-
sion i spalten kan förhållandena där ändras, t.ex. kan pH-värde sjunka och kloridhalten 
öka. Korrosiviteten kan därigenom bli högre i spalten än utanför.  
 
Avlagringskorrosion 
Korrosion som har samband med avlagring av korrosionsprodukter eller annat ämne. 
Denna typ av avlagring orsakas av att vatten hålls kvar i och under avlagringen. En korro-
sionscell bildas med anoden under avlagringen och katoden vid eller utanför dess kant. 
 
Selektiv Korrosion 
Selektiv korrosion förekommer hos legeringar och innebär att legeringskomponenter lö-
ses ut med olika hastigheter. Ett typiskt exempel av detta är avzinkning av mässing. Kop-
parn blir kvar som en porös rest med dåliga hållfasthetsegenskaper. 
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Interkristallin korrosion eller korngränsfrätning 
Interkristallin korrosion eller korngränsfrätning innebär korrosion i eller vid metallens 
korngränser. Metaller är vanligen uppbyggda av kristallkorn. När metallen stelnar eller 
vid efterföljande värmebehandling sker i många fall processer, som medför att korngräns-
regionen får andra korrosionsegenskaper än kornens huvudmassa. Mest känd är interkris-
tallin korrosion hos rostfria stål till följd av kromkarbidutskiljning vid för hög kolhalt och 
ogynnsam värmebehandling. 
 
3.4 Korrosionsskydd 
Alla icke-skyddade stållegeringar korroderar till viss utsträckning när de exponeras för 
atmosfären.  Ett icke legerat järn kan mycket snabbt börja korrodera, särskilt i närvaro av 
fukt samt luftburna partiklar. Tillsats av legeringsämnen, så som krom, molybden, kisel, 
koppar och nickel, reducerar korrosionshastigheten i olika utsträckning, beroende dels av 
legeringsämnets koncentration, men även tillämpningsområde och syfte. Molybden har 
speciellt gynnsam effekt i icke oxiderande eller svagt oxiderande syror, t.ex. svavelsyra. I 
starkt oxiderande syror, t.ex. salpetersyra är inverkan av molybden däremot den motsatta. 
Korrosionshärdigheten ökar generellt med ökad kromhalt. I legeringar med 12-13 % 
krom är passiviteten så god att stålet inte rostar i normal, ej alltför aggressiv, atmosfär och 
motstår korrosionsangrepp från sötvatten (dock beroende på vattensammansättning och 
temperatur) och kalla utspädda, oxiderande syror, t.ex. salpetersyra. Med ännu högre 
kromhalter ökar härdigheten mot mer aggressiva medier. Dessutom erhålls en förhöjd 
resistens mot oxidation och skalning vid hög temperatur. 
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4 Projektets genomförande 
Projektet sönderfaller naturligt i två delar som kan sammanfattas med: 
 
− En genomgång av brännare vad gäller funktion, säkerhet och emissioner. En typisk 

brännare genomgick en noggrann genomgång på SPs förbränningslaboratorium. 
Genomgången skedde utifrån de kriterier och med den erfarenhet som finns från P-
märkningiv av flis- och pelleteldade utrustningar.  
 

− Ökad kunskap kring korrosionsproblem: att skaffa ett bättre underlag för anvisningar 
vid installation och drift av spannmålsbrännare. Till detta ändamål användes en skor-
stensrigg, där kondensat kan samlas in och förutsättningarna för korrosionsskador ac-
celereras. Analys av bränsle, bottenaska, stoft (flygaska) och kondensat genomfördes. 
För analys av bottenaska, flygaska (stoft), samt kondensat användes ICP-MS- och 
ICP-MS-Inductive Coupled Plasma och IC-Ion Chromatography (jonkromatografi) 
Konventionella emissionsmätningar kompletterades med mätning av svaveldioxid 
(SO2) och väteklorid, d.v.s. svavelsyra (HCl) med FTIR. Rören granskades efter 
genomförd provning med SEM/EDX-Scanning Electron Microscopy/Energy Disper-
sive X-ray (svepelektronmikroskop och röntgen). För detaljer kring mätningar och 
analys, se Bilaga 5 och Bilaga 6. 
 

− I samarbete med Länsförsäkringar genomförs en erfarenhetsinsamling genom ett 
enkätutskick om problem och skador som uppstått vid spannmålseldning.  

 

                                                      
iv P-märket är SPs eget certifieringsmärke för produkter. Regler och provningsmetoder 
utvecklas i samarbete med berörda branscher. Kraven som ställs för P-märkning är alltid 
samma eller högre än motsvarande myndighetskrav. Eldningsutrustning provas avseende 
utsläpp, effektivitet, säkerhet och drift. 
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5 Resultat och diskussion 
Under försöken användes havre. Havren köptes av en lokal lantbrukare. Den hade vuxit 
på samma åker och tröskats vid samma tillfälle. Ingen ytterligare rensning var gjord efter 
tröskningen. Resultatet av bränsleanalysen visas i Tabell 2. En fullständig analys finns i 
Bilaga 1. En jämförelse med träpellet visas i Tabell 1. 
 
5.1 Bränslets innehåll och asksmälttemperatur 
Spannmål innehåller relativt höga askmängder. Askans smältbeteende kan ge driftpro-
blem med slaggbildning och beläggningar. Beroende på vad askan innehåller börjar den 
mjukna och smälta vid olika temperaturer, och det är inte enkelt att hitta en metod som 
ger en entydig asksmältpunkt. Det finns idag nio internationellt standardiserade metoder 
för bestämning av askans smältförlopp [16]. Metod som används här är ISO 540. Ett prov 
av bränslet askas in, mals och formas till en cylinder som sätts i en ugn. Provet observeras 
sedan samtidigt som temperaturen ökas. Deformationen av provobjektet bestäms som 
funktion av temperaturen och fyra stadier noteras.  
 
Tabell 2. Analys av spannmålskärna Stork (havre). För jämförelse med träpellet se Tabell 1. 

 Vikt-% inläm-
ningstillstånd  

Vikt-% 
torrt prov

 Vikt-% 
torrt prov 

Aska     2,4 Kol, C   47,2 Klor, Cl   0,05 
Fukt   13,2 Väte, H   6,5 Kalcium, Ca   0,06 
  Syre, O   41,5 Kalium, K   0,47 
 MJ/kg Kväve, N  1,8 Mangan, Mn   0,008 
Effektivt värme-  Svavel, S  0,16 Magnesium, Mg   0,14 
värde, Hi   18,31   Zink, Zn   0,004 
    Natrium, Na   0,007 
    P   0,40 
    Si   0,38 
 
Askans smälttemperatur analyserades enligt ISO 540, där inaskning av bränslet sker vid 
550 ºC. Askan rullas sedan till en cylinder som ställs på högkant i en ugn i en reduceran-
de atmosfär. Cylinders form bedöms vid fyra tillfällen enligt nedan. Den högsta tempera-
turen var lite svår att avgöra. Resultatet syns i Tabell 3. 
 
Provberedningen av bränslet genom inaskning liknar inte alltid de förhållanden som 
bränslet utsätts för i en förbränningsanläggning. Den aska som utvärderas riskerar därför 
att skilja sig i sammansättning från den aska som ställer till besvär i anläggningen. Därför 
gjordes två asksmältprov, ett med inaskning vid och ett med aska taget från brännarens 
askutmatning. Det senare innehöll dock alltför höga halter av oförbränt, och gav inga 
säkra resultat.  
 
Tabell 3. Resultat av asksmältförlopp hos havre. 

Inaskat prov  
Askans smältförlopp i reducerande atmosfär, temperatur i °C  °C 
Mjukningstemperatur (initial deformation temp.), IT 
Sfärtemperatur (sphere temp.), ST 
Halvsfärtemperatur (hemispherical temp.), HT 
Flyttemperatur (fluid temp.), FT 

1310 
1400 
1400 
1570 
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5.2 Genomgång av brännare: funktion, säkerhet och 
emissioner 

 
5.2.1 Utrustning 
I projektet användes en spannmålsbrännare av typen Agrotec tillverkad av EcoTec Vär-
mesystem AB i Skene. Till brännaren levererades en manual märkt ”Instruktionsbok för 
modell Agrotec med maxeffekt ca 20 kW”. Till pannan anslöts en askutmatningsskruv 
som fanns som tillbehör till brännaren. Brännaren monterades i en panna av typen Com-
bifire tillverkad av Ved & Solteknik, Långshyttan, vilken i sin tur anslöts till en provrigg 
bestående av cirkulationspump, flödesmätare, ventiler och värmeväxlare. Genom denna 
uppkoppling kunde cirkulationsflödet och fram- respektive returledningstemperaturen 
hållas vid önskade värden. Returtemperaturen hölls genomgående kring 70 ºC. Rökgaser-
na lämnade pannan via en skorsten med diametern 180 mm och en höjd över golvet på ca 
6 m. 
 
5.2.2 Beskrivning av brännarens funktion  
En transportskruv matar upp bränslet från ett externt bränsleförråd till brännaren. Via ett 
fallschakt med en avbrännbar plastslang faller bränslet ned i brännarens slussmatare och 
vidare till brännarens interna förråd. En skruv matar fram bränslet till förbränningszonen. 
Förbränningsluften tillförs brännarröret med hjälp av en fläkt. När panntemperaturen nått 
sitt inställda värde slår brännaren ifrån. Har inte brännaren startat inom en timma så matar 
brännaren fram en mindre mängd bränsle för att hålla igång en glödbädd. När brännaren 
åter startar antänds bränslet av denna glödbädd. Askutmatning sker via en separat askut-
matningsskruv som placeras under brännaren. Askan transporteras till ett slutet plåtkärl. 
Underhållsintervallet för att sota ur pannan och brännaren är enligt brännarens anvisning-
ar var 10:e till var 14:e dag. Brännarröret är dubbelmantlad vilket gör att det inre röret 
kan demonteras och göras rent separat. 
 
5.2.3 Säkerhetssystem 
Det finns tre säkerhetssystemen som skall förhindra tillbakabrand i brännaren. Det första 
är en termokontakt placerad på det interna förrådet. Om den löser ut stoppas den externa 
matningen från bränsleförrådet samtidigt som den interna skruven startas för att mata in 
det bränsle som finns i brännaren till pannan. Den interna skruven matas med bränsle från 
en extern skruv via en avbrännbar slang till en slussmatare. Det andra säkerhetsskyddet 
består av slussmataren som förhindrar att en tillbakabrand tar sig förbi slussen och vidare 
bakåt i bränslesystemet. Det tredje skyddet är den avbrännbara plastslang som förbinder 
det externa bränsleförrådet med brännaren. De tre säkerhetssystemen uppfyller kraven för 
P-märkning av pelletbrännare. Erfarenheter från pelletbrännare visar, att systemen till-
sammans skyddar mot bakbrand vid pelleteldning, förutsatt att givare är korrekt placerade 
och systemen i funktion [13]. 
 
5.2.4 Genomförda mätningar 
Utsläpps- och effektivitetsprovningar utfördes under mars månad 2005. Mätningarna 
utfördes dels vid nominell effekt och dels vid en dellast på 30 % av nominell effekt. En 
längre tids provning utfördes också för att se hur aska och sintrat material påverkar för-
bränningen. Den mätutrustning som använts vid provningarna finns beskriven i Bilaga 5. 
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Följande parametrar uppmättes eller beräknades: 
• provtid 
• förbrukad bränslemängd  
• fram- och returledningstemperatur 
• cirkulationsflöde 
• omgivningstemperatur 
• rökgastemperatur 
• undertryck i skorsten 
• CO2-halt, (koldioxid)  
• O2-halt (syre) 
• CO-halt (kolmonoxid) 
• THC-halt (Total Hydro Carbon) 
• NOx-halt (NO och NO2) 
• H2O-halt (vatten) 
• HCl-halt (saltsyra eller väteklorid) 
• SO2-halt (svaveldioxid) 
• N2O-halt (lustgas) 
• NH3-halt (ammoniak) 
• stofthalt 
• uttagen effekt 
• tillförd energi i bränslet 
• uttagen energi 
• pannverkningsgrad. 
 
5.2.5 Långtidsprov 
Brännaren fick gå under tre dygn utan rengöring med ett konstant effektuttag på ca 4 kW. 
Under de tre dygnen förbrukades 77 kg bränsle. Någon signifikant försämring av utsläp-
pen av CO kunde inte noteras. Däremot hade askan sintrat i brännarröret, se Figur 1, och 
man kunde se saltliknande sintrade bitar i brännaren, Figur 2. En del av det sintrade mate-
rialet hade satt sig på brännarrörets väggar och var svårt att få bort. Efter ytterligare 22 
veckors sammanlagd drift vid 14 kW i korrosionsriggen togs brännarröret ut och inspek-
terades. Lufthålen var då delvis igensatta av slagg. Trots igensättningarna noterades ingen 
försämring av CO. 
 

 
Figur 1. Aska i brännaren efter tre dygns eldning. 



       
 
 
 
 

   23 

 

 
Figur 2. I den sintrade askan återfanns vita klumpar med poröst och sprött material.  

 
5.3 Resultat från mätningar 
I Tabell 4 är medelvärderade resultat från provningarna redovisade. Två stycken turbula-
torer av totalt åtta var uttagna ur pannan vid mätningarna för att rökgastemperaturen inte 
skulle understiga 160 ºC. Som normaltillstånd används 0 ºC och 1013 mbar. 
 
Tabell 4. Medelvärderade resultat från provningarna.  

 Nominell effekt Dellast (30 %) 
Rökgastemperatur (ºC) 160 106 
Undertryck i skorstenen (Pa) 11 e.a 
CO2 (%) 10,1 4,0 
O2 (%) 9,8 16,3 
CO (ppm) 32 468 
THC (CH4-ekvivalenter, ppm våt gas) 7 166 
NOx (ppm) 388 151 
NO (ppm) 372 138 
NO2 (ppm) 18 15 
H2O (% våt gas) 11,4 e.a 
CO (mg/m3

n torr gas vid 10 % O2) 40 61 
OGC1 (mg/m3

n torr gas vid 10 % O2) 4 11 
NOx (beräknat som NO2, mg/m3

n, torr gas 
vid 10 % O2) 

795 471 

HCl (mg/m3
n torr gas vid 10 % O2) > 152 e.a 

SO2 (mg/m3
n torr gas vid 10 % O2) 341 e.a 

N2O (mg/m3
n torr gas vid 10 % O2) 4 e.a 

NH3 (mg/m3
n torr gas vid 10 % O2) 1,6 e.a 

Stofthalt (mg/m3
n torr gas vid 10 % O2) 377 e.a 

Effekt (kW) 14,1 4,5 
Verkningsgrad (%) 78 e.a 
e.a = ej analyserat 
1 Halten OGC (organic gaseous compunds) beräknas från uppmätt halt THC som:  
OGC = 12/22,4 ⋅ THC ⋅ Gvv/Gvt, där THC mäts i metanekvivalenter, Gvv är vått rökgasflöde och 
Gvt torrt rökgasflöde. 
2Osäkert värde, bör vara 3 gånger högre, se kapitlet om väteklorid (saltsyra).   
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5.3.1 Utsläpp av kolmonoxid och kolväten 
Utsläpp av kolmonoxid och kolväten syns i Figur 3 vid nominell effekt, (14 kW), och i 
Figur 4 vid 30 % (4 kW). Vid dellast har brännaren gått intermittent, och uppmätt rökgas-
temperatur syns i Figur 5. Utsläpp av kolväten är speciellt intressant eftersom det regleras 
i Boverkets Byggregler.  
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Figur 3. Uppmätta halter vid nominell effekt (14 kW).  CO i ppm och CO2 i vol -% i torr gas 
vid 10 % O2, THC ppm i våt gas vid 10 % O2. 
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Figur 4. Uppmätta halter vid dellast (4 kW uttagen effekt).  CO i ppm och CO2 i vol -% i 
torr gas vid 10 % O2, THC ppm i våt gas vid 10 % O2. Intermittent drift.   

 



       
 
 
 
 

   25 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

25 50 75 100 125 150 175 200 225

Tid (minuter)

Te
m

pe
ra

tu
r (

°C
)

 
Figur 5. Rökgastemperatur vid dellast, 4 kW uttagen effekt. Intermittent drift. 

 
Uppmätta utsläpp vid spannmålseldning av kolmonoxid och kolväten är låga, se Tabell 5. 
Vid dellast blir visserligen CO normerat till 10 % O2 högt under stilleståndsperioderna, se 
Figur 4, men eftersom rökgasflödet är mycket lågt blir utsläppsmängden liten. I Tabell 5 
jämförs uppmätta värden med de krav som ställs vid P-märkning av pelletbrännare och 
med värden från referens [17] för tre olika spannmålsbrännare. Utsläpp av CO och OGC 
från referens [17] är betydligt högre än de som har mätts upp i detta projekt. Resultatet 
visar att det finns goda möjligheter att förbränna havre med låga utsläpp av oförbränt 
kolmonoxid och kolväten. 
 
Verkningsgraden är beroende av den panna brännaren ansluts till. Vid P-märkning av 
pelletbrännare används samma panna som har använts vid provningarna i detta projekt. 
Eftersom halten av oförbränt är låg, finns goda möjligheter till en hög verkningsgrad. Vid 
eldning med spannmål hålls dock rökgastemperaturen efter pannan högre än vid pellet-
eldning för att undvika korrosion i skorstenen. De ökade rökgasförlusterna ger en lägre 
verkningsgrad.   
 
Tabell 5. Utsläpp av kolmonoxid och kolväten i mg/m3

n torr gas vid 10 % O2 och verknings-
grad vid nominell effekt uppmätta i projektet, jämfört med de krav som ställs vid P-
märkning av pellet och uppmätta värden med tre olika spannmålsbrännare från [17].  
 Provning i projektet 

Nominell effekt/dellast 
Krav vid  

P-märkning pellet 
 

  Referens [17] 
Full effekt/låglast 

CO 40/61 2000  CO 472/3510 
1440/2475 
767/2248 

OGC 4/11 75  OGC  21/255 
72/382 
36/101 

η (%) Nominell effekt 
78 

Nominell effekt 
79 

 η (%) Full effekt 
79,5 
72,5 
63,4 
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5.3.2 Uppmätta halter av kväveoxider 
Uppmätta halter av NOx (NO och NO2) och NO2 visas i Figur 6 vid nominell effekt och i 
Figur 7 vid dellast.  
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Figur 6. Uppmätt halt av NOx och NO2 ppm i torr gas vid 10 % O2 vid nominell effekt. 
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Figur 7. Uppmätt halt av NOx och NO2 som ppm i torr gas vid 10 % O2 vid dellast, 4 kW 
uttagen effekt. 

 
Vid biobränsleeldning bildas kväveoxider huvudsakligen från det kväve som finns i 
bränslet. Temperaturerna är generellt för låga för att s.k. termiskt eller prompt NOx ska 
bildas. I Tabell 6 jämförs innehåll av kväve och utsläpp av kväveoxider från spannmål i 
detta projekt med typiska värden för träpellet. Uppmätta halter av NOx i detta projekt är 
vid nominell effekt, se Figur 6, ca 6 gånger högre än rimliga utsläpp vid eldning med 
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träpellet. De höga kväveoxidemissionerna är direkt relaterade till den högre kvävehalten i 
bränslet. Däremot blev bränslekvävet till mindre del omvandlat till NOx, ca 25 % istället 
för 75 % vid pelleteldning. För dellast, se Figur 7, blir halterna av kväveoxider lägre vil-
ket troligen orsakas av att halterna av kolväten är högre vilket bidrar till reduktion av 
bildat NOx, och av lägre temperaturer.  
 
Tabell 6. Innehåll av kväve och utsläpp av kväveoxider från spannmål i detta projekt till-
sammans med typiska siffror för träpellet. 

 Spannmål  
(uppmätt) 

Pellet  
(typiska värden) 

N (vikt-% ts) 1,8 0,1 
NOx (mg/m3

n vid 10 % O2) 800 140 
NO2/NOx 0,05-0,1 0,05-0,1 
Omvandling av bränsle-N till NOx (%) 25 75 
 
För träpellet brukar utsläpp av NO2 uppgå till mellan 5 och 10 % av summerat NOx. 
Även för spannmål uppgår halterna av NO2 till mellan 5 till 10 % av NOx-halten, se Figur 
6. Det kan noteras att halten NO2 är ca 6 gånger högre än vid pelleteldning. NO2 är ett 
giftigt ämne, som inte bör inandas. I WHO:s Air quality guidelines för Europe konstateras 
att det är svårt att ge riktlinjer för NO2.  Som skäl till svårigheterna angavs främst osäker-
het kring exponeringsresponssambanden. Man ansåg då att den tydligaste lägsta observe-
rade effektnivån för NO2 var 375-565 µg/m3

n som vid 30 minuters exponering tillfälligt 
givit en ökning av luftvägskänsligheten och en liten sänkning av lungfunktionen hos per-
soner med mild astma. Det är dock rimligt att anta att halterna av NO2 vid spannmålseld-
ning snabbt tunnas ut när röken lämnar skorstenen, och att ämnet den vägen inte utgör 
någon risk för människors hälsa. Däremot kan det innebära en viss risk att inandas röken 
direkt, och situationer med inrykning bör alltså undvikas 
 
5.3.3 Lustgas, ammoniak och svaveldioxid  
Med ett FTIR-instrument (Fourier Transform Infra Red) mättes utsläpp av lustgas (N2O) 
och ammoniak (NH3) vid nominell effekt, se Figur 8. Halterna kan betraktas som låga.  
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Figur 8. Uppmätta halter av lustgas (N2O) och ammoniak (NH3) som mg/m3

n i torr gas vid 
10 % O2 och nominell effekt. 
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Även svaveldioxid (SO2) mättes och visas i Figur 9. Av det svavel som tillförs med 
bränslet uppskattades att 87 % omvandlades till SO2. Vid förbränning av träpellet med en 
svavelhalt på 0,1 vikt-% kan, om allt svavel omvandlas till svaveldioxid, ge en halt på 
strax under 30 mg/m3

n. Av SO2 i rökgasen kommer alltid en viss andel att omvandlas till 
svaveltrioxid, SO3. SO3 förenar sig med rökgasernas vattenånga och bildar svavelsyra, 
H2SO4. Processen äger rum inom temperaturområdet 200 till 560 ºC. När temperaturen i 
rökgasen faller under svavelsyrans daggpunkt, syradaggpunkten, börjar svavelsyran att 
kondensera. Syradaggpunkten beräknades till 160 ºC vid 10 % O2, se Bilaga 8 . 
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Figur 9. Uppmätt halt av svaveldioxid (SO2) som mg/m3

n i torr gas vid 10 % O2 och nominell 
effekt.  

 
 
5.3.4 Väteklorid (saltsyra) 
Väteklorid, HCl, mättes med FTIR, och resultatet blev 15 mg/m3

n torr gas vid 10 % O2. 
Vid fullständig omvandling av klor i bränsle till väteklorid i gasfas skulle 42 mg/m3

n bil-
das, ett tre gånger så högt värde, se Bilaga 7. Man vet från avfallsförbränning, att klor i 
huvudsak avgår som HCl. Klor kan avgå bundet till kolväten, men detta sker i mycket 
små halter. Om alkali finns närvarande, kan klor avgå som ett salt, men då återfinns klor i 
stoftprovet vilket inte var fallet här. Klor återfanns inte heller i bottenaska. Kloret i bräns-
let har alltså avgått som gas och då som HCl. Detta bekräftas av genomförda jämviktsbe-
räkningar. De höga klorhalterna i kondensatproverna bekräftar att klor har avgått i gasfas. 
Detta bekräftas även av de mätningar som gjordes av klorid i kondensat vid utsug ur rök-
gaskanalen av [8]. Väteklorid är besvärligt att mäta, och vi nöjde oss med att konstatera 
att FTIR-cellens relativt låga temperatur (174 ºC) påverkade mätvärdet negativt. Vi kon-
staterar att halten väteklorid låg kring 40 mg/m3

n. Den höga halten väteklorid vid havre-
eldning kan jämföras med 0,15 mg/m3

n uppmätt vid pelletförbränning, [17]. 
 
5.3.5 Stoftets halt, masstorleksfördelning och innehåll 
En stoftmätning genomfördes vid nominell effekt där stoft samlades på filter genom att 
rökgas sögs ut med en sond enligt SS-EN 13284-1, vilket gav resultatet 377 mg/m3

n vid 
10 % O2. För att även få stoftets fördelning på olika partikelstorlekar genomfördes en 
mätning med DLPI (Decati Low Pressure Impactor). Instrumentet består av ett antal steg 
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där stoftpartiklar fångas upp beroende på sin aerodynamiska storlek. Resultatet ses i Figur 
10, där resultat från pelleteldning ligger med som jämförelse. Största delen av massan 
består av 0,3 µm stora partiklar. Vid pelleteldning ligger största delen av massan vid nå-
got mindre partiklar, ca 0,1 µm. Partiklarna var mer ojämnt fördelade mellan de olika 
stegen i instrumentet än vid pelleteldning och det verkar som att visst material försvunnit 
från steg 1 och 2 i DLPI:n. Detta kan ha orsakats av att DLPI:n varit extra varm i dessa 
steg.  
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Figur 10. Masstorleksfördelning av stoftpartiklar vid havreeldning, mätt med DLPI. Mätre-
sultat från pelletkamin är inlagt som jämförelse. 

 
Den höga stofthalten vid spannmålseldning (377 mg/m3

n vid 10 % O2) kan direkt relateras 
till den höga askhalten i bränslet. Typiska stoftutsläpp vid eldning med träpellet ligger 
mellan 10 och 70 mg/m3

n vid 10 % O2. Större delen av massan vid spannmål bestod av 
partiklar mindre än 1 µm (0,3 µm, se Figur 10) samtidigt som utsläpp av CO och kolväten 
är låga. Detta indikerar att medryckning av större kokspartiklar inte har skett, utan stoftet 
till stor del härrör från oorganiskt material och från sot. 
 
Höga stofthalter kan reduceras genom primära åtgärder, d.v.s. utformning och drift av 
brännare, eller genom sekundära, d.v.s. rökgasrening. Stoftpartiklar mindre än 1 µm kan 
inte fångas i en cyklon, utan måste tas med textil- eller elfilter. Det bör vara möjligt att 
reducera stofthalten med primära åtgärder, t.ex. genom tillsats av additiv, om resurser och 
intresse riktas på området.  
 
Stoftets innehåll 
Stoft samlades på filter med en stoftsond. Insamlad stoftmängd vägde 315,2 mg. 19 % av 
stoftmängen var oorganiska ämnen, se detaljer i Bilaga 2. Övrigt stoft består av syre bun-
det till de oorganiska ämnena, och av kolväten (koks, sot). Provet var så litet att oförbränd 
halt inte kunde bestämmas. 
 
De oorganiska ämnena var fosfor, P, (16 %), kisel, Si, (0,7 %), svavel, S, (0,6 %), zink, 
Zn, (0,3 %), klor, Cl, (0,3 %), kalium, K, (0,2 %), magnesium, Mg, (0,2 %), kalcium, Ca, 
(0,06 %), natrium, Na, (0,06 %) och titan, Ti (0,04 %). Övriga ämnen förekom i ännu 
lägre halter. Vissa ämnen ökar sin halt i stoft relativt sin halt i bränsle, samtidigt som halt 
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i bottenaska relativt halt i bränsle minskar. Dessa ämnen är: barium, Ba, kadmium, Cd 
och zink, Zn. 
 
5.3.6 Bottenaskans mängd och innehåll 
Större delen av bränslet aska (97 %) återfinns som bottenaska. Analys av bottenaskan 
återfinns i Bilaga 3. Bottenaskans innehåll motsvarar till stor del bränsleaskans innehåll. 
Halten av vissa ämnen kommer dock att minska då de lämnar förbränningen som gaser 
eller aerosoler, och halten av andra ökar då, se Tabell 7, där halt i bottenaska är delad 
med halt i bränslets torrsubstans. Störst minskning uppvisar svavel och klor, som till näs-
tan 100 % lämnar förbränningen genom skorstenen. Minskar i halt gör även bly, zink, 
barium och kadmium, till ca 1/3 – 3/4 av ursprunglig halt. Ämnen som marginellt mins-
kar i halt är kalium, fosfor, natrium och molybden. Till de ämnen som ökar i halt hör 
aluminium, järn, krom, nickel, kalcium, mangan, magnesium, koppar. Vissa ämnen, som 
aluminium och järn, ökar markant. Detta kan bero på att små tal i analyserna ger stora 
relativa fel i jämförelsen. 
  
Bottenaskan innehåller 13 % fosfor och 15 % kalium, vilket gör det värdefullt som växt-
gödning. Huruvida innehåll av övriga ämnen gör det lämpligt eller inte att använda som 
gödning ligger utanför det här projektet att bedöma.   
 
Tabell 7. Innehåll i bottenaska/innehåll i bränsle av oorganiska ämnen. Innehåll i vikt-% av 

bottenaskan är med i tabellen för att ge storleken på ämnesinnehållen. 

 

abränsleask
bottenaska

 

 

botten-
aska 
(%) 

 
abränsleask

bottenaska
 

 

botten-
aska 
(%) 

 
Aluminium, Al 2,91 0,06 Tallium, Tl 1,17 0,0012 

Järn, Fe 2,33 0,047 Vanadin, V 1,17 0,0006 
Krom, Cr 1,63 0,0008 Molybden, Mo 1,03 0,003 

Nickel, Ni 1,60 0,0026 Natrium, Na 0,93 0,23 
Kalcium, Ca 1,58 3,3 Fosfor, P 0,91 13,1 
Mangan, Mn 1,51 0,41 Kalium, K 0,90 15,2 

Magnesium, Mg 1,36 6,6 Kadmium, Cd 0,73 0,0001 
Koppar, Cu 1,31 0,017 Barium, Ba 0,58 0,012 

Kisel, Si 1,23 16,8 Zink, Zn 0,42 0,063 
Arsenik, As 1,17 0,002 Bly, Pb 0,39 0,0005 
Kobolt, Co 1,17 0,0006 Svavel, S 0,02 0,12 

Antimon, Sb 1,17 0,0012 Klor, Cl 0,01 0,023 
Titan, Ti 1,17 0,023   

 
  
5.4 Provningar i korrosionsrigg  
För att undersöka korrosionsrisken vid förbränning av spannmål genomfördes kondensa-
tion av rökgaserna i en skorstensrigg. Kondensat från rökrörets vägg fångades kontinuer-
ligt i en fälla och analyserades vid två tillfällen m.a.p. pH, jonhalter och organiska syror. 
Efter 22 dagar analyserades rören med mikroskop och röntgen (SEM/EDX). De två rören 
i skorstensriggen hade då utsatts för 800 cykler med 20 minuter rökgas följt av 20 minuter 
utan rökgas men med en yttre kylning med luft av rumstemperatur.  
 
Korrosionsriggen består av en panna kopplad till två skorstensrör, där rören växelvis 
genomströmmas av rökgas, växelvis kyls till rumstemperatur genom att en fläkt blåser 
rumstempererad luft i en kanal utanför röret, kallad kylmantel Figur 11. Samma brännare 
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och panna användes som tidigare, nämligen brännaren Agrotec tillverkad av EcoTec 
Värmesystem AB i Skene 20 kW och pannan Combifire tillverkad av Ved & Solteknik.  
 
Skorstensriggen används vanligen för korrosionsprovning av skorstenar enligt europa-
standarden EN 1856. Här utnyttjas att den kan användas för att simulera olika situationer. 
En spannmålsbrännare går ofta av-på och vid varje start är skorstenen kall och kondensa-
tion sker. Skorstenen värms sedan upp och torkar ur. Detta sker vid varje cykel i en vanlig 
anläggning. Normalt är röret fuktigt endast en liten del av eldningstiden. Om rökgasen 
inte kommer upp i temperatur, så kan den förbli fuktig en större del av tiden. Korrosions-
riggen är konstruerad för att accelerera korrosionsprocessen och utsätta rören för ett stort 
antal cykler på kort tid.   
 
Genom att fästa termoelement på rörens yta, är det möjligt att se om och var kondensation 
av fukt sker, eftersom kondensation sker vid konstant temperatur. I det ena röret (rör 2) 
eftersträvades att röret skulle torka upp hela vägen i varje intervall. Det andra röret (rör 1) 
kyldes genom att isolering togs bort på anslutningen mellan panna och skorstensrör, sam-
tidigt som sträckan täcktes av kylrör från labbets 5-gradiga kylsystem. I detta rör efter-
strävades att kondensation skulle ske i övre delen av röret under större delen av varje 
cykel. Det fanns även termoelement instuckna till centrum vid inlopp och utlopp av rören 
för mätning av rökgastemperatur. 

 
Figur 11. Skiss över korrosionsriggen. Måtten anger läge för yttemperaturgivare. 
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Som insatsrör valdes Multinox HR med diametern 140 mm. Innerväggen på Multinox HR 
är av rostfritt, syrafast stål SS142562. Ytterväggen består av rostfritt, syrafast stål 
SS142348. Det här röret rekommenderades av byggfirman för torra bränslen, när korro-
sionsrisken är något högre. Rören var 3,85 m långa, och termoelement svetsades på ytan 
på utsidan av rören enligt skiss. Rören består av en inner- och en yttervägg, och elemen-
ten fästes där dessa var fästade i varandra, för att temperaturerna skulle bli så representa-
tiva som möjligt för rörens innerytor.   
 
Kondensfällorna placerades 0,5 m under rörens utlopp. De gjordes i rostfritt stål SS 2343. 
Fällorna består av en cylinder med samma dimension som röret med ett inre påsvetsat 
”veck” där kondens fångas upp och leds bort genom ett dränage.  
 
Testet i riggen pågick under sammanlagt 22 dagar, med tid för sotning och ofrivilliga 
stopp borträknade. Kondensat samlades kontinuerligt och innehållet tömdes och skicka-
des på analys efter fyra respektive 19 dagars körtid. Cyklingen skedde med 20 minuters 
intervall, d.v.s. vartdera röret utsattes för 20 minuter varm rökgas, följt av 20 minuter 
ingen gas samtidigt som rumstempererad luft kylde rörets utsida. Effekten på brännaren 
och rökgasens temperatur vid rörets inlopp valdes så att rör 2 hann torka ut hela vägen, 
medan det i rör 1, som kyldes vid före inloppet, skedde kondensation i övre delen hela 
intervallet. Det var inte enkelt att hitta ideala förhållanden. Allteftersom rören kläddes 
med sot och stoft på insida, steg temperaturerna. Det var också en hel del krångel med 
brännaren, och ganska många ofrivilliga stopp. Större delen av tiden genomfördes dock 
vid 14 kW med 2 turbulatorer uttagna (av 8).  
 
Uppmätta temperaturer varierade en del. Ett representativt avsnitt med två cykler à 20 
minuter visas i Figur 12 (från 27/4). Den första cykeln är rör 1, det kallare röret. Den 
andra cykeln är rör 2. Ingående rökgastemperatur är några grader högre i rör två medan 
utgående rökgastemperatur skiljer sig marginellt mellan rören. De yttemperaturgivare 
som är monterade längst ned i rören visar högst temperatur. Sedan faller yttemperaturen 
efterhand, och de översta givarna, monterade vid utloppen av rören visar lägst temperatur. 
Vid start av varje cykel ökar rökgastemperaturen till sin övre nivå och temperaturerna 
stabiliseras någorlunda efter 5-10 minuter. Den korta uppvärmningstiden beror på att 
rören inte är isolerade.  
 
För att få kondensation på insidan av rör 1 vid och ovanför kondensfällan under hela cy-
keln, måste temperaturen på rörets insida understiga aktuell daggpunkt för vattenånga. 
Med 10 % O2 i rökgasen beräknas daggpunkten för vatten till 49 ºC. Detaljerade beräk-
ningar för daggpunkt återfinns i Bilaga 8 . Det syns en platå i de övre yttemperaturkur-
vorna vid ca 49 ºC. Detta visar att kondensation sker på ytan. När fukt faller ut på rökrö-
rets insida sänks vattenångans partialtryck och därmed sänks daggpunkten, vilket man ser 
genom att kondensationsplatån förskjuts mot lägre temperaturer högre upp i röret. I 
Bilaga 8 beräknas daggpunkten för svaveldioxid (SO2) till 160 ºC. En mängd SO2 kom-
mer att kondensera ut tillsammans med vattnet, vilket också syns i analysen av kondensa-
tet, som innehåller en del svavel. 
 
5.4.1 Analys av kondensat 
Kondensat samlades från fällorna på rökrören vid 3,5 m höjd. Två analyser gjordes, efter 
fyra respektive nitton dagar, och redovisas i Bilaga 4. Kondensatet var till färgen mörkt 
grönt. Vissa ämnen anrikas på ytan varje gång kondenserad fukt torkar. Detta syns tydlig 
t.ex. i klorhalten, där första provet visar 18 000 mg/l medan halten klor i rökgasen relativt 
halten vattenånga i rökgasen kan vara maximalt 617 mg/l, d.v.s. 29 gånger lägre. Sam-
mansättningen av kondensatet på ytan representerar den miljö som metallytan utsätts för, 
om rökgasen tillåts kondensera. Halterna ökar för de flesta ämnen markant mellan de två 
proverna. I prov två är halten klor 107 000 mg/l, d.v.s. den har ökat sex gånger mellan de 
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två proverna. Vissa ämnen kan även lösas ut från materialet vilket bidrar till en hög halt i 
kondensatet, främst järn, Fe, nickel, Ni, krom, Cr, koppar, Cu, mangan, Mn och molyb- 
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Figur 12. figuren visar uppmätta temperaturer från två cykler à 20 minuter i kondensations-
riggen (27/4). Första cykeln rör 1, andra cykeln rör 2. Rökgastemperaturer (breda, strecka-
de linjer), yttemperaturer (tunna heldragna linjer) och pann- och returtemperatur (tunna, 
strecka linjer).   

 
den, Mo. Resultatet från analyserna sammanfattas här: 
 
− Kondensatet hade genomgående ett lågt pH, 1,7 respektive 1,3, orsakat av höga halter 

av klor (18 000 resp. 107 000 mg/l) och svavel (300 resp. 9 200 mg/l). Klor och sva-
vel härstammar från bränslet och kondenserar ut som väteklorid (HCl) och svavelsyra 
(H2SO4).  

− Vissa metaller förekommer i hög halt, järn (3700 resp. 52 000 mg/l), nickel (2100 
resp. 26 000 mg/l), krom (900 resp. 12 800 mg/l), koppar (190 resp. 1100 mg/l), 
mangan (190 resp. 2500 mg/l) och molybden (97 resp. 990 mg/l). Dessa ämnen finns 
i bränslet, men även i rörkrörets vägg. Höga halter i både kondensat och bottenaska 
antyder att ämnena avges från rörets vägg till kondensatet. En annan möjlighet är att 
metallerna anrikas på väggytan i varje torkcykel. Krom, koppar och molybden åter-
fanns även i relativt hög grad i stoft.  

− Även aluminium, kadmium, kobolt och natrium återfinns i hög grad i både bottenaska 
och kondensat. Dessa ämnen finns inte i rökrörets material. Anrikning i kondensat 
kan ske i varje torkcykel. Kadmium återfanns även i relativt hög grad i stoft.  

− Vissa metaller som arsenik, barium, kalcium, kalium, magnesium, fosfor, antimon, 
kisel, titan och tallium stannar huvudsakligen i bottenaskan och återfinns till mycket 
liten andel i kondensat. Barium, fosfor och titan återfanns även i relativt hög grad i 
stoft.  

− Klor och svavel lämnar förbränningen i gasfas. Halterna i bottenaska är mycket låga. 
Klorhalten i kondensatet är mycket hög, vilket antyder att klor anrikas på väggytan 
varje gång fukt torkar bort.  

− Zink och bly lämnar till viss del (ca 40 %) bottenaskan, och återfinns både i konden-
sat och i bottenaska. Zink återfanns även i relativt hög grad i stoft.  
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− Organiska syror uppmättes i låga halter: myrsyra 84 mg/l, ättik-, propion-, butan- och 
pentansyra < 10 mg/l. De låga halterna korreleras till den höga förbränningsverk-
ningsgraden. I [8] redovisas något högre värden på organiska syror i kondensat. 
 

5.4.2 Inverkan av motdragslucka 
Installation av motdragslucka rekommenderas allmänt av leverantörer av spannmålsbrän-
nare. En motdragslucka monterad efter pannan har två funktioner.  
 
1. att skapa ett konstant undertryck i rökgaskanalen så att draget (undertrycket) i skor-

stenen hela tiden är konstant 
2. att minimera fuktproblem i skorstenen genom att späda ut rökgaserna med torrare 

luft. 
 
Motdragsluckans öppning balanseras av en motvikt, så att trycket i skorstenen alltid lig-
ger 10 - 20 Pa under trycket i rummet. Variationer i drag i skorstenen, orsakat av varia-
tioner i väderlek och vindförhållanden, minimeras på detta sätt, och förbränningen i pan-
nan blir mer ostörd och därmed optimeras verkningsgraden. En motdragslucka är förut-
sättningen för att en anläggning ska fungera så som den är intrimmad. 
  
När rökgaserna späds ut, kommer volymandelen av vattenånga i rökgasen att minska, 
d.v.s. rökgasen blir torrare. Då minskar även vattenångans partialtryck (del av hela tryck-
et) och daggpunkten sjunker, d.v.s. vattenångan kondenserar vid en lägre temperatur. Att 
daggpunkten sjunker medför att eventuell kondensation av fukt sker längre upp i skorste-
nen, där den är kallare, och förhoppningsvis inte förrän rökgasen har lämnat skorstenen. 
När luft av rumstemperatur blandas i rökgasen kommer rökgasens temperatur att sänkas, 
men inverkan av temperatursänkningen är av mindre betydelse än inverkan av att gasen 
blir torrare.  
 
Installation av motdragslucka har den nackdelen, att årsverkningsgraden för anläggningen 
minskas. Detta sker genom att uppvärmd rumsluft ventileras bort genom skorstenen. 
Minskningen i årsverkningsgrad brukar uppskattas till 1-2 %, och måste ställas mot den 
stora fördelen som motdragsluckan ger som skydd mot korrosionsskador.  
 
5.4.3 Inverkan av låglast 
När brännaren går av-på mot en termostat, kommer ett minskat uppvärmningsbehov att 
motsvaras av att brännaren är påslagen allt kortare perioder. Vid låglast finns risk att både 
pannan och skorstenen hinner svalna, varvid svavelsyra och kondens faller ut vid upps-
tart. Hur låga effekter, eller hur långa stilleståndstider som ger problem, är individuellt för 
varje anläggning. Om brännaren arbetar modulerande, d.v.s. brännarens effekt följer ef-
fektbehovet, måste man säkerställa att varje effektläge uppfyller kraven temperaturer 
högre än svavelsyrans daggpunkt i de delar som inte är rostfria, och på torr skorsten.   
 
5.4.4 Massbalans över svavel, klor och kalium 
Ämnen i bränslet som förväntas bidra till korrosion vid kondenspåslag är svavel, klor och 
kalium. Svavel bildar vid förbränning till största del svaveldioxid, SO2, som i närvaro av 
vatten delvis faller ut som svavelsyra, H2SO4. Kloret förväntas i första hand bilda väteklo-
rid (saltsyra), HCl. När Svavel- och saltsyra kondenserar bidrar de till korrosion genom 
att bilda en sur miljö. Korrosionsskadorna är oftast utbredda. Klor kan även vid närvaro 
av kalium bilda kaliumklorid, KCl, som är känt för att orsaka korrosion vid höga tempe-
raturer, d.v.s. då kaliumkloriden kondenserar. Kaliumklorid antas framförallt påverka 
brännarröret, men eventuellt kan KCl finnas i stoftpartiklar som sätter sig på väggen i 
skorstensröret och orsaka kloridkorrosion. Kloridkorrosion ger punktformiga skador. 
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För att få mer kunskap om hur det svavel, klor och kalium som finns i bränslet uppför sig 
under och efter förbränningen, genomförs en massbalans. För exempelvis svavel gäller 
då: 
 
S i bränslet = S i bottenaska + S i flygaska + S i gasfas. 
 
och p.s.s. för klor och kalium. 
 
För att genomföra balansen används analys av bränsle, flygaska (stoft), och bottenaska, 
kompletterat med mätning av SO2 och HCl i gasfas med FTIR. Kalium mäts inte i gasfas. 
Mätresultat och genomförda beräkningar återfinns i detalj i Bilaga 7. 
 
I Tabell 8 visas resultaten som mg ämne per kg tillfört bränsle, och som viktandel av till-
fört bränsle. Resultatet visar att svavel övervägande förbränns till svaveldioxid. Kalium 
hamnar till större delen i bottenaskan. Svavel och kalium summeras till 90 respektive 
78 %. Avvikelsen från 100 % förklaras med osäkerheter i de olika analyserna. För klor 
går massbalansen däremot inte ihop, endast 28 % summeras, vilket förklaras av att mät-
ningen av väteklorid i gasfas inte lyckades, se avsnittet om väteklorid. Detta bekräftas av 
genomförda jämviktsberäkningar. 
 
Tabell 8. Summerade ämnen i flygaska (stoft), bottenaska och gasfas. 

 
Flygaska 
 (mg/kgbr) 

Bottenaska 
(mg/kgbr) 

Gasfas  
 (mg/kgbr) 

Summerat 
 (mg/kgbr) 

Svavel, S 20 25 1220 1265 
Klor, Cl 9 6 98 114 

Kalium, K 7 3130 Ej mätt 3137 
     

 

Flygaska 
Viktsandel 
av tillfört i 
bränsle (%) 

Bottenaska 
Viktsandel av 

tillfört i bränsle 
(%) 

Gasfas 
Viktsandel av 

tillfört i bränsle 
(%) 

Summerat 
(%) 

 
Svavel, S 1 2 87 90 

Klor, Cl 2 1 251 28 
Kalium, K 0,2 78 Ej mätt 78 

1Osäkert värde, bör vara 3 gånger högre, se kapitlet om väteklorid (HCl). 
 
 
5.5 Resultat korrosionsproblematik 
När skorstensrören plockades ned efter 3 veckors drift, var de fulla av punktformade hål 
typiska för kloridkorrosion. Rören hade då utsatts för fuktpåslag i varje cykel under totalt 
800 cykler. Figur 13 visar övre delen av skorsten 2. De båda rören hade liknande skador, 
med fler hål i den övre delen. 
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Figur 13. Del av skorsten 2 efter 800 cykler. De svarta punkterna är hål igensatta av sot och 
smuts, de ljusa punkterna är hål genomlysta med en lampa.  

 
De utförda SEM/EDX-analyserna (se kapitel 5.5.1) visar att närvaron av klor är den störs-
ta orsaken till de kraftiga korrosionsangreppen. Även svavel och fosfor kan ha en indirekt 
negativ inverkan på korrosionsbeständigheten hos skorstensmaterialet. I insamlat konden-
sat uppmättes lågt pH, ca 2, samt höga halter av klor.  
 
Stålet i skorstenens innervägg är av så kallad syrafast typ, SS-stål 2562 (SS142562). 
Sammansättningen av skorstenens innervägg är enligt Tabell 9. 
          
Tabell 9. Sammansättningen av skorstenens innervägg. 

 Innervägg 
  
 Vikt - % max 
Kol (C) 0,025 
Kisel (Si) 1 
Mangan (Mn) 2 
Fosfor (P) 0,04 
Svavel (S) 0,03 
Krom (Cr) 19-21 
Molybden (Mo) 4-5 
Nickel (Ni) 24-26,0 
Koppar (Cu) 1,2-2,0 
Järn (Fe) resterande 
 
Närvaron av krom är nödvändig för att bilda passiva skyddande oxider. Molybdens (Mo) 
närvaro, i kombination med krom, bidrar till att stabilisera passiva oxider vid närvaro av 
klorider. Molybden skall speciellt förhindra uppkomsten/ initieringen av punktkorrosion. 
Nickel (Ni) har, förutom bidrag till de mekaniska egenskaperna, egenskapen att gynna 
repassivering av stålet.  
 
Halogensalter, t.ex. KCl, är mycket korrosiva mot rostfria stål, på grund av att halidjoner 
(Cl-) lätt skadar den passiva (skyddande) oxidfilm. Klorider är dessutom betydligt mer 
aggressiva än andra halogenider vad det gäller att orsaka punktfrätning. Sålunda är närva-
ron av klorider ett mycket stort problem [11]. 
 
Mangan (Mn) ”hjälper” nickel att bibehålla den austenitiska strukturen i stålet. Dock kan 
mangan tillsammans med svavel (S) bilda mangansulfider, som negativ effekt på korro-
sionsresistansen. Initiering av punktkorrosion sker lätt [11]. 
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5.5.1 Resultat SEM/EDX 
Ytanalyser med SEM/EDX-Scanning Electron Microscopy/Energy Dispersive X-ray 
utfördes på tre utvalda områden på skorsten 1s insida. Med SEM respektive EDX stude-
ras med hjälp av en elektronstråle, hur ytan rent visuellt ser ut (morfologin) samt 
vad/vilka ämnen som motsvarande yta består av, t.ex. att vi har klorider närvarande och 
var på ytan kloriderna är lokaliserade. Ytor från skorstenens nedre, övre och mellersta 
delar klipptes ur. Ytorna valdes så att representativa korrosionsangrepp, det vill säga hål 
med omkringliggande avlagring valdes för respektive del av skorstenen. Likaså ytor där 
gropar bildats valdes ut för analys. Likaså skrapades beläggning av från kondensfällan för 
analys.   
 
Följande ämnen analyserades; syre (O), klor (Cl), svavel (S), fosfor (P), kalium (K), kal-
cium (Ca), kisel (Si), nickel (Ni), järn (Fe), krom (Cr), mangan (Mn) och kol (C).  
 
Figur 14 a-c) visar SEM-bild av genomgående hål med mindre beläggning respektive 
EDX-spektrum från analys av beläggning/skorstensmaterial i skorstenens nedre del, när-
mast pannan. De ämnen som främst är anrikade är klor, svavel, fosfor och kalium. Me-
tallelement såsom krom, järn, nickel och mangan är också närvarande. Områden med 
kraftig beläggning/sotflagor innehåller mer fosfor, se Figur 14 c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)

 
Figur 14 a-c). SEM-bild. b) EDX-spektrum av hål med omkringliggande beläggning från 
skorstenens nedre del. c) EDX-spektrum av sotigt område ovanför hål (ej med på SEM-bild 
15 a).  

 

a) a) b) 
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a) b)

 
Figur 15 a-b) a) SEM-bild, b) EDX-spektrum av hål med omkringliggande beläggning från 
skorstenens övre del. 

 
Figur 15a-b visar SEM-bild av genomgående hål med beläggning respektive EDX-
spektrum från analys av beläggning/skorstensmaterial i skorstenens övre del. Analysen 
visar närvaro av klor, svavel lite fosfor, samt metallelement. Metallelementen härrör 
främst från skorstensmaterialet. Sammansättningen av beläggningen från skorstenens 
övre, se Figur 15 a-b) del liknar sammansättningen i Figur 14 b. 
 
Figur 16 a-b) visar grop från skorstenens övre del. Spektrumet visar att beläggningen 
närmast gropen (indikerat med pil) innehåller främst svavel, klor samt kalium, förutom 
närvaron av metallelementen.   
 
 

a) b)

 
Figur 16 a-b) Grop från skorstenens övre del.  Spektrumet visar beläggningen närmast gro-
pen (indikerat med pil). 

 
Figur 17 a-b) visar SEM-bild samt EDX-spektrum av hål från skorstenens mellersta del.  
På bilden syns tydlig beläggning kring det genomgående hålet. Beläggningen innehåller 
förutom fosfor, svavel och klor, även kalium. 
 
 



       
 
 
 
 

   39 

 
Figur 17 a-b). a) SEM-bild, b) EDX-spektrum av hål med omkringliggande beläggning från 
skorstenens mellersta del. 

 
Figur 18 visar en så kallad EDX-mapping av del av hål, enligt Figur 17 a. På bilden syns 
även del av omkringliggande beläggning. Den första bilden visar en SEM-bild (SE) av 
hålet. De övriga bilderna visar respektive grundämnes fördelning över området. De en-
skilda elementen är jämnt fördelade. Dock kan anas en anrikning av fosfor närmast hålet. 
I övrigt är övriga element jämnt fördelade.  
 
 

                                  
Figur 18. EDX-mapping av hål från mellersta delen av skorstenen (samma hål som i 
Figur 17 a.) Första bilden visar SEM-bild av halva hålet. Hålet är i övre halvan av bilden. 
Den/de en/två första bokstaven/bokstäverna är det analyserade ämnet.  
 

a) b) 
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Analys gjordes även av beläggning från kondensfällan. Figur 19 visar EDX-spektrum av 
partiklar från denna beläggning. Spektrumet är en generell bild av flera partiklar. Spekt-
rumet visar att i beläggning, efter avdunstning av vätskan, har främst element så som klor, 
svavel, fosfor och järn anrikats.  
 

 
Figur 19. Spektrum av partiklar från beläggning från kondensfälla.  
 
Från ovanstående resultat är det svårt att dra slutsatser, så som att vissa element anrikas 
på vissa ställen i pannan. De dominerande elementen är klor, svavel, fosfor, krom samt 
järn. Den främsta källan till krom och järn är skorstensmaterialet. Klor svavel och fosfor 
kommer med största sannolikhet från bränslet.   
 
5.6 Resultat av erfarenhetsinsamling 
I samarbete med Länsförsäkringar genomfördes en erfarenhetsinsamling i form av ett 
enkätutskick till 35 användare av spannmålsbrännare. Enkäten finns i Bilaga 9. 
Fjorton svar kom in. Här följer en sammanfattning av svaren. En mer detaljerad samman-
fattning återfinns i Bilaga 10. 
 
− Alla 14 installerade brännare, panna och skorsten tillsammans. Endast en har stål-

skorsten, övriga någon typ av keramisk skorsten. Nio av fjorton har motdragslucka. 
En har gjort installationen helt själv, övriga har överlåtit hela eller delar av jobbet till 
proffs. Hälften ansåg att installationsanvisningarna var tillräckliga, 1/3 att de var otill-
räckliga.  

 
− Som bränsle används huvudsakligen egen odling, 5 eldar endast havre, men olika 

blandningar är vanligast. Två blandar in kalk. 2/3 av anläggningarna regleras av-på 
mot termostat, resten är modulerande. Hälften kör helt eller delvis under låglastperio-
den.  

 
− Endast två uppger någon typ av korrosionproblem (skorstenskrona, askutrymme). 

Drygt hälften känner temperaturen ut ur skorsten, och har mätt den via lösa eller in-
stallerade termometrar. Fyra uppger att det finns rekommendationer om vilken rök-
gastemperatur man bör ha ut ur skorsten.  
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− Hälften har haft stora eller små problem med sintring. Dessa har åtgärdats genom 
ändrad bränsleblandning (mindre vete, orensad havre), daglig uraskning eller höjd 
vattenhalt.  

 
− Två har upplevt problem med inrykning och 1 med bakbrand. Problemen har åtgär-

dats av användaren.  
 
− Förslag till förbättringar är: att kunna styra temperaturen för att kanske förhindra 

sintring samt bättre fungerande askutmatning. 
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6 Slutsatser 
Funktion och tillgänglighet 
Erfarenhet från provningen i projektet visade att havre brann med god förbränningsverk-
ningsgrad. Ingen ökning av kolmonoxidutsläppen noterades efter tre dygn vid 4 kW re-
spektive 22 dygn vid 14 kW, trots att lufthålen i brännarröret var delvis igensatta. Pannan 
var försedd med automatisk askutmatning, som fungerade väl, men uraskning och sotning 
av de värmeväxlande ytorna krävdes betydligt oftare än för en motsvarande pelletpanna. I 
askan och brännarröret återfanns sintrat material, varav en del av materialet hade satt sig 
på brännarrörets väggar och var svårt att få bort. Behovet av frekvent uraskning och sot-
ning är något som användare av spannmålsbrännare måste vara införstådda med. Hur ofta 
uraskning och sotning måste ske beror på konstruktion av brännare, uraskningssystem, 
panna och uppvärmningsbehov. Den stora mängden aska måste också tas om hand, och 
kan återföras som gödning till åkermark med hänsyn taget till de metaller som ingår.  
 
Säkerhet mot utrykning och bakbrand 
Den brännare som ingick i projektet har tre säkerhetssystem mot bakbrand, vilket uppfyl-
ler kraven för P-märkning av en motsvarande pelletbrännare. En brännare för havre fun-
gerar i princip på samma sätt som en pelletbrännare, och bör ha liknande säkerhetsutrust-
ning. Tidigare utvärderingar av säkerhetssystemen på pelletbrännare visar, att dessa till-
sammans skyddar mot bakbrand, förutsatt att givare är korrekt placerade och systemen i 
funktion. Havre är svårare att tända än pellet, vilket anses försvåra spridning av brand. 
Samtidigt utgör den höga askhalten en risk, då otillräcklig uraskning eller sotning av pan-
nan kan leda till utrykning och eventuell bakbrand.  
 
Emissioner 
Mätningarna visade en relativt hög verkningsgrad tillsammans med låga emissioner av 
kolmonoxid och kolväten. Samtidigt var utsläppen av stoft, kväveoxider, svaveldioxid 
och saltsyra betydligt högre än vid pelleteldning, vilket relateras till bränslets högre inne-
håll av aska respektive kväve, svavel och klor. Mätning av svaveldioxid bekräftade att 
huvudparten av bränslets svavel omvandlas till svaveldioxid. Svaveldioxid bildar med 
fukt svavelsyra och kan, om den får kondensera i anläggningen, bidra det till korrosions-
skador. Mätning av klor i kondensat bekräftade att kloret avgår som saltsyra. Lågt pH 
(< 2) och mycket höga halter klor i kondensat indikerar stor risk för korrosion vid kon-
denspåslag i panna och skorsten.  
 
Med den omfattning förbränning av spannmål har idag (mellan 1000 och 2000 brännare 
installerade), är utsläppen av stoft, kväve och sura ämnen nationellt sett marginella. Om 
förbränning av spannmål mångdubblas, och om brännare installeras i större antal i tätbe-
byggt område, är det rimligt att förutspå att krav kommer att ställas på att dessa utsläpp 
reduceras.  
 
Korrosionsproblem 
Efter 3 veckors drift i korrosionsriggen (800 cykler) var rören fulla av hål från kloridkor-
rosion. I insamlat kondensat uppmättes lågt pH (< 2) och höga halter klor. Resultaten av 
SEM/EDX-analyser och jonkromatografi visar att det är främst klor, som troligtvis är den 
största orsaken till korrosionsskadorna. En bidragande orsak kan även vara närvaron av 
svavel och fosfor.  
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7 Rekommendationer 
7.1 Rekommendationer för drift 
Vid förbränning av ett askrikt bränsle, krävs frekvent uraskning och sotning av pannan. 
Den stora mängden aska måste också tas om hand, och bör återföras som gödning till 
åkermark med hänsyn taget till de metaller som ingår. Återföring av aska bör lösas även 
av brukare som inte har egen mark.    

 
För att undvika utrykning och bakbrand, bör en spannmålsbrännare ha samma eller lik-
nande säkerhetssystem som en pellet- eller fliseldad utrustning. Det är viktigt att givare är 
korrekt placerade och att systemen är i funktion.  
 
För att undvika korrosion i pannan måste temperaturen i pannan vara högre än rökgaser-
nas daggpunkt vid alla laster. Om pannan inte är av rostfritt material, måste temperaturen 
på de värmeöverförande ytorna vara hållas högre än syradaggpunkten. Som returtempera-
tur till pannan rekommenderas minst 70 ºC, vilket är en vanlig rekommendation i 
Danmark. En hög returtemperatur säkerställs enklast med en pannshunt. Effekter av even-
tuella kondenspåslag i pannan inte har dock inte undersökts i detta projekt. Som lägsta 
temperatur på rökgasen in i skorsten rekommenderas 180 ºC, vilket ger en marginal med 
20 ºC till den syradaggpunkt som beräknades i projektet. Flera leverantörer rekommende-
rar en betydligt högre temperatur vilket bör följas.  
 
För att en rostfri skorsten ska kunna användas i en så sur miljö som uppmätts här ställs 
mycket speciella krav. En rostfri skorsten bör väljas endast om tillverkaren lämnar garanti 
vid spannmålseldning. Det finns idag endast en tillverkare som marknadsför ett rostfritt 
rör med garanti vid spannmålseldning. Med resultaten i det här projektet kan en rostfri 
skorsten utan sådan garanti bara rekommenderas, om temperaturerna vid alla starter och 
alla laster kan hållas tillräckligt höga. Temperaturen i skorstenens utlopp måste vara hög-
re än rökgasernas daggpunkt plus en viss marginal. En lägsta temperatur uppmätt 1 meter 
ned från skorstenstoppen bör alltså vara minst 70 ºC, vilket ger en marginal med 20 ºC till 
den daggpunkt som beräknades i projektet. Det är i princip praktiskt omöjligt att hela 
tiden upprätthålla en sådan temperatur. Det finns på marknaden flera skorstenar av kera-
miskt material som säljs med garanti vid spannmålseldning. Vid val av en sådan keramisk 
skorsten är temperaturerna inte lika kritiska, och en högre totalverkningsgrad kan nås. 
 
Eftersom spannmål är ett krävande bränsle, väljs med fördel en integrerad panna där 
brännare och panna är byggda för varandra. Om en brännare installeras i befintlig panna, 
bör noggrant undersökas att de värmeöverförande delarna i pannan inte är överdimensio-
nerade vilket medför alltför låga temperaturer på rökgaserna. Installation av motdrags-
lucka är ett enkelt sätt att tillse att skorstenen hålls torr. 
 
7.2 Rekommendationer för fortsatt arbete 
För att minimera risken för brand och brandtillbud, krävs en kontinuerlig uppföljning och 
utvärdering av brännare och säkerhetssystem, och av de tillbud som sker. I registret kan 
ingå tillbud i form av utrykning och bränder, men även korrosionsskador m.m. Ett framti-
da register över tillbud i samarbete med försäkringsbolagen, skulle vara värdefullt för 
kontinuerlig utvärdering, i samband med P-märkning av brännare. Upprättande av ett 
sådant register föreslås. 
 
Stoft- och kväveoxid kan minskas med primära åtgärder, d.v.s. förbättrade produkter och 
ändrad drift, eller genom rökgasrening (stoft) eller sekundära åtgärder (NOx). Förbättring 
genom primära åtgärder vid brännare i storleksklassen något 10-tal till några 100 kW 
kräver fortsatt forskning och utveckling. Överföring av befintlig teknik för stoftrening 
och reduktion av kväveoxider från större anläggningar till mindre kräver också det fort-
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satt utveckling och anpassning av konventionell teknik till småskalighet vid rimlig eko-
nomi.  
 
Det är teoretiskt möjligt att fånga de sura ämnena i rökgasen genom att tillsätta additiv till 
bränslet, eller genom insprutning av additiv i rökgasen. Man bör undersöka möjligheten 
att överföra befintlig teknik från avfalls- och koksförbränning till spannmål. Det finns 
även goda nya idéer som bör prövas och anpassas för småskalighet. Det är även möjligt 
att hindra ämnena att nå atmosfären genom att kondensera ut så mycket som möjligt i en 
skrubber eller i en rökgasbrunn, och därefter pH-justera kondensatet. Även den metoden 
bör testas, förslagsvis som ett demonstrationsprojekt.  
 
Resultaten av analyserna av kondensat och av korrosionsskadorna visar att det ställs höga 
krav på ett rostfritt material om rökgaserna tillåts kondensera. Initiering av punktfrätning 
beror både av materialets sammansättning och dess bearbetning. Initiering och ökning av 
punktfrätning är, som framgår av resultaten, starkt beroende av närvaron bl.a. klorider. 
Bildandet av beläggningar allt eftersom förbränning sker kan också bidra till en korrosiv 
effekt. Likaså är initiering av punktfrätning beroende av temperatur och vattenhalter. 
Naturligtvis är dessa parametrar mycket karaktäristiskt för det enskilda stålet, med dess 
sammansättning och mekanisk bearbetning. För ett stål i en viss atmosfär, för att initiera 
punktkorrosion, kan temperaturintervallet vara mycket snävt, medan för ett annat betyd-
ligt större. Om de mest gynnsamma förbränningsintervallerna kan identifieras, varmed 
minst korrosion uppstår, kan sålunda en meningsfull och mer noggrann experimentell 
studie genomföras.  
 
Målsättningen med det här projektet har varit att undersöka spannmål som bränsle, inte 
att prova olika skorstensmaterial. Sålunda skulle en fortsättning på projektet innebära att 
mer fokus läggs på att inventera den befintliga marknaden på lämpliga stållegeringar för 
att kunna finna den legering/legeringar/material som passar bäst under just de omständig-
heter som en effektiv havreförbränning kräver. En sådan inventering bör inkludera även 
skorstenar av andra material, såsom keramer, schamott, lava, pimpsten, murade skorste-
nar och deras fog- och avslutningsmaterial. Dessa material har inte inkluderats i detta 
projekt, men erfarenhet från t.ex. enkätundersökningen visar att de kan fungera väl. Vid 
materialstudier bör inverkan av låglast inkluderas, d.v.s. effekten av av-på-reglering re-
spektive modulerande brännare på temperaturer och kondenspåslag. 
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9 Bilagor 
 
9.1 Bilaga 1 Analys av bränsle 
 
Fukt vid inlämningstillstånd Vikt % 13,2 
På torrt prov   
aska vikt % 2,8 
Flyktiga ämnen  79,6 
S vikt % 0,16 
Cl vikt % 0,05 
C vikt % 47,2 
H vikt % 6,5 
N vikt % 1,8 
O (diff.) vikt % 41,5 
Kalorimetriskt värmevärde vid 
konstant volym MJ/kg 19,72 
Effektivt värmevärde vid kon-
stant tryck MJ/kg 18,31 
As mg/kg <0,6 
Cd mg/kg <0,1 
Co mg/kg <0,2 
Cr mg/kg <0,2 
Cu mg/kg 4 
Ni mg/kg 0,4 
Pb mg/kg 0,3 
V mg/kg <0,2 
Zn mg/kg 39 
Mo mg/kg 0,7 
Tl mg/kg <0,3 
Sb mg/kg <0,3 
Hg mg/kg <0,02 

På inaskat prov vid 550 ºC  
Al vikt % 0,02 
Si vikt % 13,7 
Fe vikt % 0,02 
Mn vikt % 0,27 
Ti vikt % 0,02 
Mg vikt % 4,86 
Ca vikt % 2,11 
Ba vikt % 0,02 
Na vikt % 0,25 
K vikt % 16,8 
P vikt % 14,3 
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9.2 Bilaga 2 Analys av stoft (flygaska) 
Stoft samlades på filter med en stoftsond. Insamlad stoftmängd vägde 315,2 mg. 
 
Al mg 0,023 
As µg 0,19 
Ba mg 0,025 
Ca mg 0,19 
Cd µg 1,4 
Cl mg 0,89 
Co µg 0,015 
Cr µg 1,1 
Cu µg 14 
Fe µg 13 
K mg 0,68 
Mg mg 0,48 
Mn mg 0,036 
Mo µg 6,7 
Na mg 0,19 
Ni µg 0,93 
P mg 51 
Pb µg 0,54 
S mg 1,9 
Sb µg 0,13 
Se µg 0,15 
Si mg 2,3 
SO4 mg 5,6 
Ti mg 0,14 
Tl µg 0,25 
Zn mg 1 
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9.3 Bilaga 3 Analys av bottenaska 
 
 
Analys av bottenaska 
Föremål 
 
Ett prov bottenaska insänd av uppdragsgivaren. 
 
Provmärkning: 2005-03-09, aska från spannmålseldning 
Nominell effekt 
Provmängd: ca 70 g   
Förpackning: Plåthink 
Provningsdatum: Veckorna 14-15, 2005 
 
Uppdrag 
 
Bestämning av fukt, oförbränt som glödförlust, huvudelement, spårelement, svavel och 
lakbart klorid. 
 
Metod 
 
Fukt:   SP 0516 (Torkning vid 105 ºC) 
Oförbränt som glödförlust: SP 0515 (Glödförlust vid 550 ºC) 
Klorid:   Kvantifierat med jonkromatograf.* 
Svavel:   SP 0658 (SS 18 71 86) 
Huvudelement:  SP 0510 (ICP) 
Spårelement:  SP 2392 (ICP-OES) 
 
* = Ej ackrediterad metod. 
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Resultat 
 
På prov i inlämningstillstånd      
 
Total fukt, vikt-% 0,4 
   
 
På torrt prov      
   
Oförbränt som glödförlust, vikt-% 13,8 
Aska, vikt-%  86,2 
 
Svavel, S, vikt-%  <0,1 
Klorid, Cl-, vikt-%  0,02 
 
Aluminium, Al, vikt-%  <0,05  
Kisel, Si, vikt-%  14,4 
Järn, Fe, vikt-%  0,04 
Titan, Ti, vikt-%  <0,02 
Mangan, Mn, vikt-%  0,35 
Magnesium, Mg, vikt-%  5,68 
Kalcium, Ca, vikt-%  2,86 
Barium, Ba, vikt-%  0,01 
Natrium, Na, vikt-%  0,20 
Kalium, K, vikt-%  13,0 
Fosfor, P, vikt-%   11,2 
 
Koppar, Cu, mg/kg  150 
Vanadin, V, mg/kg  <5 
Krom, Cr, mg/kg  7 
Kobolt, Co, mg/kg  <5 
Nickel, Ni, mg/kg  22 
Zink, Zn, mg/kg  540 
Bly, Pb, mg/kg  4 
Kadmium, Cd, mg/kg  <1 
Molybden, Mo, mg/kg  22 
Arsenik, As, mg/kg  <20  
 
Tallium, Tl, mg/kg  <10 
Antimon, Sb, mg/kg  <10 
 
 
 
Kemi och Materialteknik - Oorganisk analytisk kemi 
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9.4 Bilaga 4 Analys av kondensat 
 
Prov 1 analyserades efter 4 dagar, prov 2 efter 19 dagar. Nitrit = NO2, nitrat = NO3, myr-
syra = formiat, ättiksyra = acetat 
 
 Prov 1 Prov 2 
pH 1,7 1,3 
   
  (mg/l) (mg/l) 
Al, aluminium 8,9 120 
As, arsenik 0,3 5,3 
Ba, barium 0,42 1,2 
Br, brom 180 1 700 
Ca, kalk 130 950 
Cd, kadmium 0,87 3,8 
Cl, klor 18 000 107 000
Co, kobolt 21 270 
Cr, krom 900 12 800 
Cu, koppar 190 1 100 
F, fluor 75 200 
Fe, järn 3 700 52 000 
K, kalium 22 13 000 
Mg, magnesium 41 360 
Mn, mangan 190 2 500 
Mo, molybden 97 990 
Na, natrium 120 3 400 
Ni, nickel 2 100 26 000 
NO3, nitrat 120 340 
P, fosfor 430 1 700 
Pb, bly 10 8,4 
PO4 330 2 
S, svavel 300 9 200 
Sb, antimon 0,23 12 
Se, selen 0,015 <2 
Si, kisel 66 150 
SO4 890 27 500 
Ti, titan 0,048 4,3 
Tl, tallium 0,024 <2 
Zn, zink 160 800 
NO2, nitrit <5 <20 
Myrsyra, formiat 84 <20 
Ättiksyra, acetat <10 <20 
Propionsyra <10 <20 
Butansyra <10 <20 
Pentansyra <10 <20 
NH4-N, ammoniumkväve <50 1 500 
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9.5 Bilaga 5 Mätutrustning vid provningarna 
 
Följande mätutrustning har använts vid provningarna (beteckningar hänvisar till SP-
Energitekniks kvalitetssystem): 
 
• provrigg radiatorrigg 2, inv. nr 202295 
• resistanstermometrar, Pt-100 enligt ETf-QD Db 2 
• termoelement, K enligt ETf-QD Db 3 
• vattenflödesmätare, Enermet 9V-MP115  Inv.nr. 201655 
• datainsamlingssystem, inv.nr. 201 673 
• datalogger, HP inv.nr. 200 642 
• differenstrycksmätare, FCO 01 inv.nr. 200 476 
• våg, Sartorius inv.nr. 201639 
• CO2/CO-analysator, Binos inv.nr. 201 623 
• THC-analysator, J.U.M. Flamjonisationsinstrument modell 3-300A inv.nr. 201 664 
• O2-analysator, M.&C modell PMA 10 inv.nr. 201 372 
• NOx-analysator, EcoPhysics CLD 700 El ht inv. nr 202106  
• FTIR-analysator, Bomem inv. nr 202658 
• stoftutrustning, metlab Medi inv.nr 200399 
• partikelmätare, DLPI Lågtrycksimpaktor inv. nr 202259. 
 
Kommentarer:  
THC-analysator (Total Hydro Carbon-analyzer). Med denna metod analyseras kolväten. 
Kolväten i gasen sönderdelas och antalet kolatomer räknas. Instrumentet kalibreras med 
känd gas, här metan (CH4). 
FTIR (Forurier Transformation Infrared Spectroscopy) är en metod varmed man främst 
analyserar organiska material. Metoden mäter absorptionen av olika våglängder av infra-
rött ljus. Varje organisk förening har sitt så kallade specifika infraröda absorptionsband. 
Varje material har sålunda sitt eget unika ”fingeravtryck”.  
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9.6 Bilaga 6 Metoder vid analys av flygaska (stoft), 
och kondensat samt provning av rör med mikro-
skopi och röntgen 

 
ICP-MS- och ICP-MS-Inductive Coupled Plasma 
Proverna introduceras i en argonplasma där molekylerna sönderdelas och huvudsakligen 
joner bildas. Jonerna extraheras in i en masspektrometer där de separeras och detekteras. 
Jonerna i plasman avger ljus, vilket är karaktäristiskt för varje element. Ljuset registreras 
av en eller flera optiska spektrofotometrar. Spektrofotometern kalibreras mot en standard, 
vilket medför att en kvantitativ analys av originalprovet kan utföras.  
 
IC-Ion Chromatography; Jonkromatografi  
Metoden bygger på anjoners olika affinitet till den stationära fasen i en kolumn. Konduk-
tiviteten hos de separerade anjonerna mäts och jämförs med en standard av känd koncent-
ration. 
 
SEM/EDX-Scanning Electron Microscopy/Energy Dispersive X-
ray 
Rören granskades och analyserades efter genomförd provning med mikroskopi och rönt-
gen. Svepelektronmikroskop används för att vid hög förstoring studera ytans morfologi. 
Principen bygger på att en elektronstråle sveper över ytan med en känd hastighet. I kom-
bination med SEM används röntgen, för att över en definerad yta få reda på sammansätt-
ningen. 
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9.7 Bilaga 7 Massbalans av svavel, klor och kalium 
 
Bränsleparametrar i inlämningstillstånd (13,2 % fukt) 

 

Innehåll i bränsle vid inlämnings-
tillstånd (13,2 % fukt) 
 

Vid fullständig omvandling 
till SO2 respektive HCl (vid 
10 % O2) 

Rökgasflöde 
(m3

n/kgbr vid 10 % O2)

 (vikt-%) (mg/kgbr) ppm mg/m3
n  

S 0,14 1400 118 339  
Cl 0,04 400 27 42  
K 0,40 4032    
aska 2,4 24 000    
Gv     8,44 

 
Producerad askmängd vid nominell effekt 
 (mg/kgbr) (vikt-%) 
bottenaska inkl. oförbränt 29 460  
oförbränt i bottenaska  13,8 
bottenaska exkl. oförbränt 25 395  

 
Bottenaska 

 

I bottenaska inkl. oför-
bränt 

(mg/kgaska) 

I bottenaska exkl. oför-
bränt 

(mg/kgaska) (mg/kgbr) 

Viktsandel av tillfört 
i bränsle 

 (%) 
S  0,1 0,12 25 2 
Cl  0,02 0,023 6 1 
K 13 15,05 3130 78 

 
Flygaska 

 

Uppmätt 
på filter 
(mg) 

Uppmätt 
på filter  

%) 
I rökgasflöde 

(mg/m3
n) 

I rökgasflö-
de 

 (mg/kgbr) 

Viktsandel av 
tillfört i bränsle 

(%) 
Flygas-
ka  315,2 

 
386 3258 

 

S 1,9 0,603  20 1 
Cl 0,89 0,282  9 2 
K 0,68 0,216  7 0,2 
 
Gasfas, uppmätt FTIR 

 
I rökgasflöde 

(mg/m3
n vid 10 % O2) 

I rökgasflöde 
(mg/kgbr) 

Viktsandel av tillfört i 
bränsle (%) 

SO2  289   
HCl 12   
S 145 1220 87 
Cl 121 98 25 

1Väteklorid är besvärligt att mäta, och här har FTIR-cellens relativt låga temperatur (174 ºC) på-
verkade mätvärdet negativt.  
 
Summering av ämne i bottenaska, flygaska och gasfas 

 
 

(mg/kgbr) 
Viktsandel av tillfört i bränsle 

(%) 
Totalt S 1265 90 
Totalt Cl 114 28 
Totalt K (ej gasfas) 3137 78 
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9.8 Bilaga 8 Beräkning av daggpunkt för vattenånga 
och svaveldioxid 

 
Förutsättningar: 
− verklig rökgasmängd, gv = 8,34 m3

n/kgbr vid 10 % O2 
− verklig torr luftmängd, lvt = 7,49 m3

n/kgbr vid 10 % O2 
− förbränningsluftens relativa ångtryck, ϕ = 0,3  
− bränslets fukthalt, f = 13,2 vikt-% och  
− bränslets innehåll av väte, h = 7,1 vikt-% i inlämningstillstånd  
− atmosfärstryck, p = 101325 Pa   
− vattnets mättnadstryck vid 20 ºC, p’ = 2,337 Pa 
 
Beräkningar: 
 
φ = ϕ p’/(p –ϕ p’)  (m3

n vattenånga/m3
n torr luft)  (1) 

 
(H2O)v = 0,224((f/18 + h/2) + φlv)/gv  (m3

n/m3
n)  (2) 

 
där (H2O)v är vattenhalt i rökgasen, 
 
pH2O = (H2O)v ⋅ p  (Pa)    (3) 
 
där pH2O är vattenångans partialtryck.  
 
Av SO2 i rökgasen kommer alltid en viss andel att omvandlas till svaveltrioxid, SO3. SO3 
förenar sig med rökgasernas vattenånga och bildar svavelsyra, H2SO4. Processen äger 
rum inom temperaturområdet 200 till 560 ºC. När temperaturen i rökgasen faller under 
svavelsyrans daggpunkt, syradaggpunkten, kondenserar svavelsyran. Syradaggpunkten 
beräknades till 160 ºC vid 10 % O2. Svaveldioxidens andel av rökgasen är  
 
(SO2)v = 0,224(s/32)/gv 
 
Beräknade värden vid 10 % O2: 
 

− (H2O)v = 11,6 (vol-%). 
− pH2O = 11 799  (Pa) 
− (SO2)v = 118 (ppm) 
− pSO2 = 12 (Pa). 

 
Vid beräkningarna förutsätts att allt svavel i bränslet omvandlas till SO2. 
 
Från tabeller fås: 

− vattnets daggpunkt 49 ºC 
− svaveldioxidens daggpunkt 160 ºC. 

 
Om partialtrycket hos vattenångan minskas, t.ex. genom att öka luftöverskottet eller ge-
nom att späda gaserna i skorstenen m.h.a. en motdragslucka, kommer daggpunkten att 
sänkas. En minskad daggpunkt innebär att risken för kondensation i skorstenen minskar. 
Exempelvis kommer daggpunkten för vattenångan daggpunkt att sänkas till 33 ºC om 
luftfaktorn istället är 3,5, vilket motsvarar 15 % O2.  Svaveldioxidens daggpunkt blir vid 
samma förhållanden 150 ºC.  
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9.9 Bilaga 9 Enkät 
Följande enkät skickades ut av Länsförsäkringar Skåne till 35 användare av spannmåls-
brännare tillsammans med ett följebrev. Tolv svar kom in. 
 
Allmänna frågor om er anläggning 
När installerades spannmålsbrännaren?________________________________________ 
 
Om installation av spannmålsbrännare skedde i befintlig panna: 
 
Brännare: (typ, märke, effekt, mm)____________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Panna som brännaren installerades i: (typ, märke, effekt, tidigare bränsle, ålder, mm)____ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Gjordes någon förändring i pannan i samband med installation av spannmålsbrännaren?  
 
Beskriv!_________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Befintlig skorsten: (typ, ålder)_______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Finns motdragslucka?______________________________________________________ 
 
Gjordes någon förändring i skorstenen i samband med installation av spannmålsbränna-
ren?  
 
Beskriv!_________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Om spannmålsbrännare och panna installerades samtidigt: 
 
Integrerad spannmålspanna: (typ, märke, effekt, mm)_____________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Skorsten installerad samtidigt med pannan? (typ, ålder, mm)_______________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Finns motdragslucka?______________________________________________________ 
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Skorsten, används befintlig skorsten? (typ, ålder, mm)____________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Gjordes någon förändring i den befintliga skorstenen i samband med installation av 
spannmålsbrännaren? Beskriv!_______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Vem installerade anläggningen? 
 
Professionell installatör?____________________________________________________ 
 
Brukaren/annan?__________________________________________________________ 
 
Var anvisningar för installation och drift tillräckliga/knapphändiga/otillräckliga?_______ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Hur er anläggning används  
Bränsle  
 
Endast havre?____________________________________________________________ 
 
Annat spannmål/annan bränslemix?___________________________________________ 
 
Beskriv bränslemixen!_____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Används kalkinblandning i bränslet?__________________________________________ 
 
Bränslets ursprung och kvalité: (egen odling, inköpt, rensningsgrad, fukthalt, mm)______ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Last och reglering 
Hur sker effektreglering av brännaren? (Av-på mot termostat, varvtalsreglering av luft 
och bränsle, annan):_______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Finns ackumulatortank?____________________________________________________ 
 
Används brännaren under låglasttid, exempelvis under sommaren?__________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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Korrosionsrelaterade problem 
Har ni haft problem med korrosion av skorsten?________________________________ 
 
Beskriv problemen!_______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Vet ni vilken temperatur rökgaserna har när de lämnar skorstenen?__________________ 
 
Om ni vet, vilken är temperaturen och hur mäts den/hur har den mätts?_______________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Finns rekommendation om temperatur ut ur skorsten i installationsanvisningarna?______ 
 
Om ni har haft problem med korrosion i skorsten, hur har problemen åtgärdats?________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Har ni haft problem med korrosion i pannans värmeväxlare?_______________________ 
 
Beskriv problemen!_______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Vad är framledningstemperaturen från pannan?__________________________________ 
 
Om ni har haft problem med korrosion i pannans värmeväxlare, hur har problemen åtgär-
dats?____________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Sintringsproblem 
Har ni haft problem med sintring av askan (sintring = askan bildar hårda klumpar som 
orsakar problem med stopp i bränsle- och/eller askutmatning)?______________________ 
 
Beskriv problemen!________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Om ni har haft problem med sintring, hur har problemen åtgärdats?__________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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Problem med bakbrand eller inrykning 
Har ni råkat ut för bakbrand eller inrykning från brännaren?________________________ 
 
Beskriv!_________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Vad orsakade/tror ni orsakade problemen?______________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Hur har problemen åtgärdats?________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Övriga kommentarer 
Här finns plats för övriga kommentarer_______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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9.10 Bilaga 10 Kortfattad sammanställning av enkät-
svar 

 
• Anläggning 

− De fjorton brännarna var installerade jämnt fördelade mellan år 2001 och 
2005.  

− Pannor och brännare installerades alla samtidigt och uppgavs vara: 4 Sonny 
stoker kopplade till Focus pannor, 3 Reka, 2 Passat, 1 KSM, 1 Ling, 1 Baxi 
Multiheat, 1 Faust och 1 Animax 360.  

− Alla installerade skorsten tillsammans med panna och brännare. 
− Skorstenen uppgavs vara: 3 sem-skorsten med keramiskt innerrör 160 eller 

200 mm inre diameter, 2 Finja-skorsten med keramisk innerdel 200 mm inre 
diameter, 2 Isokern med keramiskt innerrör, 1 Schneyer modulskorsten, 1 le-
caskorsten med keramiskt rör, 1 lättbetong med keramiskt innerrör, 160 mm 
innerdiamter, 1 pimpstensskorsten. Endast 1 uppger plåtklädd stålskorsten 
med 200 mm inre diameter. Två inget specificerat svar. 

− Nio har motdragslucka. 
• Installation 

− Åtta anger professionell entreprenör som installatör. Fem uppger att de gjort 
installationen tillsammans med installatör, eller delar av installationen själva, 
t.ex. pannrum. En har gjort installationen helt själv. 

− Anvisningar för installation och drift ansåg 7 vara tillräcklig, 4 knapphändig 
och att egen kunskap behövdes. En av de missnöjda upplevde att till verkaren 
inte hade tillräckliga instruktioner vid förfrågan. 

• Bränsle 
− Som bränsle uppgavs: 5 enbart havre, 3 havre med inslag av annat spann-

mål/material som korn, avrens, träflis, frön, gräsfrön, stärkelse, majs, 3 i hu-
vudsak korn och 3 blandar efter vad som finns tillgängligt. 

− Två blandar in kalk, ytterligare en har provat. Dessa tre uppger blandningar 
av havre, vete och korn som bränsle. 

− Tolv använder nästan helt eget odlat bränsle, 1 inköpt bränsle. 
• Last och reglering 

− Reglering av effekt skedde i 9 fall med av-på mot termostat, 5 varvtalsre-
glering av luft och bränsle. (Två uppger at de har lambda-sond, fast frågan 
ställs inte specifikt.) 

− Tre har ackumulatortank. 
− Fyra kör hela låglastsäsongen, 3 delar av låglastsäsongen, 4 inte under låg-

last, 3 vet inte säkert. 
• Korrosionsrelaterade problem 

− 1 har fått byta skorstenskrona (ospecificerad skorsten), 2 av de nyligen instal-
lerade svarar inget eller inget än? 

− Rökgastemperaturen ut ur skorsten är okänd för 3, 2 svarar ej, 4 uppger ca 
80 ºC, 4 uppger 100 – 180 ºC. 

− Temperaturen ut ur skorsten är mätt med stektermometer i 2 fall, 4 har instal-
lerat givare i skorstenen eller i pannan. 

− På frågan om det finns rekommendationer om vilken rökgastemperatur man 
bör ha ut ur skorsten svarar 4 ja och 5 nej. 

− En har haft små problem med korrosion i botten av askutrymmet, 12 inga 
problem. 
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• Sintringsproblem 
− Fyra har upplevt större problem (varav en har angett att problemet endast 

gäller när han/hon eldar korn utan tillsatt kalk), 3 har upplevt mindre eller 
försumbara problem, 6 inga sintringsproblem. 

− Två har uppgett att det uppstår sintringsproblem vid förbränning av bränsle 
med hög vetehalt, något som man löser genom att blanda upp vetet med annat 
bränsle, 2 som använder blandningar har angett problem vid inmatningen, 2 
har angett att eldning med havre är att föredra för en problemfri process, 1 att 
korn är bäst. 

− För att komma tillrätta med sintringsproblem uppger 1 att man mot sintring 
vid inmatningen bör aska ur två gånger dagligen för att uppnå frihet från pro-
blem, 1 hävdar att ändrat program och ändrad veteinblandning råder bot på 
problemet, 1 avhjälpte sitt sintringsproblem med hjälp av höjd vattenhalt i 
spannmålet, 1 har bytt till orensad havre, 1 har provat många olika varianter 
(olika blandningar, olika lufthalter, olika inmatningstider, etc.) utan att hitta 
någon lösning. 

• Bakbrand och inrykning 
− Två har upplevt problem med inrykning och 1 med bakbrand.  
− Bakbranden uppstod i stokerbehållaren, där den släcktes. Orsaken uppgavs 

vara för lång tid mellan inmatningarna, och åtgärden är tätare inmatningar 
och dragspjäll. Inrykningarna orsakades i ena fallet av att magasinet var tomt 
och pannan ej utrustad med rökgasfläkt. Åtgärdades genom att magasinet 
fylldes på. Det andra fallet orsakades av dåligt sotad panna och orsakades ge-
nom sotning (av rosten).  

• Övrigt 
− Tre säger att deras anläggningar fungerar problemfritt, bra eller utmärkt, 1 

uppger god uppbackning från tillverkare vid byte av krånglande lambda-
sond, 1 önskar kunna styra temperaturen för att kanske förhindra sintring, 1 
önskar bättre fungerande askutmatning, 1 tycker att alla problem undviks till 
stor del om man har utrustning som är avsedd för spannmålseldning och und-
viker enklare pelletspannor/brännare. 
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