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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett samarbete mellan SP Sveriges Provnings och forskningsinstitut, en-
heten för energiteknik, och Olof Arkelöv Äfab Älvdalens Fastbränsleteknik AB. Projektet har letts av 
Marie Rönnbäck på SP. Även Mathias Johansson har deltagit.  
 
Projektet har skett i samarbete med Energigården, ett västsvenskt initiativ med Agroväst som huvud-
man, och har finansierats med LBU-medel från Jordbruksverket. Specialkemi Väst AB har bidragit, 
bl.a. med additiv till provningarna. 
 
Vi vill tacka referensgruppen som bestått av Eva-Lena Aronsson från Specialkemi Väst AB, Kjell 
Gustavsson från Lantmännen och Michael Gilbertsson från JTI - Institutet för jordbruks- och miljö-
teknik. De har haft många bra synpunkter under arbetets gång. 
 
 
Borås i december 2006. 
 
John Rune Nielsen 
Enhetschef Energiteknik 
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut  
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Sammanfattning 
Uppvärmning med spannmål har de senaste åren ökat då avsalupriserna varit låga och priser på andra 
bränslen stadigt går upp. De flesta anläggningar för eldning av spannmål finns på enskilda lantgårdar 
och är i storleksordningen 15-30 kW. Spannmål är ett lätteldat bränsle som eldas i brännare som enk-
last beskrivs som modifierade pelletbrännare. I framtiden förväntas förbränning av spannmål och lik-
nande bränslen öka, och då även i lite större anläggningar. Till spannmålets nackdelar som bränsle 
räknas högre askhalter och högre halter av svavel och klor än rena träbränslen. Svavel omvandlas vid 
förbränningen till svaveldioxid som sedan kan bilda svavelsyra, och klor bildar väteklorid (saltsyra). 
Svåra korrosionsskador har uppstått då dessa ämnen har kondenserat i skorstenar. Korrosionsskador 
har även noterats på tak, i hängrännor etc. och ämnena bidrar till försurning av miljön. För att undvika 
korrosionsskador vid spannmålseldning rekommenderas idag en eller flera av följande åtgärder:  

• håll temperaturen hög i pannans alla delar (högre panntemperatur än vid t.ex. eldning med pellet), 

• håll temperaturen hög i skorstenen så att kondensation undviks, 

• använd motdragslucka på rökgaskanalen så att rökgasen späs ut, 

• välj en skorsten av ett material som tål surt kondensat. Då kan rökgastemperaturen sänkas och i 
skorstenen utfälld fukt kan omhändertas och neutraliseras. 

 
Syftet med detta projekt har varit att undersöka om det är möjligt att absorbera de sura ämnena genom 
att tillsätta ett additiv i bränslet eller i luft- eller rökgas vid eldning. 
 
En mätstudie har genomförts där 1-2 vikt % additiv tillfördes dels blandat i bränsle, dels i tillfört i 
förbränningsluft i en 20 kW spannmålspanna. Som additiv valdes kalkstensmjöl och natriumbikarbo-
nat. De är båda ofarliga att hantera och finns tillgängliga på marknaden. Vid köp av större kvantiteter 
kan kalkstensmjölet fås för 1850 kr/ton och bikarbonat för 3000 kr/ton. Om alternativpriset för havren 
är 85 öre, blir prisökningen för varje % -andels inblandning av additiv 2,2 respektive 3,5 %. Priset för 
bränslet stiger då från 0,85 kr/kg till 0,88 respektive 0,87 kr/kg.  
 
Vid varje eldning mättes svaveldioxid och väteklorid i rökgasen och pH i kondensat. Emissioner i 
rökgaserna och pannans verkningsgrad mättes för att se hur förbränningen respektive stoftbildningen 
påverkades. Även kväveoxider mättes. Vid tillsats i bränsle blandades additiv och bränsle för hand. 
Vid tillsats i luft användes en befintlig partikeldoserare.   
 
Resultaten visar att en reduktion nåddes på mellan 20 och 40 % av bildat svaveldioxid och väteklorid. 
När additiven tillsattes i bränslet påverkades förbränningen på så vis att halterna av oförbränt (kolmo-
noxid och kolväten) ökade något, samtidigt som verkningsgraden sjönk. Graden av reduktion av sura 
ämnen är i samma storleksordning som de fåtal studier som har presenterats i litteraturen. Även inver-
kan på förbränningen har noterats i dessa. När bikarbonat tillsattes återfanns sintrade klumpar i brän-
naren efter eldningen. När additiven tillsattes i förbränningsluften påverkades inte förbränningen på 
samma sätt, men vid tillsats av bikarbonat kom halterna av kolmonoxid att öka med tiden och en tillta-
gande sintring noterades i koppen. Detta skulle kunna undvikas om tillsättningen skedde något mer 
nedströms. 
 
Uppmätta stofthalter tillsammans med analyser av botten- och flygaska indikerar att tillsats av bikar-
bonat i bränsle kan ge en ökning av stofthalten, medan bikarbonat tillsatt i luft inte påverkade stofthal-
ten. När kalkstensmjöl tillsattes i bränslet minskade stofthalten vilket troligen beror på att kalken rea-
gerar och bildar ämnen med hög smältpunkt, vilka blir kvar i brännaren som bottenaska. När kalken 
tillsattes i luften ökade stofthalten, och ökningen berodde på att kalkpartiklar inte reagerade utan följde 
med gasflödet. Detta kan ha berott på otillräcklig uppehållstid för kalken, eller på otillräcklig tempera-
tur p.g.a. stråkbildning i gasflödet. En tolkning av hur additiven påverkar stoftemissionerna kräver 
ökad kunskap och erfarenhet från området. Tidigare arbeten pekar åt olika håll. Additivens inverkan 
på stoftutsläppen är en intressant tråd som bör följas upp. Pannor större än 500 kW i tätbebyggt områ-
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de får oftast kravet 100 mg/Nm3 eller lägre, vilket är svårt för spannmålspannor att klara. Tillsats av 
additiv skulle då kunna utnyttjas för att minska emissioner av stoft vid spannmålseldning. 
 
Reduktion på 20-40 % av svavel och klor är knappast tillräcklig för att man ska kunna garantera att 
korrosionsskador undviks. En brännare avsedd för enfamiljshus är byggd med små marginaler och en 
störning, som i det här fallet ”skräp i bränslet”, slår lätt igenom i form av försämrad förbränning. Det 
är dock möjligt att man i en något större panna skulle kunna dosera en högre andel additiv och ändå få 
en god förbränning. En sådan större panna är vanligen mer förlåtande mot störningar. Om spannmål, 
eller liknande bränslen som innehåller svavel och klor, eldas i något större pannor (i storleksordning 
100 kW – 10 MW) kan en enkel tillsats av additiv i bränslet eller i gasfas fortfarande vara ett prisvärt 
alternativ för att minska risken för korrosion och minska utsläpp av sura ämnen. Lämpliga partikelge-
neratorer för under 10 000 kr finns på marknaden. Den sintringstendens som noterades vid tillsats av 
bikarbonat skulle möjligen kunna undvikas genom en samtidig tillsats av kalkstensmjöl och bikarbo-
nat. Vid tillsats i luft måste tillräcklig tillräckligt god inblandning i het gas, och tillräckligt lång uppe-
hållstid garanteras för gott resultat.  
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Summary 
Heating with energy grain (mainly oat) has increased during the last years in Sweden since the price 
has been low, while the prices of other fuels steadily increase. Most appliances for energy grain are 
found on farms and are between 15-30 kW. Energy grain is easy to combust and the burner can be 
described as a modified wood pellet burner. A continued increase of use of energy grain and similar 
fuels are expected in the future, also in appliances somewhat larger. Back draws are high ash content 
of the fuel, and high content of sulphur and chlorine compared to wood based fuels. Sulphur is during 
combustion formed into sulphur dioxide that can form sulphuric acid, and chlorine forms hydrochloric 
acid. Severe corrosion damages have been reported when these acids are allowed to condense in the 
boiler or in the flue gas channel. Corrosion has also been noticed in on roofs etc. and the species con-
tribute to acidification of the environment. To avoid corrosion during combustion of grain the follow-
ing measures are recommended:  

• keep the temperature high in all parts of the boiler (higher than for example compared to combus-
tion of pellet),  

• keep the temperature high in the chimney to avoid condensation, 

• dilute the flue gas through the use of a device for pressure regulation, 

• choose a corrosion resistant chimney. In that case, the flue gas temperature can be lowered and 
moisture can condense and be neutralised. 

 
The aim of this project has been to investigate whether it is possible to absorb the acid species through 
additives added in the fuel or in the supplied air or in the flue gas. 
 
Measures were performed with the addition of 1-2 weight percentages of additives mixed in the fuel or 
added in the supplied air in a 20 kW boiler for energy grain. As additives, lime stone (calcium carbon-
ate) and sodium bicarbonate were chosen. They are not dangerous to handle and are ready available on 
the market. When buying larger quantities, the price for lime stone is 1850 SEK per metric ton and for 
bicarbonate 3000 SEK per metric ton. If the price of oat is 0.85 SEK, the price increase for each per-
centage of addition is 2.2 or 3.5 % respectively. The price of the fuel is increased from 0.85 to 0.87 or 
0.88 SEK per metric ton.  
 
During the tests, sulphur dioxide and hydrochloric acid were measured in the flue gas and pH value in 
condensed moisture. Emissions in the flue gas and the efficiency of the boiler were measure to inves-
tigate any effect on the combustion of the additives. Also nitrogen oxides were measured. Additives 
were manually mixed in the fuel. When the additives were mixed in the supplied air, an existing parti-
cle generator was used.   
 
The results show reductions between 20 and 40 % of sulphur dioxide and hydrochloric acid in the flue 
gas. When the additives were mixed in the fuel, the combustion was affected and the emissions of 
unburned species (carbon monoxide and hydro carbons) were increased, and the efficiency of the boil-
er was decreased. The degree of reduction of acid species was in the same order as presented in a few 
studies found in the literature. Effect on the combustion was noticed also in these studies. When bicar-
bonate was used, sintered lumps were found in the burner after the test. When lime stone was added in 
the supplied air, the combustion was not affected. When bicarbonate was added in the supplied air, the 
emissions of carbon monoxide increased over time, and sintering was noticed in the burner after the 
test. This may be avoided if the additive is added further down stream of the cup.  
 
Measured dust emissions together with analyses of bottom and fly ash indicate that addition of bicar-
bonate in the fuel may lead to an increase in dust emission, while bicarbonate in the supplied air had 
no influence. Lime stone added in the fuel decreased dust emissions probably because formed species 
have high melting temperature and stay in the bottom ash. Lime stone added in supplied air increased 
dust emission and the increase was caused by calcium particles that followed the gas flow without 
reacting. The reason for this may be to short residence time for the lime stone to react, or to low tem-
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perature caused by insufficient mixing of air and flue gas. A more exact interpretation of how the addi-
tives influence on dust emission demands increased knowledge and experiences from the area. Results 
found in the literature points in different directions. The influence of additives on dust emissions is an 
interesting lead that should be followed. Today, boilers larger than 500 kW in urban areas often have a 
maximum allowed emission of 100 mg/Nm3, or even lower, which is difficult to reach when combust-
ing energy grain. Additives could be used to reduce the dust emissions.  
 
A reduction of 20-40 % of sulphur and chlorine is hardly enough to guarantee that corrosion is avoi-
ded. A burner of this size is built with small margins and a disturbance, in this case  ”junk in the fuel” 
easily influence on the combustion. Though, it is possible that a larger boiler is more forgiving to-
wards disturbances, and therefore an even higher percentage of additives could be used without influ-
encing the combustion. If energy grain, or similar fuels with high degree of sulphur and chlorine, is 
combusted in boilers in the size of 100 kW – 10 MW, a simple addition of additives in the fuel or in 
the gas may still be a praiseworthy alternative to reduce the risk for corrosion and to reduce emissions 
of acid species. Appropriate particle generators are found for less than 10 000 SEK. The tendency for 
sintering that was noticed when bicarbonate was added may be avoided if bicarbonate and lime stone 
are mixed. Addition in air must be accompanied by sufficient mixing with hot gas, and sufficient resi-
dence times.  



 

 

9

Innehållsförteckning 
Bakgrund 11 
1.1 Projektets mål 12 
1.2 Genomförande 12 

2 Additiv 12 
2.1 Additiv för absorption av sura gaser 12 
2.2 Valda additiv 14 
2.2.1 Reaktioner med kalksten 14 
2.2.2 Reaktioner med bikarbonat 15 
2.2.3 Kalk och bikarbonat i större pannor 15 
2.2.4 Priser på valda additiv 15 
2.3 Tillsats av additiv i småskalig utrustning 15 

3 Tidigare studier 16 

4 Mätutrustning och metod 18 
4.1 Tillsats av additiv 19 
4.2 Genomförda mätningar 21 
4.2.1 Temperaturer och uppehållstider i pannan 21 

5 Resultat 21 
5.1 Absorption av svavel och klor 21 
5.2 Påverkan på förbränningen 23 
5.2.1 Temperatur i glödbädd 24 
5.3 Inverkan på stofthalten 24 
5.3.1 Analys av stoft och bottenaska 25 
5.4 Inverkan på kvävedioxidhalten 27 

6 Slutsatser 28 

7 Förslag på fortsatt arbete 28 
 



 

 

10



 

 

11

Bakgrund 
Eldning av spannmål har ökat kraftigt under de sista åren pga stigande energipriser samtidigt som av-
salupriser för spannmål har varit låga. De flesta anläggningar som byggs är avsedda för uppvärmning 
av bostadshus på lantgårdar där tillgången på bränsle är god. Spannmål är ett lätteldat bränsle som 
eldas i brännare som enklast beskrivs som modifierade pelletbrännare. Det går bra att elda träpellet i 
en spannmålsbrännare, men inte tvärt om. En ytterligare expansion av användning av spannmål och 
liknande bränslen förväntas i framtiden, och då även i lite större anläggningar, såsom närvärmecentra-
ler, mindre verksamheter etc.  
 
Spannmål innehåller svavel och klor i betydligt högre halter än rena träbränslen såsom flis, träpellet 
och ved. Svavel avgår vid förbränningen huvudsakligen som svaveldioxid SO2. I rökgasen kommer en 
andel av svaveldioxiden att bilda SO3, som förenar sig med rökgasens vattenånga och bildar H2SO4, 
svavelsyra. Kloret avgår som väteklorid (saltsyra) HCl. Snabbt uppkomna och svåra korrosionsskador 
har rapporterats från spannmålseldade anläggningar, se exempel Figur 1. Korrosionsskador har även 
rapporterats från närmiljön i form av rostiga stegar, hängrännor o.dyl., (Olsson m fl. 2004; Rönnbäck 
m fl. 2005). Svaveldioxid och saltsyra bidrar även till försurning av miljön, även om bidraget idag är 
mycket litet. 
 
Korrosionsskador uppstår då väteklorid kondenserar på korrosionskänsliga ytor. Vätekloriden konden-
serar vid vattenångans daggpunkt, vilken ligger vid 40 – 60ºC beroende på bränslets fukthalt och aktu-
ellt luftöverskott. Klor ger punktformade korrosionsskador och korrosionshastigheten är svår att be-
räkna. Daggpunkten för svaveldioxid (i form av svavelsyra) är högre, över 80ºC. Korrosionsskador 
från svavelsyra är utbredda.  

För att undvika korrosionsskador vid spannmålseldning rekommenderas en eller flera av följande åt-
gärder:  

• håll temperaturen hög i pannans alla delar (högre panntemperatur än vid t.ex. eldning med pellet), 

• håll temperaturen hög i skorstenen så att kondensation undviks, 

• välj en skorsten av ett material som tål surt kondensat, 

• använd motdragslucka på rökgaskanalen så att rökgasen späs ut.  
 
Om kondensation undviks skyddas pannan och skorstenen från korrosionsskador, samtidigt som sva-
veldioxid och väteklorid hamnar i närmiljön. Idag är bidraget från spannmålseldning till försurning av 
miljön försumbar jämfört med andra utsläpp, men om en väsentlig ökning sker av spannmålseldning 
bör frågan ställas om utsläppen är lämpliga. Med rekommenderade temperaturer i skorstenen blir även 
verkningsgraden något sämre än vid motsvarande pelleteldning, d.v.s. man tvingas att elda för kråkor-
na för att hålla skorstenen torr.  
 
Ett säkert sätt att undvika korrosionsskador i skorsten är att välja en skorsten där tillverkaren garante-
rar att materialet tål spannmålseldning. Det finns keramiska skorstenar, och även någon enstaka leger-
ing som tål de höga klorhalterna i kondensatet. Det finns även plastmaterial som kan träs som en in-
nerslang i befintliga rör som rekommenderas. Om ett tåligt material används är det fullt möjligt att 
sänka rökgastemperaturen varvid verkningsgraden kan höjas och i skorstenen utfällt kondensat kan tas 
om hand och neutraliseras.  
 
Ett alternativ till investering i ny skorsten skulle kunna vara inblandning av additiv som absorberar 
svavel och klor varvid korrosionsproblem undanröjs och dessutom inga sura ämnen når miljön. I större 
anläggningar som eldar bränsle med svavel och klor, exempelvis vid avfallsförbränning, finns teknik 
för absorption av svavel och klor i skrubber eller genom tillsats av kalkhydrat kombinerat med textil-
filter. Dessa tekniker är väl kända och väl fungerande, men kräver en större investering i utrustning 
och i reglerteknik, varför de endast är aktuella vid större anläggningar. Eldning av spannmål sker idag 
i pannor på 15 kW-30 kW. Det är därför intressant att utreda möjligheten att absorbera svavel och klor 
genom att på ett enkelt och billigt sätt tillföra additiv i bränslet eller i förbränningsluften. Det som är 
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applicerbart på spannmål kan också vara av intresse för andra energigrödor med liknande egenskaper. 
Även eventuella negativa eller positiva konsekvenser beträffande stoftutsläpp vid tillsats av additiv 
utreds vid mätningarna. 
 

 
Figur 1. Punktkorrosion i ett syrafast insatsrör efter en kort 
tids körning där fukten i rökgasen har tillåtits kondensera. Alla 
ljus och mörka punkter är genomgående hål.  
Källa (Rönnbäck, Persson och Segerdahl 2005).   

 
1.1 Projektets mål 
Projektets mål är att undersöka möjligheten att förhindra korrosionsskador och utsläpp till luft av sur-
görande ämnen genom tillsats av additiv vid eldning av spannmål i småskalig utrustning. Projektet 
genomförs med dels en bakgrundsstudie där information samlas kring lämpliga additiv och möjliga 
metoder, dels med en mätstudie resultatet av tillsats av additiv i bränslet respektive i gasfas utvärderas. 

1.2 Genomförande 
• Projektet inleddes med en litteraturstudie av möjliga additiv och av tidigare studier inom om-

rådet.  
 
• Tester genomfördes med tillsats av kalkstensmjöl respektive natriumbiakarbonat, dels blandat 

i bränslet, dels tillsatt förbränningsluften. Vid testerna mättes svaveldioxid och väteklorid ge-
nom uppsamlingsprov, pH i kondensat i uppsamlingsprov, syre (O2), koldioxid (CO2), kolmo-
noxid (CO), kolväten (THC) och kväveoxid (NOx) kontinuerligt, stoft genom uppsamling på 
filter. Temperaturen i rökgasen och i brännarkoppen mättes med termoelement. Även pannans 
avgivna effekt och verkningsgrad mättes. 
 

• Analyser genomfördes av bränsle, bottenaska och flygaska. 
  
 

2 Additiv 
Additiv används redan idag vid eldning av vete, råg och korn i syfte att höja asksmälttemperaturen hos 
bränslet och förhindra sintring. Sintring innebär att delar av askan smälter och sedan bildar stelnade, 
hårda klumpar som kan störa förbränningen och orsaka stopp. Spannmålskärna innehåller kalium och 
fosfor, som bildar lättsmältande kaliumfosfater med initiala smälttemperaturer kring 700ºC vid för-
bränning. Genom att tillsätta kalk binds fosforn istället till kalcium varvid kalciumfosfater med initiala 
smälttemperaturer kring 900ºC bildas (Lindström 2004). Som additiv kan kalksten, bränd kalk eller 
släckt kalk användas. I Sverige eldas huvudsakligen havre som har en högre asksmälttemperatur var-
vid sintring sällan är ett problem. I Danmark är det däremot vanligt att blanda 1-2 % foderkrita (kalci-
umkarbonat) i bränslet vid eldning av rågvete för att undvika sintringsproblem (Marmolin m fl. 2004). 
 
2.1 Additiv för absorption av sura gaser 
Kalk återfinns i tre former som är möjliga att använda: 
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Kalksten är en bergart som innehåller kalciumkarbonat, CaCO3. Det kristallina mineralet som inne-
håller kalciumkarbonat heter kalcit. Av kalksten mals kalkstensmjöl som saluförs med kornstorlek 
varierande från 2 mm till 0,032 mm. Karbonatprodukter används bl.a. som jordförbättringskalk för 
neutralisering av sura jordar, för att rena rökgaserna i kolkraftverk, för alkalisering av vatten, i djur-
foder (foderkrita) och som fyllmedel i asfalt, papper och plast.  
 
Bränd kalk framställs genom att kalksten värms till temperaturer över 1000ºC i en kalkugn, varvid 
CaCO3 omvandlas då till kalciumoxid, CaO, och koldioxid, CO2 (kalcinering). Den aktiva kalciumox-
iden är mycket reaktiv. CaO används t.ex. för stabilisering av mark. Bränd kalk kallas även för pack-
sten eller osläckt kalk. Bränd kalk säljs som styckekalk samt i olika krossade och malda fraktioner.  
Bränd kalk används vid tillverkning av järn och stål, vid anrikning av sulfidmalm, vid cellulosatill-
verkning samt för rening av bruks- och avloppsvatten. Kolkraftverkens rökgaser renas också med 
bränd kalk. Bränd kalk är reaktiv, men inte så lätt att blanda i bränslet då kornstorlekarna är stora. Vid 
förbränning i fluidiserade bäddar används CaO för avsvavling, eftersom partiklar lika stora som bädd-
kornen kan användas. Partiklarna har då lång livslängd. 
 
Om man tillför vatten till kalciumoxid kommer den att ta åt sig vattnet under värmeutveckling och då 
bildas släckt kalk eller kalciumhydroxid, Ca(OH)2, även kallat kalkhydrat. Som alla hydroxider är 
den en jonförening som i fast form bildar nätverk av positiva kalciumjoner (Ca2+) och negativa hyd-
roxidjoner (OH-). Om ett överskott av vatten tillförs kallas det kalkvatten. Den släckta kalken an-
vänds sedan som bindemedel i till exempel mur- eller putsbruk där den åter stelnar. Kalkvatten och 
kalciumhydroxid är basiskt och mycket frätande. Torrt damm av släckt kalk, eller stänk av kalkvatten, 
kan ge upphov till frätskador i ögonen och i mun och svalg. Kalciumhydroxid används för vatten- och 
rökgasrening, inom metallurgin samt av byggmaterialindustrin. Kalciumhydroxid används t.ex. vid 
avsvavling vid rökgasrening vid avfallsförbränning. Kalciumhydroxid är finkornig. 
 
Natriumbikarbonat, även kallat endast bikarbonat, är ett föråldrat namn på natriumvätekarbonat, 
NaHCO3. Bikarbonat finns naturligt avlagrat i vad som betecknas sodasjöar på några ställen i världen, 
bl.a. USA och Afrika. Bikarbonat kan också produceras varvid man kan styra själva kristallens tillväxt 
och därmed den kvalitet man får som slutprodukt. Natriumvätekarbonat ger svagt basiska vattenlös-
ningar (pH ~8) och en god buffrande effekt, vilken bland annat används vid neutralisering av syra-
överskott i magsäcken. Uttrycket ”Ät en pepparkaka, så blir du snäll” kan kanske härledas till att na-
triumvätekarbonat är en komponent i bakpulver, som de flesta av oss vet är ett måste för pepparkaks-
bak. Många är applikationerna för NaHCO3, allt från livsmedelstillsats, komponent vid dialys, tillsats 
vid brustablettillverkning, i foder via pH-justering av processvatten till blästring av finmekanik och 
rökgasrening av sura gaser.  
 
För mer information om additiv vid rökgasrening se t.ex. (Gyllenhammar och Larsson 2003; RVF 
2004). 
 
Samtal (Ulla Koponen på Nordkalk 2006) gav följande: Ulla menade att släckt kalk är olämpligt att 
hantera småskaligt. Det är finfördelat och kommer lätt in i luftvägarna. Kalkstensmjöl är mindre pro-
cessat än bränd kalk, och därför billigare och att rekommendera. När kalciumkarbonaten hamnar på 
rosten kommer det att kalcinera och bilda bränd kalk. Detta börjar redan vid 800ºC. Hur mycket som 
omvandlas beror på uppehållstiden, men hon tror att det går snabbt nog. Kalciumkarbonat är lätt att 
lagra och ofarligt att hantera. Om CaO skulle användas skulle vi lätt få problem vid lagring. Blir CaO 
fuktig bildas släckt kalk. I pannan bildas dels släckt kalk (reaktion med vatten) och kalciumkarbonat 
(reaktion med CO2). Kalkstensmjöl har ett brett användningsområde: rökgas- och vattenrening och 
kalkning av jordbruksmark är de vanligaste. I Finland finns kunder (Foster Wheeler och Kvaerner 
Power) som använder kalkstensmjöl vid avsvavling i snedbädd. De beställer då partikelstorleken 
500 µm. Alltför små partiklar är inte bra, de följer med rökgaserna och reagerar inte. Ulla tror att vi får 
pröva oss fram till lämplig partikelstorlek. 
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2.2 Valda additiv 
Ett additiv som används som tillsats i bränsle eller gas vid småskalig förbränning av spannmål bör 
vara tillgängligt på marknaden och prisvärt. Det bör också vara ofarligt att hantera för brukaren som 
ska hantera och ev. blanda additivet i sitt bränsle. Därför valdes dels kalkstensmjöl (kalciumkarbo-
nat), dels bikarbonat (natriumvätekarbonat) i detta projekt. Additiven levererades till projektet av 
Specialkemi Väst AB och var malda och siktade till kornstorlekar mellan 0,2 och 2 mm. Kalkstens-
mjöl är billigare än både bränd och släckt balk, som båda processas från kalkstensmjöl. Släckt kalk är 
p.g.a. sin finkornighet ett intressant alternativ, men eftersom det är frätande valdes det bort. Släckt 
kalk är också känsligt för fukt vilket kan orsaka problem då det ska blandas eller tillföras i pannan.  
 
Det finns två sorters kalksten, en som innehåller vatten och en som inte innehåller vatten. Den som 
innehåller vatten ”exploderar” vid höga temperaturer och bildar då många små partiklar med en typisk 
storlek på 0,5 – 0,7 mm. Vid test exploderade den kalksten som användes i projektet. 
 
2.2.1 Reaktioner med kalksten 
Kalciumkarbonat som utsätts för värme (> 825ºC) faller sönder i kalciumoxid, d.v.s. bränd kalk, och 
koldioxid (CO2). Denna process kallas kalcinering: 
CaCO3 + värme → CaO + CO2     (1) 
 
Den brända kalken reagerar i sin tur med vatten eller vattenånga och bildar släckt kalk: 
 
CaO + H2O → Ca(OH)2       (2) 
 
Reaktioner mellan kalksten och SO2 
Svaveldioxid som reagerar med kalk bildar kalciumsulfat (CaSO4), som har en hög smältpunkt, 
1450ºC, och är därför stabil när den väl har bildats. Reaktionen kan ske med bränd kalk: 
 
CaO + SO2 + 0,5O2 → CaSO4    (3) 
 
eller med släckt kalk: 
 
Ca(OH)2 + SO2 + 0,5O2 → CaSO4 + H2O   (4) 
 
eller genom att svaveldioxid reagerar med vattenånga i rökgasen: 
 
SO2 + H2O → H2SO3     (5) 
 
Ca(OH)2 + H2SO3 + 0,5O2 → CaSO4 + 2H2O   (6) 
 
När väteklorid är närvarande, kan CaOHCl bildas och reagera med SO2 och bilda kalciumsulfat: 
 
CaOHCl + SO2 + H2O + 0,5O2 → CaSO4 + H2O + HCl  (7) 
 
Reaktioner mellan kalksten och HCl 
Väteklorid som reagerar med kalk bildar kalciumklorid (CaCl2). Reaktion sker med kalciumkarbonat: 
 
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2   (8) 
 
eller med bränd kalk: 
 
CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O    (9) 
 
Släckt kalk kan reagera med väteklorid på två sätt.  
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Vid underskott av släckt kalk: 2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O 
Vid överskott av släckt kalk: HCl + Ca(OH)2 → CaClOH + H2O 
  
2.2.2 Reaktioner med bikarbonat 
Bikarbonaten värmd > 140ºC omvandlas den till natriumkarbonat varvid partiklarna expanderar och 
den aktiva ytan ökar från ca 0,2 till 20-25 m2/g. Ytstrukturen blir porösare och natriumkarbonaten blir 
mer reaktivt: 
  
2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2    (10) 
 
Reaktioner mellan bikarbonat och SO2 
Svaveldioxid som reagerar med natriumkarbonat bildar natriumsulfat (Na2SO4): 
 
Na2CO3 + SO2 + 1/2 O2 → Na2SO4 + CO2   (11) 
 
Reaktioner mellan bikarbonat och HCl 
Väteklorid som reagerar med natriumkarbonat bildar natriumklorid (NaCl), d.v.s. vanligt bordssalt: 
 
Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O   (12) 
 
2.2.3 Kalk och bikarbonat i större pannor 
Vid rening av rökgaser med kalk används vanligen släckt kalk som tillförs rökgasen. Hur effektiv re-
ningen är beror av temperaturen (arbetstemperatur 135-150ºC) och av gasens relativa fuktighet, ju 
högre desto bättre. För god avskiljning krävs ett kalköverskott på 2-4 gånger, och att det finns ett tex-
tilfilter där absorptionen kan ske.  
 
Vid rening av rökgaser med bikarbonat tillförs bikarbonaten i rökgasen vid temperaturer > 140ºC. 
Effektiviteten hos absorbenten ökar med ökad temperatur. Vid användning av natriumbikarbonat be-
höver man inte överdosera på samma sätt som med kalkhydrat. Samtidigt krävs 2 mol natriumbikar-
bonat för att neutralisera 1 mol SO2, medan det bara krävs 1 mol kalkhydrat. Tekniken med natriumbi-
karbonat kräver inte textilfilter som absorptionsyta, och är mindre bundet av optimal fukthalt och rök-
gastemperatur än tekniken med kalkhydrat. Textilfilter används dock vanligen i anläggningen av andra 
skäl.  
 
2.2.4 Priser på valda additiv 
Kostnaden för additiven beror naturligtvis av förpackningsstorlek. Vid köp i större förpackningar kan 
man få natriumbikarbonat för ca 3000 kr/ton, och kalkstensmjöl för ca 1850 kr/ton. För varje % -
andels inblandning blir då kostnaden 3 öre/kg bränsle respektive 1,85 öre/kg bränsle. Om havren ges 
alternativpriset 0,85 kr/kg (Svenska Lantmännen vid leverans efter skörd, 14 % fukthalt, västra Göta-
lands slättbygder 2001-2004) blir ökningen i alternativkostnad för varje % -andels inblandning 3,5 
respektive 2,2 %. Priset för bränslet stiger då från 0,85 kr/kg till 0,88 respektive 0,87 kr/kg. 
 
2.3 Tillsats av additiv i småskalig utrustning 
För tillsats av additiv i luft- eller rökgaskanalen krävs en doserare som kontinuerligt kan tillföra till-
räckligt små mängder med tillräcklig noggrannhet. Vid en marknadsundersökning hittades pumpar 
avsedda för medicinskt bruk som passar utmärkt, men är dyra. Det finns också partikelgeneratorer 
avsedda för partikelgenerering vid filtertester med priser under 10 000 kr som passar utmärkt i sam-
manhanget. Partiklarna doseras med en borste i ett mindre luftflöde. För exempel se www.palas.de. 
 
För tillsats av additiv i bränslet krävs att det blandas väl så att additivet verkligen fördelas i bränsle-
mängden. För att säkerställa en jämn fördelning är en kontinuerlig dosering att föredra, och då kan 
samma typ av doserare användas som vid tillförsel i gas. Tillförsel kan t.ex. ske i en transportskruv. 
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I projektet blandades additivet i bränslet för hand. Vid tillsats i luft användes en hemmagjord partikel-
doserare som används vid dosering av partiklar vid testning av filter i SPs labb. Den kräver tillgång på 
tryckluft för att fungera, se Figur 4.   
 

3 Tidigare studier 
I en studie om sintringstendenser vid spannmålseldning vid Umeå Universitet användes kalciumoxid 
(CaO) med motiveringen att det är reaktivt (Lindström 2004). Bränd kalk med kornstorlek 0,0 – 0,1 
mm blandades först in med 10 % (av ts) men detta ledde till stora problem med att hålla bränslet brin-
nande. Inblandningen sänktes då till 2 % (av ts). Kalktillsats minskade mängden bildad slagg, beroen-
de på att kalium binds till Ca-K-fosfater istället för lågsmältande K-fosfater. Även mängden belägg-
ning av aska i brännaren minskade. Detta tolkades som att den minskade mängden slagg gjorde det 
enklare för brännaren att blåsa iväg bildad aska. kalktillsats minskade halten svaveldioxid i rökgaser-
na, i vissa fall helt och i vissa fall något. Detta tyder på att svaveluppbindningen till askan har ökat vid 
kalktillsats. Utsläppen av kväveoxider påverkades inte av kalktillsats, medan utsläpp av kolmonoxid i 
några fall minskade och i något fall ökade. Halterna av stoft minskade något. Eftersom antalet försök 
var få, ville författaren inte dra några slutsatser från påverkan på emissioner. 
 
I (Olsson, Arkelöv och Söderqvist 2004) tillsattes kalkstensmjöl med fraktionen 0,0 – 0,5 mm vid 
havreeldning, och pH uppmättes i kondensat i utsugen rökgas. Tillsatsen påverkade inte pH i rökga-
serna. Halterna av klorid och sulfat i rökgaskondensat minskade något. Det var svårt att få kalkstens-
mjölet att fastna på havren. 
 
I en studie (Äfab 2005) användes natriumbikarbonat NaHCaO och släckt kalk, kalciumhydroxid 
Ca(OH)2. Endast natriumbikarbonat i olika halter gav ingen effekt på pH och minskade halter av sulfat 
och klorid i rökgaskondensat. När 2 % natriumbikarbonat blandades med 2 % släckt kalk blev pH 
basiskt och halterna av sulfat och klorid låga. Även en effekt på förbränningen märktes, med grönakti-
ga lågor och höjda halter av CO. 
 
I (Wolf m fl. 2005) tillsätts bränd och släckt kalk och kalkstensmjöl, kaliumkarbonat K2CO3, kaolit 
och kaliumsorbat till två bränslen med hög kaliumhalt. Mätning av SO2, HCl, K och KCl görs vid 
förbränning vid 800ºC och vid 1100ºC. Resultaten är inte entydiga, men det verkar som om valet av 
CaO, Ca(OH)2 eller CaCO3 inte har betydelse för resultatet. Däremot är kaolin ett dåligt val, medan  
K2CO3 och kaliumsorbat är bra val. Det ser också ut som om temperaturen har betydelse. Lägst avgång 
av SO2 fås vid 1100ºC; additiven binder det svavel som avgår vid koksförbränningen. 
 
Tillsats av olika additiv har även testats och utvärderads vid eldning av träpellet. Syftet med addi-
tivtillsats har då varit att minska problem med sintring när kvalitén på pelleten varit dålig, exempelvis 
då pelleten blivit kontaminerad av jord och sand. I (Lindström m fl. 2006) adderades kalciumkarbonat 
och kaolin till pellet av olika kvalitet och sintringsbenägenheten utvärderas. Kalk hade god inverkan, 
redan vid 0,2 % av ts och bättre effekt ju mer som blandas in. Kaolin har också god inverkan vid låg 
inblandning, men vid högre halter ökar sintringstendensen. Additiven tillsätts i en slurry i bränsleskru-
ven. Liten partikelstorlek valdes, 1-2 µm, och en ts-halt i slurryn på 66 % för kalken och 78 % för 
kaolinet. Slurryn torkade in i bränslet innan det nådde brännaren. Författarna ansåg dock att bäst (mest 
homogen) inblandning fås om additivet istället blandades i bränslet före pelletering. Tekniken att till-
föra slurryn via dysor är sannolikt en billig och robust metod, då den används i pappersindustrin. Ad-
ditivkostnaden uppskattades till 0,6 öre/kWh. Stoftutsläpp: kalken gav ingen förändring, kaolinet gav 
en sänkning av stoftmängden. Detta kan möjligtvis förklaras med att kaolinet binder kalium, som an-
nars avgår som stoft. Det mesta av additivet återfinns i bottenaska/slagg. 
 
Förbränningen påverkades inte med additiven (CO). Även temperatur på rost mättes och ändrades ej. 
Kommenteras bör att CO genomgående var högt 1000-2000 ppm. Det påpekades också att en sänk-
ning av temperaturen på rosten måste kompenseras med längre uppehållstid för att gasförbränningen 
ska bli fullständig då additiv har tillsats. 
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Tabell 1. Sammanfattning av tidigare studier av inblandning av additiv vid småskalig spannmålseldning. 

Vem/var typ av additiv SO2, HCl, pH CO, stoft mm Orsak/övrigt 
Danmark, ref ex 
(Marmolin, Anders-
son, Blomberg, An-
dersson och Hansson 
2004) 

1-2 % foderkrita/foderkalk 
CaCO3 

  Minskar problem med 
sintring 

(Lindström 2004) 
Umeå Universitet 

Bränd kalk CaO 
kornstorlek 0,0-0,1 mm 
2 vikt-%  

Uppmätta halter av SO2 
minskade från något till helt 

CO ökade i något fall, minskade i 
ngt fall 
Stoft minskade något 

Slagg och beläggningar 
minskade för korn, vete 
och råg. 
Inga problem med havre 

(Olsson, Arkelöv och 
Söderqvist 2004) 

kalkstensmjöl CaCO3 i bränsle 
kornstorlek 0,0-0,5 mm 

Ingen inverkan på pH 
Sulfat (SO4) och klorid (Cl) i 
kondensat minskade något 

 Svårt få kalken att fastna 
på bränslet. 

(Äfab 2005) Bikarbonat NaHCaO 0,5-2 vikt-% 
i bränsle och luft 
Bikarbonat 2 % +släckt kalk 
Ca(OH)2 
2 % i bränsle 

Med Bikarbonat: sulfat och 
klorid sjönk till ca 0,3-0,7 av 
ursprunglig. 
2+2 % i bränsle: 
sulfat sjönk med 90 % och 
klorid med 80 %  

CO ökar något i bikarbonatfallen. 
CO ökar markant i 2+2 % -fallet 

 

(Wolf, Smeda, Müller 
och Hilpert 2005) 

Olika additiv (släckt och bränd 
kalk, kalkstensmjöl, kaliumkarbo-
nat, kaolit och kaliumsorbat) till-
sätts två bränslen med hög kali-
umhalt 

Upp till 25 % av S binds av 
alla additiven, bäst av de 
kaliumhaltiga. 
Bäst reduktion fås vid koks-
temperatur på 1100ºC, jäm-
fört med 800ºC 

Kisel, kalcium, kalium, natrium, 
svavel och klor samspelar. 
Temperaturen har betydelse 

 

(Lindström, Öhman, 
Boström, Boman, Da-
nielsson, Palm och 
Degerman 2006) 

Tillsats i träpellet, 2 % i bränsle 
av kalciumkarbonat och kaolin 

 Stoftemissionen minskar då kaolin 
används, ej då kalciumkarbonat 
används. 
Höga CO. 

Minskar problem med 
sintring 
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4 Mätutrustning och metod 
Förbränningsförsök har genomförts där additiv har tillförts dels i bränslet, dels i förbränningsluften. 
Som additiv har använts natriumbikarbonat och kalkstensmjöl (kalciumkarbonat). Bränslet var aspire-
rad havre torkad till 14 % fukthalt. Halten av svavel var 0,175 % och klor var 0,065 % av torrsubstan-
sen. För fullständig analys av bränslet se Tabell 2. 

Tabell 2. Bränsleanalys av havre använd vid eldningarna. 

  
Klor, Cl (vikt-% ts)   0,065 
Svavel, S (vikt-% ts)   0,175 
Kol, C (vikt-% ts) 46,80 
Väte, H (vikt-% ts)   6,52 
Kväve, N (vikt-% ts)   2,091 
Syre, O (vikt-% ts) 41,88 
fukthalt (vikt-%) 14 
askhalt (vikt-% ts) 2,47 
Effektivt värmevärde (MJ/kg ts) 17,98 

 
Även mätning utan additiv genomfördes. Under varje förbränningsförsök mättes följande: 
 
• syre (O2), koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), totalkolväten (THC) och kväveoxider (NOx) konti-

nuerligt, 

• svaveldioxid (SO2) och saltsyra (HCl) genom absorption av rökgasen i vätska (samlingsprov), 

• pH-värdet i uppsamlat kondensat, 

• stofthalt med samlingsprov på filter, 

• temperaturen i rökgaskanalen med termoelement, 

• temperaturen i brännkoppen med ett termoelement instucket via luckan, 

• avgiven effekt och 

• verkningsgrad (i de flesta fall). 

Efter varje mätning togs prov av bottenaska som sändes på analys av kemiskt innehåll. Även uppsam-
lat stoft analyserades.  
Pannan försågs med ett synglas genom vilket brännkoppen kunde övervakas. Varje driftsfall kördes 
under 2-3 timmar efter att stabila förhållanden uppnåtts.  
 
Vid försöken användes en Ling 27. Lingpannan är avsedd för både pellet och havre. Figur 2 visar en 
skiss av Ling 25 som är en föregångare till Ling 27 med i princip samma konstruktion. Bränslet matas 
från bränslemagasinet med en skruv till brännkoppen. Koppen fylls underifrån och lågan är uppåtrik-
tad. Aska matas kontinuerligt ut över brännkoppens kanter då bränsle matas in i brännaren. 
 
Luft tillförs dels runt koppens kanter, dels genom två rör som mynnar motriktat ovanför koppen (syns 
inte på bild). Koppen är av gjutjärn. Ovanför koppen finns plattor i keramik vars funktion är att upp-
rätthålla en hög temperatur för förbränningen i koppen och i lågan ovanför koppen. Vid förbränning av 
havre rekommenderas att brännaren kompletteras med en huv i keramik, öppen i fram- och bakkant, 
som står på brännkoppens ytterkanter och bildar ett extra tak över brännkoppen, se Figur 3. Syftet med 
huven är att stabilisera temperaturen i brännaren på en hög nivå.  
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Figur 2. Detaljskiss av Ling 25. Bild från användarmanualen. 

 

 
Figur 3. Keramikhuven här stående på bränslebe-
hållarens lock. 

 
 
4.1 Tillsats av additiv 
Vid mätningarna tillfördes 2 vikt-% av additiven, utom i ett fall då 1 % av natriumbikarbonat tillsattes 
i bränslet. Tillsatsen 2 % valdes baserat på att högre halter i tidigare studier hade gett påtaglig försäm-
ring av förbränningsparametrar såsom kolmonoxid. Stökiometriskt (teoretiskt) beräknat behov av kal-
ciumkarbonat respektive bikarbonat för att binda svavel och väte visas i Tabell 3. Med en halt av 
0,175 % S i torrsubstans ska alltså teoretiskt 0,175*5,25 = 0,92 % bikarbonat blandas i torrt bränsle för 
att ge full reduktion. Med en fukthalt i bränslet på 14 % ska 0,92*(100-14)/100 = 0,79 % blandas i 
bränslet. Då 2 % blandas blir överskottet 2/0,79 = 2,5. Överskott av additiv för de olika fallen visas i 
Tabell 4. 
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Tabell 3. Stökiometrisktberäknat behov av additiv för reduktion av svavel och klor.   

 kg CaCO3/kg S kg NaHCO3/kg S kg CaCO3/kg SO2 kg NaHCO3/kg SO2 
 

Reduktion av 
S och SO2 

3,13 5,25 1,56 2,63 

     
 kg CaCO3/kg Cl kg NaHCO3/kg Cl kg CaCO3/kg HCl 

 
kg NaHCO3/kg HCl 

 
Reduktion av 
Cl och HCl 

2,90 2,36 2,82 2,30 

 
Tabell 4. Överskott av additiv då tillsatsen är 2 vikt-%.  
Svavelhalt i bränslet: 0,175 (vikt-% av ts), klorhalt: 0,065 (vikt-% av ts), fukthalt 14 %.  

 Överskott vid tillsats av  
2 vikt-% 

kalkstensmjöl (ggr) 

Överskott vid tillsats av 
2 vikt-% 

bikarbonat (ggr) 
 

Svavel, S  4,3 2,5 
Klor, Cl  12 15 

   
Vid testerna tillfördes additiv dels blandat i bränslet, dels med tillförd luft. Ling-pannan som användes 
har en bränslebehållare som fylldes med bränsle blandat med additiv. Vid inblandning i gas valdes i 
projektet att tillföra additivet i förbränningsluften, för att komma så nära bränslekoppen som möjligt. 
På så vis har additivet längsta möjliga uppehållstid i gasen vid hög temperatur samtidigt som sintring i 
bränslekoppen undviks. För dosering av partiklar i gas användes en hemmagjord partikeldoserare som 
används vid dosering av partiklar vid testning av filter i SPs labb. Den kräver tillgång på tryckluft för 
att fungera, se Figur 4.   
 

 

 
Figur 4. Partiklarna tillförs genom hålet i burken (t.v.) och matas mha blad 
som roterar på botten av behållaren genom ett håll ned i koppen under be-
hållare. Därifrån sugs additivet med ejektorverkan in i en slang som mynnar 
i luftkanalen efter luftfläkten (ovan). 
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4.2 Genomförda mätningar 
Pannan eldades med havre utan tillsats av additiv vid tre tillfällen, varav två med NOx-mätning och ett 
tillfälle med mätning av SO2, HCl och pH. Resultaten de tre tillfällena utan additiv var mycket likarta-
de och ett fall användes som jämförande referensfall, justerat med halter av OGC och stoft från det 
sista referensfallet. 
 
I den första försöksomgången blandades additivet i bränslet. Det fastnade på ytan av bränslet och följ-
de i stort sett med bra om än något ojämnt. Lite av additivet återfanns i botten av bränslebehållare och 
i luftkanalen efter varje försök, då dessa tömdes och rengjordes.  
 
I den andra försöksomgången tillfördes additiven med förbränningsluften. En matare för torra pulver 
doserade additiven som drogs genom ejektorverkan genom en slang som mynnade i fläktkanalen, se 
Figur 4. Den extra tillförseln av luft uppmättes och var marginell. Pannans egen reglering hade inte 
problem med att kompensera för den extra luftmängden. Luftkanalen rengjordes efter varje försök och 
innehöll då en mindre mängd additiv. Inför den andra försöksomgången försågs bränsleskruven med 
en plåt för att bättre mata fram bränsle. Detta medförde att effekten blev något högre vid de sista mät-
ningarna, där additiv tillsattes i luft. Luftöverskottet blev något lägre (syrehalten), halten av oförbrända 
kolväten sjönk varvid även stofthalten sjönk. Dessa justeringar bedöms inte ha någon egentlig inver-
kan på försöken avseende absorption av sura ämnen.   
 
4.2.1 Temperaturer och uppehållstider i pannan 
För att kalcinering av kalken ska ske krävs 825ºC. Temperaturen i glödbädden vid pelleteldning varie-
rar mellan 800 och 1100ºC beroende på brännaren och pannans utformning, och på hur luften tillsätts. 
Ling-pannan var försedd med ett keramiskt tak och en keramisk huv, vilket borde borga för en 
tillräcklig högtemperatur. Temperaturen i glödbädden mättes med ett termoelement. Temperaturen i 
gasfasen vid pelleteldning är upp mot 1400ºC. Temperatur i gasfas är trixig att mäta korrekt, och vi 
nöjde oss i detta projekt med att konstatera att dtemperaturen i gasfas bör vara minst 1100ºC, vilket är 
tillräckligt för att kalcinering ska ske.  
 
I Ling-pannan går rökgaserna från brännaren uppåt genom en spalt mellan keramik och vägg in i en 
okyld volym med måtten 0,4 m * 0,4 m * 0,18 m. Därefter går den förbi en vattenkyld konvektor och 
ut i rökgaskanalen. På sin väg förbi konvektorn sänks temperaturen till uppmätt rökgastemperatur. Om 
effekten är 20 kW och verkningsgraden 75 % kommer uppehållstiden för rökgasen i den okylda 
volymen att vara ca 2,6 sekunder. Detta är i förbränningssammanhang en relativt lång tid som ska 
borga för en god utbränning av gaserna. Uppehållstiden förbi konvektorn är ca 1 sek.  
 

5 Resultat 
Resultat från försöken finns i tabell i Bilaga ”Resultat från förbränningsförsöken” och i diagram på 
följande sidor. 
 
5.1 Absorption av svavel och klor 
Vid eldning med havre kommer det allra mesta av det svavel respektive klor i bränslet bildar svaveldi-
oxid respektive väteklorid, (Rönnbäck, Persson och Segerdahl 2005). Baserat på innehåll av svavel 
och klor i det använda bränslet blir beräknade halter av SO2 367 mg/m³norm vid 10 % O2, respektive 
av HCl 70 mg/m³norm vid 10 % O2. Uppmätta utsläpp av SO2 och HCl i mg/Nm3 torr gas vid 10 % O2 
visas i Figur 5 och Figur 6. I figurerna ser man att uppmätta värden vid eldning utan additiv motsvarar 
i princip hela bränslets innehåll av svavel och klor.   
 
Additiven blandades dels i bränslet, dels i förbränningsluften. Absorptionen blev, jämfört med refe-
rensfallet, se Figur 7 och Figur 8, av svavel 21 – 44 %, och av klor 21 – 32 %. Det är vanskligt att med 
så få mätvärden dra slutsatser om att något av additiven absorberar bättre eller sämre, eller att något 
sätt att tillföra är bättre eller sämre. Tydligt är att absorption sker. Skillnaden mellan 1 % och 2 % 
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Figur 5. Uppmätta utsläpp av svaveldioxid, SO2.  
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Figur 6. Uppmätta utsläpp av väteklorid, HCl.  

A: Inget additiv, B: 1 % bikarbonat i bränsle, C: 2 % bikarbonat i bränsle, D: 2 % bikarbonat i luft,  
E: 2 % kalkstensmjöl i bränsle, F: 2 % kalkstensmjöl i luft. 

bikarbonat är dock liten, vilket antyder att en ökning av additivmängd från 1 till 2 % inte har väsentlig 
inverkan. 
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Figur 7. Uppmätta utsläpp av svaveldioxid, SO2, jäm-
fört med referensfallet utan tillsats av additiv.  
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Figur 8. Uppmätta utsläpp av väteklorid, HCl, jäm-
fört med referensfallet utan tillsats av additiv.  

A: Inget additiv, B: 1 % bikarbonat i bränsle, C: 2 % bikarbonat i bränsle, D: 2 % bikarbonat i luft,  
E: 2 % kalkstensmjöl i bränsle, F: 2 % kalkstensmjöl i luft. 

 
pH-värdet är ett mått på hur många vätejoner, H+, som finns i lösningen. När svavelsyra respektive 
väteklorid kondenserar återfinns de som joner i vätskan; H+ repsektive Cl-, och 2H+ respektive (SO4)2-. 
Enligt en något förenklad definition står pH för negativa 10-logaritmen av vätejonaktiviteten, vilket 
beskrivs av följande exempel: Om vätejonkoncentrationen i en lösning är 0,001 mol/dm3 är pH = -
log(0,0001) = 3, och om koncentrationen är 10 ggr högre, d.v.s. 0,01 mol/dm3 är pH = 2. För att höja 
pH från 2 till 3 måste man alltså minska koncentrationen i lösningen från 0,01 till 0,001 mol/dm3. 
Uppmätt pH-värde blir då ett mått på hur det tillsatta additivet har absorberat vätejonerna. pH i kon-
densat från rökgaser vid spannmålseldning är drygt 2, och Figur 9 visar att ökningen av pH blev margi-
nell i alla de testade fallen med additiv.  
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Figur 9. pH-värde i uppsamlat kondensat från rökgaserna. 

 

A: Inget additiv, B: 1 % bikarbonat i bränsle,  
C: 2 % bikarbonat i bränsle, D: 2 % bikarbonat i luft,  
E: 2 % kalkstensmjöl i bränsle, F: 2 % kalkstensmjöl i luft. 

 

 
5.2 Påverkan på förbränningen 
En ofullständig förbränning av bränslet resulterar i förhöjda halter av oförbrända ämnen som kolmo-
noxid, CO, och olika kolväten vilka presenteras som halten av organiskt bundet klor, OGC1. Goda 
förbränningsresultat kräver en tillräckligt lång uppehållstid vid tillräckligt hög temperatur för att för-
bränningen ska hinna bli fullständig. Kolmonoxid är inte farligt vare sig för människors hälsa (i låga 
doser) eller för miljön, men är lätt att mäta och används därför ofta som en indikator på ofullständig 
förbränning. Kolväten är besvärligare att mäta, och somliga är helt ofarliga medan andra är direkt häl-
sofarliga. Kolväten bidrar också till smogbildning. Halten av kolväten följer halten av kolmonoxid. 
Vid förbränning av träpellet ger god förbränning halter av kolmonoxid på < 0,03 % och halter av OGC 
< 20 mg/Nm3. Vid de tre referensfallen var medelvärde för CO < 0,03 % och OGC var 13 mg/Nm3, 
vilket visar på en god förbränning.   
 
Additiv blandas i bränslet: Förbränningen påverkades på så vis att halten kolmonoxid, CO, och 
kolväten, OGC, ökade väsentligt då additiven tillsattes i bränslet, se Figur 10 - Figur 13, och verk-
ningsgraden sjönk något jämfört med mätningen utan additiv. Påverkan blev mindre med 1 % bikar-
bonat jämfört med 2 % bikarbonat. Förklaringen är troligen att additiven försämrar blandningen mel-
lan bränsle och luft (skräp i vägen). Vid tillsats av bikarbonat sintrade delar av askan i brännaren och 
hårda klumpar kunde tas ut efter att pannan svalnat. 
 
Additiv blandas i tillförd luft: När additiven tillsattes i luftflödet sågs ingen förändring av de medel-
värderade värdena för CO och OGC. Däremot märktes en försämring över tid när bikarbonat tillsattes i 
luftflödet i form av ökad CO-halt. Samtidigt sågs en kontinuerlig uppbyggnad av sintrat material på 
brännarkoppen. Materialet var tämligen hårt vid kontroll efter att pannan svalnat. Det är möjligt att 
tendensen till sintring hade kunnat undvikas om additivet tillsats lite längre nedströms i gasflödet.  
 

                                                      
1 Kolväten mäts med ett FID-instrument (Flam-jons detektor), som i princip räknar kolatomer och ger resultatet i 
propan-ekvivalenter. Resultatet räknas sedan om till halt organiskt bundet kol, OGC, som är ett internationellt 
accepterat sätt att redovisa emissioner av kolväten.   



 

 

24

0

500

1000

1500

2000

2500

A B C D E F

m
g/

N
m

3  tg
 v

id
 1

0 
%

 O
2

CO

 
Figur 10. Uppmätta utsläpp av koloxid, CO.  
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Figur 11. Uppmätta utsläpp av organiskt kol, OGC.  

A: Inget additiv, B: 1 % bikarbonat i bränsle, C: 2 % bikarbonat i bränsle, D: 2 % bikarbonat i luft,  
E: 2 % kalkstensmjöl i bränsle, F: 2 % kalkstensmjöl i luft. 
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Figur 12. Uppmätta utsläpp av koloxid, CO, jämfört 
med referensfallet utan tillsats av additiv.  
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Figur 13. Uppmätta utsläpp av organiskt kol, OGC, 
jämfört med referensfallet utan tillsats av additiv.  

A: Inget additiv, B: 1 % bikarbonat i bränsle, C: 2 % bikarbonat i bränsle, D: 2 % bikarbonat i luft,  
E: 2 % kalkstensmjöl i bränsle, F: 2 % kalkstensmjöl i luft. 

 
5.2.1 Temperatur i glödbädd 
Temperaturen i brännarkoppen mättes med ett instucket termoelement. Eftersom termoelementets 
spets kommer att ligga omväxlande i glödbädd, i färskt bränsle eller i gas är det svårt att dra annat än 
kvalitativa slutsatser. Nivån på temperatursvängningarna och medelvärdet påverkades inte då additiv 
tillsattes i bränslet. När kalkstensmjöl tillsattes i luft blev medelvärdet något lägre. Detta beror troligt-
vis på att termoelementet är illa placerat eftersom temperaturen upprepade gånger går ner mot 400ºC 
jämfört med övriga mätningar.  
 
5.3 Inverkan på stofthalten 
Spannmål har högre askhalt än rent träbränsle varvid emissioner av stoft (flygaska) tenderar att bli 
högre än vid t.ex. eldning med träpellet. Det finns för närvarande inga krav på utsläpp gällande stoft 
för småskalig eldning.  
 
Stofthalterna, se Figur 15, vid tillsats av bikarbonat påverkas på så vis att natriumbikarbonat tillsatt i 
bränslet inte påverkar stoftmängden vid 1 % additiv, men ökar den vid 2 % additiv. Vid tillsats i luft 
påverkas inte stofthalten. Vid tillsats av kalkstensmjöl i bränsle minskar stoftmängden, medan tillsatt 
i luft ökar den.  
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Figur 14. Temperatur uppmätt i brännarkoppen. 

 

A: Inget additiv, B: 1 % bikarbonat i bränsle,  
C: 2 % bikarbonat i bränsle, D: 2 % bikarbonat i luft,  
E: 2 % kalkstensmjöl i bränsle, F: 2 % kalkstensmjöl i luft. 

 

 
5.3.1 Analys av stoft och bottenaska 
Efter genomförd eldning togs prov av bottenaska och lämnades till analys, se Figur 16. Analyser av 
stoft (flygaska) visas i Figur 17. Analyserna av stoft är gjorda på uppsamlat filterprov (utan additv och 
när additiv blandats i bränslet) och från insamlat på impaktorsteg (additiv blandat i luft). Analyserna 
ger uppgift om hur mycket av ett ämne som provet innehåller, men inte om hur det är bundet.  
 
Med bränsleaska i Figur 16 avses ett bränsleprov inaskat vid 550ºC, vilket normalt görs vid en 
bränsleanalys. I figuren ser man att bränsleaska innehåller betydligt mer klor och svavel än botten- och 
flygaska, eftersom klor och svavel inte lämnar provet förrän temperaturen har nått över ca 750ºC. I 
bottenaskorna är däremot halterna av svavel och klor låga. Bottenaskorna består till stor del av kalium 
och fosfor. Vid tillsats av additiv i bränslet kommer natrium (från bikarbonat) och kalcium (från 
kalkstensmjöl) att öka sin andel av bottenaskan. Tillsats i luft ger en mindre ökning av respektive 
ämne i bottenaska.  
 
I flygaskan dominerar, i testet utan additiv, kalium följt av fosfor. När bikarbonat tillsätts ökar andelen 
natrium, svavel och klor. Vid tillsats i bränsle antyder ökningen av natrium och svavel i stoftet att i 
första hand natriumsulfat (Na2SO4) har bidragit till den ökade stofthalten.  
 
När kalkstenmjöl tillsätts i bränlset ökar andelen klor och svavel i flygaskan, vilket antyder att en del 
stoft i form av kalciumsulfat (CaSO4) och kalciumklorid (CaCl) har bildats. Totalt minskar dock 
stoftmängden i detta fall vilket antyder att större delen av dessa ämnen stannar i bottenaskan. När 
kalkstensmjöl tillsätts i luftflödet ökar kalcium markant i flygaskan. Detta skulle kunna bero på att 
kalk har reagerat och bildat flyktiga ämnen, eller att kalk inte reagerat men ryckts med gasflödet 
varvid stofthalten ökar. I ett examensarbete som utfördes paralletl med detta projekt mättes och 
analyserades stoftet fördelat på partikelstorlekar (Claesson 2007). Resultaten visade att när 
kalkstensmjöl tillsattes i luft återfanns en fraktion av stora kalkpartiklar i flygaskan. Detta visar att 
kalkstenmjölet inte har reagerat. Detta kan bero på två saker; att uppehållstiden för kalken i rökgaserna 
blir för kort, då den tillsätts i luften, eller att blandningen mellan tillsatt luft och rökgaser inte blir 
tillräckligt bra. I det senare fallet bildas kalla stråk, varvid temperaturen blir för låg för att reaktionerna 
ska hinna ske.  
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Figur 15. Uppmätta utsläpp av stoft. Inför sista mätomgången med tillsats av additiv i luft (D 
och F) justerades pannan varvid den totala stofthalten sänktes något (A2).  

 

A: Inget additiv, referens till B, C och E. 
B: 1 % bikarbonat i bränsle, C: 2 % bikarbonat i bränsle, D: 2 % bikarbonat i luft,  
A2: Inget additiv, referens till D och F.  
E: 2 % kalkstensmjöl i bränsle, F: 2 % kalkstensmjöl i luft. 
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Figur 16. Innehåll i bränsleaska och bottenaska. 

 

A: Inget additiv, C: 2 % bikarbonat i bränsle, D: 2 % bikarbonat i luft,  
E: 2 % kalkstensmjöl i bränsle, F: 2 % kalkstensmjöl i luft. 
G: Bränsleaska. 
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Figur 17. Innehåll i stoft (flygaska). 

 

A: Inget additiv, C: 2 % bikarbonat i bränsle, D: 2 % bikarbonat i luft,  
E: 2 % kalkstensmjöl i bränsle, F: 2 % kalkstensmjöl i luft. 

 

 
5.4 Inverkan på kvävedioxidhalten 
Projektet hade inte som uppgift att mäta kväveoxider, men ett instrument kopplades på i de flesta fall 
och redovisas här för den intresserade.  
 
I förbränningssammanhang är det väl känt att kväveoxider tenderar att minska då halten kolmonoxid 
ökar. Denna tendens ser man när 2 % additiv har blandats i bränslet, se fall C och E i Figur 18. In-
blandningen har stört förbränningen varvid CO har ökat och NOx minskat. När additiv blandas i luften, 
fall D och F, störs inte förbränningen och CO är i nivå med fallet utan additiv. När 2 % bikarbonat 
blandats i luft är även NOx lågt. Det är känt att bikarbonat har en viss reducerande effekt på kväveoxid 
vid temperaturer högre än 800ºC, och det är möjligt att det är en sådan effekt som visar sig här.  
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Figur 18. Kväveoxid NO2 och kolmonoxid. 

 

A: Inget additiv, B: 1 % bikarbonat i bränsle,  
C: 2 % bikarbonat i bränsle, D: 2 % bikarbonat i luft,  
E: 2 % kalkstensmjöl i bränsle, F: 2 % kalkstensmjöl i luft. 
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6 Slutsatser 
Två typer av additiv, natriumvätekarbonat (bikarbonat) och kalkstensmjöl, har tillsatts dels i bränslet 
och dels i förbränningsluften upp till 2 vikt-% vid eldning av spannmål i en 20 kW spannmålspanna. 
Additiven följde med bränsle respektive luft väl, endast en mindre del återfanns i bränslebehållare och 
skruv respektive luftlåda efter varje test.  

• Båda additiven tillsatta på båda sätten hade reducerande effekt på emissionerna av svavel (i form 
av svaveldioxid) och klor (i form av väteklorid). Reduktionen låg mellan 20 och 40 %.  

• När additiven tillsattes i bränslet påverkades förbränningen på så vis att halterna av oförbränt 
(kolmonoxid och kolväten) ökade, samtidigt som verkningsgraden sjönk.  

• När additiven tillsattes i luften märktes inte samma påtagliga påverkan på förbränningsförhållan-
den, men tillsatsen av bikarbonat ledde till en kontinuerlig påverkan mot ökad kolmonoxidhalt och 
tilltagande sintring i brännarkoppen. Detta skulle kunna undvikas om additivet tillsattes lite längre 
nedströms i gasflödet. 

• Vid tillsats av bikarbonat i bränslet återfanns hårda sintrade klumpar i brännaren efter eldningen.  

• Uppmätta stofthalter tillsammans med analyser av botten- och flygaska indikerar att tillsats av 
bikarbonat i bränsle kan ge en ökning av stofthalten, medan bikarbonat tillsatt i luft inte påverkade 
stofthalten. Kalkstensmjöl tillsatt i bränslet minskade stofthalten, vilket troligen beror på att kal-
ken reagerar och bildar ämnen med hög smältpunkt vilka blir kvar i brännaren som bottenaska. 
Kalksten tillsatt i luften ökade stofthalten, och ökningen berodde på att kalkpartiklar inte reagerade 
utan följde med gasflödet. Detta kan ha berott på otillräcklig uppehållstid eller otillräcklig tempe-
ratur p.g.a. stråkbildning i gasflödet. En tolkning av hur additiven påverkar stoftemissionerna krä-
ver ökad kunskap och erfarenhet från området. Tidigare arbeten pekar åt olika håll. 

En reduktion på 20-40 % av svavel och klor är inte tillräckligt för att korrosionsskador ska kunna und-
vikas. En brännare avsedd för enfamiljshus är byggd med små marginaler och en störning, som i det 
här fallet ”skräp i bränslet”, slår lätt igenom i form av försämrad förbränning. Det är dock möjligt att 
man i en något större panna skulle kunna dosera en högre andel additiv och ändå få en god förbrän-
ning, om störningen kan plana ut innan rökgasen når skorstenen.  
 
Tillsatsen av bikarbonat leder till sintringstendens. Detta kan möjligen undvikas genom en samtidig 
tillsats av kalkstensmjöl och bikarbonat.  

7 Förslag på fortsatt arbete 
Resultaten visar att man genom att tillsätta en liten mängd additiv i en spannmålsbrännare på 20 kW 
kan reducera svavel och klor mellan 20 till 40 %. Detta är inte tillräckligt för att undvika korrosions-
skador. Vid en förväntad fortsatt expansion av spannmål eller liknande bränslen som innehåller svavel 
och klor i pannor i storleksordning 100 kW – 10 MW kan fortfarande en enkel tillsats av additiv i 
bränslet eller i gasfas vara ett prisvärt alternativ för att minska risken för korrosion och minska utsläpp 
av sura ämnen. En sådan större panna är vanligen mer förlåtande mot störningar i form av ”skräp i 
bränslet” och det är möjligt att en större andel additiv skulle kunna tillsättas utan att förbränningen 
störs i nämnvärd grad. Om tillförsel av additiv i luft- eller rökgas är att föredra kan en större panna 
bättre bära en kostnad på upp till 10 000 kr för en lämplig partikelgenerator. Vid tillsats i luft måste 
tillräcklig tillräckligt god inblandning i het gas, och tillräckligt lång uppehållstid garanteras för gott 
resultat.  
 
Det är av stort intresse att utvidga studien av tillsats av additiv till pannor i storleksordning 100 kW – 
10 MW. Om additiven tillsätts i bränslet bör studien även inkludera blandningar av additiv för att 
minska risken för sintring. Additivens inverkan på stoftutsläpp är en annan intressant tråd som bör 
följas upp. Pannor större än 500 kW belägna i tätort får oftast kravet 100 mg/Nm3 eller lägre, vilket är 
svårt för spannmålspannor att klara. Tillsats av additiv skulle då kunna utnyttjas för att minska emis-
sioner av stoft vid spannmålseldning.  
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Bilaga Resultat från förbränningsförsöken 
Tabell 5. Resultat från förbränningsförsöken. Alla driftsfall är kontinuerliga. Additiv i bränsle och i luft. 

Driftsfall 
 

060810 
utan additiv 

 

060814 
1 % bikarbonat i 

bränsle 

060626 
2 % bikarbonat 

i bränsle 

060626 
2 % kalkstensmjöl 

i bränsle 

061016 
2 % bikarbonat 

i luft 

061017 
2 % kalkstensmjöl 

i luft 
Avgiven effekt (kW) 17,7 16,7 15,4 14,4 20,6 19,4 
Fukthalt (vikt-%) 14 14 14 14 14 14 
Rökgastemperatur (ºC) 191 198 180 180 193 200 
Verkningsgrad (%) 75 73 70 71   
Temperatur i brännkopp (ºC) 850 855 815 847 808 708 
O2 (vol-%) 11,5 11,7 12,1 12,5 8,3 10,2 
CO2 (vol-%) 8,8 8,4 8,2 7,2 11,6 9,7 
OGC (mg/m³norm t.g. vid 10 % O2) 13/91 14 30 50 6 7 
CO (mg/m³norm t.g. vid 10 % O2) 347 873 1999 1313 306 271 
NO2 (mg/m³norm t.g. vid 10 % O2) 1459 1410 1057 1231 721 1070 
CO (%) 0,028 0,070 0,160 0,1050 0,024 0,022 
THC (mg/MJ) 6/51 7 14 26 3 4 
CO (mg/MJ) 169 434 967 693 152 135 
NO2 (mg/MJ) 720 700 511 649 358 533 
Stoft (mg/m³norm t.g. vid 10 % O2) 322/2161 334 416 232 211 358 
Stoft (mg/MJ) 181/1001 197 248 159 91 183 
HCl (mg/m³norm vid 10 % O2)  68 46 53 47 52 47 
HCl (mg/m³norm t.g. vid 10 % O2)  75 55 57 51 59 52 
SO2 (mg/m³norm vid 10 % O2) 367 207 258 262 282 262 
SO2 (mg/m³norm t.g. vid 10 % O2) 402 226 281 282 317 289 
pH i kondensat från rökgas 2,27 2,34 2,46 2,21 2,32 2,09 
Kommentarer 
 

****  * 
** 

* 
*** 

*****  

1 Resultat efter justeringar gjorda före försöken med tillsats i luft. Jämförs med resultat 16-17/10. 
*Additivet verkade följa med bränslet bra. När man tittade ner i bränslebehållaren såg det ut som om additivet var ansamlat i lite högre mängder på en del ställen. 
Troligtvis kom additivet ojämnt in i brännkoppen. ** Askan i brännkoppen var vid inspektion dagen efter eldning delvis sintrad i hårda klumpar. 
*** Askan i brännkoppen var gråare än vid försöket med bikarbonat. Ingen tendens till hård sintringskaka. **** Från bränsleanalys fås maximalt 70 HCl 
(mg/m³norm vid 10 % O2) och 367 SO2 (mg/m³norm vid 10 % O2) om allt S respektive Cl i bränslet omvandlas till respektive. *****Förbränningen försämrades 
efterhand med ökad emission av CO.
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