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Förord 
 
I flera Europeiska länder sker idag ansträngningar att använda annan biomassa än 
träbaserade produkter (spannmål, halm, energigräs etc) som bränsle vid småskalig 
uppvärmning. Med småskalig avses här pannor i storleksordning från enskilda hus till 
mindre värmenät. Ny teknik anpassad för dessa icke träbaserade bränslen är på väg, men 
att verifiera hur väl den nya tekniken fungerar är komplicerat, med stora osäkerheter 
kring bränslen, testmetoder och testutrustning. För träbränslen finns idag en europeisk 
standard som är allmänt använd, men för andra fasta biobränslen finns ingen liknande 
allmänt accepterad metod. Detta medför att det kan vara svårt att jämföra resultat från 
tester av olika bränslen och utrustningar, inte minst på en internationell nivå. Detta är 
olyckligt då denna typ av bränslen och teknik ofta representerar en nisch och kan kräva en 
internationell marknad för att bli tillräckligt stor och kunna utvecklas.  
 
Träbaserade bränslen som ved, flis och pellet och småskalig utrustning för dessa har idag 
en hög och jämn kvalitet. För icke träbaserade bränslen ser situationen helt annorlunda ut. 
Lagar och regler varierar för vilka bränslen som får användas. I Tyskland och Österrike 
får exempelvis endast licensierade bränslen användas. Standarder för icke träbaserade 
bränslen saknas, liksom certifiering av utrustning, inklusive mätmetoder. Gränsvärden för 
relevanta utsläpp till luft varierar mellan olika länder, är inte reglerade eller inte 
tillämpade. Detta leder till osäkerhet som i sin tur leder till en grå marknad där 
miljöskydd, säkerhet och konsumentskydd inte tillvaratas. Detta innebär i praktiken stora 
nackdelar för en marknadsintroduktion av ny teknik. 
 
Projektet ”Utveckling av testmetoder för småskalig utrustning för förbränning av fasta 
bränslen förutom träbränslen” utfördes som ett projekt inom ERA-Net Bioenergy av 6 
deltagare från 4 länder: 

- Austrian Bioenergy Centre (ABC), Österrike 
- Institut für Umwelt GmbH (IE), Tyskland 
- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sverige 
- Technologie- und Förderzentrum Nachwachsende Rohstoffe (TFZ), Tyskland 
- HBLFA – Francisco Josephinum Biomass Logistics Technology (FJ BLT), 

Österrike 
- Technical Research Centre of Finland (VTT), Finland 

 
Det övergripande syftet med projektet var att, baserat på de resultat och den analys som 
delpaketen genererade, lägga fram en ”Best practice guideline” för rutiner och 
mätmetoder för småskalig utrustning för icke träbaserade fasta biobränslen. Denna 
guideline är baserad på standarden för vedpannor, EN 303-5, och lämnas till lämplig 
standardiseringskommitté som ett underlag för vidare arbete. 
 
Projektet omfattade följande arbetspaket: 

- WP1: Koordination och projektledning - ABC 
- WP 2: Omvärldsvillkor och analys av mätteknik och standardisering – IE 
- WP 3: Status hos dagens teknik – SP 
- WP 4: Mätmetoder – TFZ 
- WP 5: Utveckling av testmetoder – FJ-BLT 
- WP 6: Identifiering av behov av fortsatt FoU och förberedelse för en round robin 

test – VTT 
 
Denna rapport utgör den svenska versionen av arbetspaket 3, som ufördes av SP med 
finansiering av Energimyndigheten. Rapport från projektet i sin helhet inklusive alla 
delpaket återfinns i ”Development of test methods for non-wood small-scale combustion 
plants”, som kan hämtas från Energimyndigheten eller från SPs hemsida. 
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Sammanfattning 
 
För närvarande är intresset växande i Europa för icke träbaserade träbränslen vid 
småskalig förbränning (i detta projekt definierat som < 300 kW). Intresset drivs på av en 
ökad försäljning av utrustning för träpellet, och en ökad efterfrågan för biobränslen i 
andra sektorer. Dagens träpellets produceras från sågspån, en restprodukt vid sågverken, 
och är ur förbränningssynpunkt av hög och jämn kvalitet. Icke träbaserade fasta 
biobränslen såsom restprodukter från jordbruket (halm, blast etc) och odlade energigrödor 
(spannmålskärna, Mischantus, hampa etc) har andra egenskaper än trä. Dessa egenskaper 
varierar, men kan generellt summeras som: lägre värmevärde, högre halt av kväve, N, 
svavel, S, och klor, Cl, högre askhalt, högre halt av alkali, (kalium, K, and natrium, Na), 
många gånger låg asksmälttemperatur och ibland hög halt av fosfor, P. Dessa egenskaper 
påverkar förbränningen och resulterar i emissioner och måste mötas av anpassad 
förbränningsteknik.  
 
Syftet med detta arbetspaket var att sammanställa information om dagens teknik för 
småskalig förbränning av icke träbaserade fasta biobränslen i Europa, med fokus på de 
fyra deltagande länderna. Genom sammanställningen kunde styrkor och svagheter i 
tillgänglig teknik identifieras, avgörande för att rekommendera adekvata testmetoder.  
 
Dagens teknik för småskalig utrustning för icke träbaserade fasta biobränslen i Europa 
summeras med:  

– Det finns redan på marknaden utrustning som är anpassad för icke träbaserade 
bränslen. Testresultat varierar, men visar att det är möjligt att nå goda och stabila 
förbränningsförhållanden med låga emissioner av kolmonoxid och kolväten genom 
att använda utrusning som är designad and optimerad för ett visst bränsle.   

– För att möta en ökad användning av icke träbaserade bränslen krävs både teknisk 
utveckling och ökad kunskap. Utveckling krävs för att möta krav på 
bränsleflexibilitet, och olika lastförhållanden och för att undvika sintring, påslag, 
korrosion och höga emissioner.  

– Beroende på framtida gränsvärden för utsläpp, kommer bränslespecifika utsläpp att 
kräva både primära och sekundära åtgärder.  

– Bredvid krav på problemfri förbränning och låga utsläpp, kommer framtidens 
teknik också att behöva möta användarnas krav på bekvämlighet. 

 
I detta arbetspaket har en lista sammanställts över tillverkare av utrustning < 300 kW 
under hösten 2007 i de deltagande länderna, Sverige, Finland, Tyskland och Österrike 
samt Danmark. Allt som allt 42 tillverkare hittades, inklusive några utrustningar som 
tillverkas för träbränslen men som används även för andra bränslen. Listan är kanske inte 
helt komplett, men ger en god bild av tillverkare i länderna under hösten 2007.  
 
Utrustningarna kunde delas in i fyra kategorier: 

1. Pannor med automatisk bränsletillförsel – bränslet tillförs med en stoker, i en 
brännare eller på en rost. Tjugonio tillverkare hittades, och detta är den vanligaste 
produkten i Tyskland och i Österrike och är även vanlig i Danmark. 
Utrustningarna kan delas upp i pannor avsedda för torra bränslen (mestadels 
pellets och spannmål) och pannor avsedda för fuktigare bränslen (flis, spån, 
olivkärnor etc). Majoriteten av dessa pannor är ”high-tech”, utrustade med 
automatiskt tändsystem, integrerat bränsleförråd, automatisk askutmatning och 
Lambdasond. Många är utrustade med något system som motverkar problem med 
sintring såsom att röra om i eller skjuta på glödbädden, eller rökgasrecirkulation, 
och keramiska delar. Utrustningarna marknadsförs som bekväma att använda, 
endast askan behöver tas om hand regelbundet. I den här gruppen återfanns fyra 
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pannor med rörliga roster avsedda för större byggnader eller närvärmesystem  
(> 100 kW).  

2. Manuellt matade pannor för halmbalar, en tysk och resten danska. Pannorna är 
tillverkade för balar av olika storlek. 

3. Kombinerad press och brännare för rapsfrön. Fröna pressas till biodiesel och 
återstoden pressas till en pellet som kan eldas omedelbart i en brännare. En 
utrustning funnen i Danmark.  

4. Separata brännare för spannmål. Brännaren monteras på en existerande panna. 
Sju utrusningar återfanns i Sverige och två i Finland. Detta är den huvudsakliga 
produkten i Sverige.  

 
Tillgängliga resultat från vetenskapliga artiklar och rapporter avseende tester och 
mätningar vid förbränning i småskalig utrustning av icke träbaserade bränslen summeras, 
med fokus på konsekvenser på drift och emissioner. Spannmål har varit populärt i 
Danmark och i Sverige, och eldats i utrusning som liknar utrustning för pellets. Generellt 
visar resultat från eldning av spannmål på hög verkningsgrad och låga emissioner av 
kolmonoxid och kolväten, eftersom spannmålskärnor är ett torrt, homogent och väl 
definierat bränsle. En lägre asksmälttemperatur (havre undantaget) ökas genom tillsats av 
kalk. Rapporterade problem med klorkorrosion undviks genom generellt accepterade 
strategier (hög panntemperatur, hög temperatur i rökgaskanalen, dragregulator) eller 
genom att installera en rökgaskanal som inte påverkas av klorkorrosion. Rapporterade 
bränslespecifika emissioner varierar. Kväveoxider rapporteras från 100 till 2200 mg/Nm3. 
Både svavel och klor i bränslet omvandlas till större delen till gasformiga ämnen. 
Svaveldioxid rapporteras upp till 400 mg/Nm3 and väteklorid upp till 76 mg/Nm3. 
Utsläpp av partiklar (stoft, flygaska) är typiskt mellan 100 och 350 mg/Nm3.  
 
Ett flertal tester med ett antal olika icke träbaserade bränslen rapporteras från Tyskland 
och Österrike. Resultaten visar att, generellt, utrustning som är designad och optimerad 
för träbränslen kräver förbättringar för att nå samma prestanda vid drift med bränslen från 
jordbruket. Speciellt förutsatte stabil förbränning i flera fall någon typ av reglerteknik. 
Hög prestanda kunde nås men berodde av bränsle och utrustning. Höga CO-utsläpp 
uppträdde speciellt när inget reglersystem var monterat och när bädden slaggade. Hur väl 
slagg och aska fördes bort från förbränningszonen berodde på vald teknik. En klar 
korrelation mellan halten bränslekväve och bildad NOx demonstrerades, med ca 200 
mg/Nm3 för Mischantus och upp mot 600 mg/Nm3 for vetekli. Också uppmätt SO2 och 
HCl följde halter i bränslet. Korrosionsrisk nämndes men undersöktes inte. Inverkan av 
bränsletyp på stoftutsläpp var stor, från under 150 mg/Nm3 till 400 mg/Nm3. 
 
Via telefon intervjuades fem tillverkare och två exporter om behovet i Sverige av teknisk 
utveckling och/eller mer kunskap på området småskalig förbränning av icke träbaserade 
fasta biobränslen. Svaren summeras enligt följande som att det finns behov av: 

– bränsleflexibla utrustningar genom reglering eller tekniska lösningar, 
– dellastreglering anpassad för specifika bränslen, 
– användning av additiv och ”designade” pellets för att undvika sintring, påslag och 

korrosion,, 
– kunskap angående högtemperaturkorrosion, 
– primära och sekundära metoder för att minska emissioner, speciellt av partiklar och  

kväveoxider.   
 
De intervjuade ansåg att icke träbaserade bränslen allmänt anses som besvärliga av 
användarna jämfört med träpellet, och att konkurrens med mer bekväma tekniker, som 
värmepumpar, är uppenbar. Dessutom utgör osäkerhet om framtida bränslepriser ett 
orosmoment. Tuffare utsläppskrav förväntades från experterna och några av tillverkarna, 
men inte av alla. Behovet av en standardiserad testmetod poängterades av mindre än 
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hälften av de intervjuade, och att en sådan standard måste vara anpassad till olika typer 
av bränslen.  
 

Pågående forskning på området i de olika deltagande länderna summerades. I Sverige en 
pågår inget som är direkt kopplat till teknisk prestanda, men ett antal studier pågår som 
berör askkemi, partikelbildning, korrosion och emissioner från askrika och icke 
träbaserade bränslen. I Tyskland listas ett antal pågående och några nyligen avslutade 
projekt. 
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Summary 
 
There is presently in Europe an increasing interest for non-wood solid biofuels for small-
scale combustion (SSC) (here defined as < 300 kW), caused by an increased sale of 
small-scale pellet devices as well as a growing demand for woody biomass in other 
sectors. The wood pellets on the market today are made from residues from the saw mills 
and are – from a combustion point of view – a high quality fuel. Non-wood fuels such as 
residuals from agriculture (straw, tops etc) and cultivated energy crops (energy grain, 
Mischantus, hemp etc) have in general other properties than wood. The different physical 
properties vary, but common properties compared to stem wood are summarized as lower 
heating value, higher content of nitrogen, N, sulphur, S, and chlorine, Cl, high ash 
content, high content of alkali metals, (potassium, K, and sodium, Na), many times low 
ash fusion temperature, and sometimes high content of phosphor. These properties affect 
the combustion process and resulting emissions and must be met by the combustion 
technique. 
 
The aim of this work package was to compile information of the current state of 
technology for small-scale non wood biofuels appliances in Europe, with focus on the 
four participating countries. The compilation was a foundation for finding strengths and 
weaknesses in available technologies and therefore crucial for developing adequate test 
methods.  
 
The current state of technology for small-scale non wood biofuels appliances in Europe is 
summarized with: 

– There is already on the market appliances adapted for non-wood fuels. Test results 
vary, but show that it is possible to reach good and stable combustion performance 
with low emissions of carbon monoxide and hydrocarbons using an appliance 
designed and optimised for a certain fuel.  

– To meet an increased use of non-wood fuels, there is a need of technical 
development and of increased knowledge to improve the performance. 
Development is needed of fuel and load flexibility to avoid sintering, fouling, 
corrosion and high emissions. 

– Depending on future emission limits in the different countries, fuel specific 
emissions will need primary and/or secondary means to be reduced. 

– Beside combustion and emission performance, it is important that future technique 
will meet also the users demands for convenience.   

 
In this work package, a list of manufacturers of appliances for small-scale non-wood fuels 
in the participating countries Sweden, Finland, Germany and Austria and also in 
Denmark was compiled during the autumn 2007. Altogether 42 manufacturers were 
found, including some appliances manufactured for wood fuels but used also for non 
wood fuels. The list may not be complete, but it gives a good picture of the appliances 
manufactured in the countries in the autumn 2007.  
 
The appliances were characterized into four types: 

1. Automatically fed boilers with stoker, burner and/or grate. Twenty-nine 
manufacturers were found and this is the main product in Germany and Austria 
and also common in Denmark. The appliances can be separated into boilers for 
dry fuels (mostly pellets and grain) and boilers for wetter fuels (wood chips, 
shavings, olive seeds etc). A majority of these boilers were “high-tech”, provided 
with automatic ignition system, integrated storage container, automatic ash 
removal, Lambda probe, some arrangement to avoid problem with sintering such 
as stirring/pushing the glow bed or flue gas recirculation, and ceramic parts. The 
appliances were marketed as comfortable for the users, only ash has to be taken 
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care of on a regular basis. Furthermore, four boilers with moving grates intended 
for larger buildings or district heating systems were found (> 100 kW).  

2. Manually fed boilers for straw bales. One is found in Germany and the rest in 
Denmark. The boilers are made for bales of different size. 

3. Combined oil press and burner for rape cake. Rape seed is pressed to bio diesel 
and the remainings are pressed into a pellet and instantly combusted in a burner. 
One appliance was found in Denmark. 

4. Separate burner for energy grain. The burner is applied to an existing boiler. 
Seven appliances were found, five in Sweden and two in Finland. This is the 
main product in Sweden.  

 
Available results from scientific articles and reports regarding tests and measurements of 
small-scale appliances for non wood biofuels were summarized, with focus on 
implication on operation and emission by agricultural fuels. Grain from cereals has been a 
popular fuel in Sweden and in Denmark, combusted in appliances similar to wood pellet 
appliances, adapted for cereals. In general, tested grain appliances in Denmark and 
Sweden show good combustion results with high efficiency and low emissions of carbon 
monoxide and hydrocarbon, since grain is a dry, homogeneous and well defined fuel. The 
lower melting temperatures of cereals (except of oat) is increased by addition of lime 
stone. Reported problems with chlorine corrosion is avoided by generally accepted 
strategies (high boiler temperature, high flue gas channel temperature, use of pressure 
regulator) or by installing a corrosion resistant flue gas channel. Reported fuel specific 
emissions vary, but are in general higher than emissions from wood pellet combustion. 
Nitrogen oxides are reported from 100 to 2200 mg/Nm3. Both fuel sulphur and chlorine 
are to a large degree converted to gaseous species. Sulphur dioxide is reported up to 400 
mg/Nm3 and hydrochloric acid up to 76 mg/Nm3. Emission of particles are typically 
between 100 and 350 mg/Nm3.  
 
Several tests with a number of non-wood fuels in several appliances are reported from 
Germany and Austria. The results show that, in general, appliances designed and 
optimised for wooden fuels require improvements to reach the same level of operational 
performances with agricultural fuels. Especially, stable combustion in some cases could 
only be accomplished with a controlling technology. High combustion performance could 
be achieved but depended on fuel sort and combustion device. High CO-emission 
occurred especially when no control system was applied and when slag and ash caking 
occurred. The ability to remove ash and slag from the combustion zone depended on the 
technology. A clear correlation between fuel nitrogen and formed NOx was demonstrated, 
with about 200 mg/Nm3 for Mischantus and up to 600 mg/Nm3 for wheat bran. Also 
measured SO2 and HCl clearly followed the fuel concentrations. Corrosion risk were 
pointed out, but not investigated in any of the reports. The fuel type impact on dust 
emission was strong, from below 150 mg/Nm3 up to 400 mg/Nm3. 
 
By telephone interviews with five manufacturers and two experts, the need in Sweden for 
technical development and/or more knowledge concerning appliances for small-scale 
combustion of non-wood fuels were summarized as development of:  

– fuel-flexible appliances by means of control or technical solutions, 
– part load control adapted to specific fuels, 
– use of additives and ”designed” pellets to prevent sintering, fouling and corrosion, 
– knowledge about high temperature corrosion, 
– primary and secondary means to reduce emissions, especially particles and nitrogen 

oxides.  
 
It was generally considered by the interviewed that non-wood fuels are considered 
troublesome compared to wood pellets, and that the competition from other, more 
convenient techniques such as heat pumps, is evident. Also, insecurity about future fuel 
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prices is a disturbing element. Harder emission limits were expected from some of the 
interviewed, but not from all. The need for a standard on test methods was stressed by 
less than half of the interviewed, and if such a standard is developed it should be adapted 
for many different kinds of fuels.  
 

Ongoing research concerning appliances for non wood small-scale combustion in the 
countries participating in this project was summarized. In Sweden nothing was found 
directly concerning technical performance, but some studies about ash chemistry, particle 
formation, corrosion and emissions during combustion of ash rich fuels and non wood 
fuels. In Germany, several ongoing or recently presented studies were listed. 
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1 Bakgrund 
 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har deltagit som en part i ERA-Net projektet 
“Utveckling av testmetoder för småskalig utrustning för förbränning av fasta bränslen 
förutom träbränslen” (”Development of test methods for non wood small-scale 
combustion plants”). SP har ansvarat för arbetspaket 3 “Status hos dagens teknik”. 
Arbetspaketet bestod av följande delar: 
 
Del 3.1: Sammanställning av tillverkare och produkter I de deltagande länderna.  
Del 3.2: Sammanställning av tillgängliga vetenskapliga resultat från drift av utrustning.  
Del 3.3: Systematisk karaktärisering av teknik - en workshop. 
Del 3.4: Överblick över arbete som utförs i de deltagande länderna.  
Del 3.5: Sammanställning av rapport.  
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med detta arbetspaketet var att sammanställa information om dagens teknik för 
småskalig förbränning av icke träbaserade fasta biobränslen i Europa, med fokus på de 
fyra deltagande länderna. Genom sammanställningen kunde styrkor och svagheter i 
tillgänglig teknik identifieras, avgörande för att rekommendera adekvata testmetoder.  
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2 Del 3.1: Tillverkare och produkter 
 
I detta arbetspaket har en lista sammanställts över tillverkare av utrustning under hösten 
2007 i de deltagande länderna, Sverige, Finland, Tyskland och Österrike samt Danmark. 
Danmark inkluderades eftersom det är känt att där eldas betydligt med halm och 
spannmål i mindre skala. Endast tillverkare av utrustning mindre än 300 kW inkluderas. 
Allt som allt 42 tillverkare hittades, se Tabell 1. Några utrustningar tillverkades för 
träbränslen men används även för andra bränslen. I Bilaga A återfinns namn och 
kontaktuppgifter för alla tillverkare tillsammans med en kort beskrivning av typ av 
produkt, effekter och bränslen. Marknaden förändras hela tiden och listan är kanske inte 
helt komplett idag, men ger en god bild av tillverkare i länderna under hösten 2007.  
 
Utrustningarna kunde delas in i fyra kategorier: 
1a Pannor med automatiskt bränsletillförsel – bränslet tillförs med en stoker, i en 

brännare eller på en rost. Tjugonio tillverkare hittades. Detta var den vanligaste 
produkten i Tyskland och i Österrike och var även vanlig i Danmark. Utrustningarna 
kan delas upp i pannor avsedda för torra bränslen (mestadels pellets och spannmål) 
och pannor avsedda för fuktigare bränslen (flis, spån, olivkärnor etc). Majoriteten av 
dessa pannor är ”high-tech”, utrustade med automatiskt tändsystem, integrerat 
bränsleförråd, automatisk askutmatning och Lambdasond. Många är utrustade med 
något system som motverkar problem med sintring såsom att röra om i eller skjuta på 
glödbädden, eller rökgasrecirkulation, och keramiska delar. Utrustningarna 
marknadsförs som bekväma att använda, endast askan behöver tas om hand 
regelbundet.  

1b Även fyra pannor med rörliga roster avsedda för större byggnader eller 
närvärmesystem (> 100 kW). Ett företag i Danmark, ett i Österrike och ett i Tyskland 
erbjöd denna utrustning för olika bränslen ned till 100 kW. Ett företag I Sverige är 
involverat I en pilotanläggning för spannmål, fröer och avrens.  

2 Manuellt matade pannor för halmbalar. Ett företag återfanns i Tyskland och resten 
i Danmark. Pannorna tillverkas för balar av olika storlek. 

3 Kombinerad press och brännare för rapsfrön. Fröna pressas till biodiesel och 
återstoden pressas till en pellet som kan eldas omedelbart i en brännare. En utrustning 
funnen i Danmark.. 

4 Separata brännare för spannmål. Brännaren monteras på en existerande panna. Sju 
utrusningar återfanns i Sverige och två i Finland. Detta är den huvudsakliga 
produkten i Sverige.  
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Tabell 1. Tillverkare av småskalig utrustning för icke träbaserade fasta biobränslen. . 

Tyskland (5) 

1a. Pannor med fasta 
rost eller brännare 

1b. Pannor 
med rörliga 

rost 

2. Pannor 
för 

halmbalar 

3. Separata 
brännare 

4. Kombinerad press 
och brännare för 

rapsfrön 
Agroflamm 1     
Herlt    1   
IHT 1     
Lambion  1    
Ökotherm 1     
Totalt Tyskland 3 1 1 0 0 
Österrike (8)      
Binder  1    
Biokompakt 1     
ETA Heiztechnik  1     
Fröling  1 1    
Guntamatic  1    
Hargassner GmbH 1 1    
KWB 1     
Windhager 1     
Totalt Österrike 6 4 0 0 0 
Finland (6)      
Ala-Talkkari Oy 1     
Ariterm Oy  1  1  
Biofire Oy    1  
Säätötuli Oy 1     
TP-Stokeri Oy  1    
Tulostekniikka Oy  1    
Totalt Finland 2 3 0 2 0 
Sverige (7)      
Agrotec 1   1  
Green Energy    1  
Hinnagård    1  
Hotab  1    
Iwabo    1  
Sonny    1  
Swebo 1     
Totalt Sverige 2 1 0 5 0 
Danmark (18)      
AJ Keller 1  1   
Alcon A/S 1  1   
Baxi A/S 1     
CN Maskinfabrik 
A/S 

1  1   

Danstoker A/S  1    
Faust A/S 1  1   
Hans Schmidt og 
Son 

1  1   

K.F. Halmfyr   1   
KSM Karby 1    1 
Lekea   1   
Lin-ka 
Maskinfabrik A/S 

  1   
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Løgstør Smede- 
och Maskinfabrik 
A/S 

1     

Maskinfabriken 
Reka 

1  1   

Overdahl Kedler 1  1   
P&H Energy 1     
Skelhøje 
Maskinfabrik A/S 

1  1   

Skeltek    1   
Twin Heat 1     
Uni-Boilers 1     
Totalt Danmark 14 1 12 0 1 
Totalt 27 10 13 7 1 
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3 Del 3.2: Tillgängliga vetenskapliga resultat 
från drift av utrustning 

  
I detta kapitel sammanställs resultat från vetenskapliga artiklar och rapporter från tester 
och mätningar utförda på småskalig utrustning för icke träbaserade bränslen. 
Huvudsakligen tester utförda i laboratoriemiljö är inkluderade. Effekter av bränslet på 
drift och emissioner diskuteras. För att underlätta överblick, summeras resultat som 
behandlar förbränning av spannmål i Sverige och Danmark i kapitel 3.2, och rapporter 
som behandlar bränslen från jordbruket i Tyskland och Österrike i kapitel 3.3. 
  
3.1 Egenskaper hos icke träbaserade fasta 

biobränslen och deras inverkan vid småskalig 
förbränning 

 
För närvarande är intresset växande i Europa för icke träbaserade träbränslen vid 
småskalig förbränning (här definieras som < 300 kW). Intresset drivs på av en ökad 
försäljning av utrustning för träpellet, och en ökad efterfrågan för biobränslen i andra 
sektorer. Dagens träpellets produceras från sågspån, en restprodukt vid sågverken. De har 
ur förbränningssynpunkt en av hög och jämn kvalitet – de är torra, homogena i storlek 
och densitet och består huvudsakligen av kol, väte och syre och askhalten är låg. Då 
efterfrågan ökar även priset, och restprodukter från jordbruket (halm, blast etc) och 
odlade energigrödor (spannmålskärna, Mischantus, hampa etc) blir mer och mer 
intressanta som bränslen. Dessa icke träbaserade bränslen återfinns som pellet, briketter, 
som hackade bränslen eller i balar.   
 
De fysiska och kemiska egenskaperna hos icke träbaserade bränslen varierar, men 
gemensamma egenskaper, jämfört med trä, kan summeras enligt följande:  
- Lägre värmevärde jämfört med trä (stamved), ofta 5 till 10 % lägre. 
- Högre halt av kväve, N, svavel, S, och klor Cl. 
- Högre askhalt. 
- Högre halt av alkali, (kalium, K, och natrium, Na). 
- Ofta en lägre asksmälttemperatur. 
- Vissa bränslen har även hög halt av fosfor, P.  
 
Aska som bildas måste hanteras så att den inte stör förbränningen. Låg ask-
smälttemperatur kan orsaka störningar i form av slagg i glödbädden och på ytor. Kväve, 
svavel och klor i bränslet ger upphov till gasformiga ämnen som kväveoxider, svaveloxid 
och väteklorid. Svaveldioxid och väteklorid kan orsaka lågtemperaturkorrosion. Flyktiga 
ämnen kan orsaka påslag på värmeväxlare eller partikelemissioner i form av salter där 
kalium, K, natrium, Na, svavel, S, eller klor, Cl, ingår. Kalium och klor är involverade I 
högtemperaturkorrosion. Även fosfor, P, som förekommer i höga halter i vissa 
jordbruksbränslen spelar en roll vid partikelbildning.  
 
Idag är de flesta småskaliga utrustningar byggda och optimerade för träbränslen – ved, 
flis, pellets eller dylikt. För att nå samma prestanda med besvärligare bränslen måste 
utrustningen utvecklas och optimeras. Icke träbaserade bränslen eldas vanligen idag i 
större anläggningar. I dessa krävs andra strategier för drift då de ekonomiska och lagliga 
villkoren är annorlunda. Detta diskuteras noggrant exempelvis i [1].  
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3.2 Småskalig eldning av spannmålskärna i Sverige 
och Danmark 

 
Spannmålskärna har varit ett populärt bränsle i Sverige och Danmark. I Sverige 
framförallt för att priset på havre har varit lågt. I Danmark har en mer aktiv energipolitik 
drivit på användningen av halm och av kärna. Efter prisstegringen på spannmål hösten 
2007 har intresset minskat. Erfarenhet från småskalig eldning av spannmålskärna har 
dock samlats och dokumenterats under dessa år. Havre har varit det mest använda 
bränslet i Sverige, och rågvete i Danmark. I [2] diskuteras tekniska och miljömässiga 
problem vid förbränning av spannmål. Antalet installerade spannmålsbrännare i Sverige 
uppskattas till ca 5000. Rapporten innehåller mer än 50 referenser i området, inklusive 
erfarenheter från drift och emissioner. Tjugoåtta försäljare av utrustning listas med namn 
och kontaktuppgifter. Utrustningarna tillverkades i Sverige, Danmark, Finland, Tjeckien 
och Polen. I [3] redovisas resultat från fem danska pannor testade med tio olika bränslen. 
En studieresa till tio olika danska anläggningar och fem i Sverige redovisas i [4]. 
 
Utrustning för spannmålseldning kan delas in i tre kategorier [2,4]: 
 
Kategori 1) Separata spannmålsbrännare 
Det vanligaste sättet att elda spannmål i Sverige är att ersätta en befintlig brännare för 
pellets eller olja med en spannmålsbrännare. Dessa brännare har oftast en effekt lägre än 
20 kW. Ett exempel visas i figur 1.  
 
Kategori 2) Integrerade spannmålspannor 
Pannor byggda för spannmål (men även andra bränslen), se exempel i figur 2.  
 
Kategori 3) Stokers för spannmål 
Stokers för spannmål kan kopplas till en större panna, se exempel i figur 3. Sådana 
stokerpannor installeras i större byggnader, kyrkor, skolor och mindre närvärmesystem. 
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Figur1. Exempel på en spannmåls-
brännare (AgroTec) 
 

 

 
 
Figur 1. Exempel på en integrerad spannmålspanna med 
inbyggt förråd (Ling) 
 

 
Figur 3. Exempel på en stoker med förugn (Sonnys) 
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3.2.1 Verkningsgrad, CO och utbränning av bottenaska 
 
Spannmål torkas vanligen till < 14 % för att möjliggöra lagring. Emissionerna av 
kolmonoxid och kolväte från detta torra, homogena och enkelt distribuerade bränsle är 
vanligen låga [2]. 23 anläggningar testade av Danskt Teknologiskt Institut, DTI, [5] 
visade generellt något högre verkningsgrad och lägre kolmonoxidutsläpp än motsvarande 
pelletseldad utrustning.  
 
Högre halter oförbränt i bottenaskan uppstår då spannmål inte tänder lika lätt, och har 
längre koksförbränningstid än träpellet., men detta behöver inte påverka verkningsgraden 
nämnvärt. I [6] eldades spannmål med högre fukthalter (upp till 22 %), vilket dock ledde 
till lägre verkningsgrad och högre halt av oförbränt i bottenaska. Det lilla formatet på 
brännaren, 20 kW, tillät inte tillräckligt lång uppehållstid för det fuktiga materialet och 
temperaturen I glödbädden kunde inte hållas tillräckligt hög.   
 
Tillsats av additiv har i några fall get ökade CO-utsläpp, se exempelvis [7], genom att 
antingen hindra diffusion av syre till koksen, eller genom att sänka asksmälttemperaturen 
och orsaka sintringskakor.  
 
3.2.2 Erfarenheter relaterade till låg asksmälttemperatur 
 
Havre, som dominerat i Sverige, har hög asksmälttemperatur och problem med sintring 
finns inte rapporterat. Andra spannmålsslag kan sintra påtagligt. I Danmark tillsätts 
vanligen 1-2 % kalkstensmjöl (kalciumkarbonat) till bränslet för att höja 
asksmälttemperaturen. I [3], eldades rågvete utan additiv i en stoker och i en panna, varav 
ingen hade rörlig rost eller andra röliga delar. Slag var ett allvarligt problem och släckte i 
vissa fall förbränningen.  
 
I [8] redovisas och karaktäriseras slaggbildning vid förbränning av olika spannmålsslag. 
Resultaten visar på signifikanta skillnader mellan bränslena. Ett tillägg av 2 % 
kalkstensmjöl hade olika verkan för de olika spannmålsslagen.  Tillsats av kalk bidrog till 
bildandet av kalk-kalium-fosfater med hög smälttemtemperatur.  
 
3.2.3 Emissioner av kväveoxider 
 
Kväveinnehållet i spannmålskärna är typiskt 1-3 %. Kväveoxider, NOx, har uppmätts i 
laboratoriemiljö till (mg/Nm3 vid 10 % O2 i torr gas): 101 [9], 471-795 [10], 268-414 [3], 
1570-2246 [11], från en 200 kW rostpanna till 288-507 (fyra laster) [12], från två stoker-
pannor och en panna med rörlig rost 95 – 150 kW i fält till 488-985 [13]. När en 95 kW 
stoker-panna modifieras till stegad lufttillförsel minskade utsläppet av kväveoxider med 
27 % [13]. 
 
3.2.4 Emissioner av SO2 and HCl 
 
Spannmål innehåller mer svavel och klor än trä. Valet av förbränningsteknik har liten 
inverkan på bildning av svaveldioxid och väteklorid, däremot har närvaro av alkali, och 
eventuellt även fosfor, betydelse. Temperaturen i bädden kan ha en viss inverkan på hur 
flyktiga ämnen samverkar med svavel [14]. 
 
SO2-emissioner från spannmålseldning rapporteras vanligen som hög, dvs mer eller 
mindre allt bränslesvavel ombildas till svaveldioxid, SO2 [7,10,14] med halter på upp till 
400 mg/Nm3, eller ca 75 % omvandling till SO2 [3]. Även låg omvandlingsgrad 
rapporteras [11]. Tester med additiv rapporteras kunna sänka halterna upp till 44 % 
(kalkstensmjöl eller natriumbikarbonat) [7], upp till 85 % (släckt kalk eller kalkoxid) eller 
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inte kvantifierad genom tillsats av olika kalk- och kaliumföreningar [14]. SO2 kan också 
reduceras genom enklare former av rökgaskondensering [15].  
 
There are only a few reports of HCl measured during grain combustion. In [7,10] more or 
less all chlorine in the grain forms HCl, and the emissions are 42 and 76 mg/Nm3 at 10 % 
O2 in dry gas respectively. It is known that at a high molar ratio S/Cl (about 4), which is 
often the case with grain, the chlorine will leave in gaseous form. Additives reduced 
gaseous HCl up to 32 % and a simple flue gas condensation with 67 % in [7]. 
 
3.2.5 Korrosion 
 
Lågtemperaturkorrosion i rökgaskanaler i form av punktkorrosion har rapporterats [16]. 
Punktkorrosion är typisk för kondenserad HCl, vilket visas i [10]. Skadorna kan komma 
snabbt, ibland efter bara några veckors eldning. Svavelsyra kan också orsaka 
lågtemperaturkorrosion, men dessa skador är vanligen mer utbredda och mer förutsägbara 
än klorkorrosion.  
 
För att undvika korrosionsskador orsakade av svavel eller klor, används följande 
tumregler i Sverige och Danmark: 

- Se till att temperaturen i pannans vatten är varmt (minst 70 grader). 

- Undvik kondensation av fukt. Detta kan innebära att låga laster måste undvikas.   

- Använd en dragregulator som späder ut gasen och håller den torrare.  

- Eller välj en syrafast anläggning.  
 
DTI ger följande råd vid spannmålseldning [5]:  “…Notera att en panna med låg 
rökgastemperatur endast bör monteras till en skorsten avsedd för låga rökgastemperaturer. 
…Om det inte är möjligt att byta ut skorstenen måste pannans rökgastemperatur ökas, 
vilket leder till sänkt verkningsgrad...” 
 
3.2.6 Emission av partiklar 
 
Rapporterade partikelemissioner från spannmålseldning är typiskt mellan 100 och 350 
mg/Nm3 at 10 % O2 [2]. Tjugotre pannor av sju märken testade av DTI visade stoftutsläpp 
mellan  69 och 345 mg/Nm3. En av pannorna var försedd med ett elfilter och hade ett 
utsläpp på 97 mg/Nm3. 
 
Partikelemissioner mättes mass- och antalsfördelade och karaktäriserades kemiskt i 
[17,18]. Huvuddelen (både massa och antal) bestod av partiklar mindre än 1 µm 
aerodynamisk diameter. Oorganiskt material dominerades av kalium och fosfor. 
 
3.3 Småskalig förbränning av jordbruksbränslen i 

Tyskland och Österrike 
 
I Tyskland och Österrike är användning av jordbruksbränslen mer omgärdad av lagar och 
regler och kraven på emissioner från småskalig eldning tuffare än i Sverige och Danmark, 
och ännu tuffare emissionskrav diskuteras. Därför anses det nödvändigt med sekundär 
rening av rökgaserna från NOx, SO2 och HCl, och speciellt partiklar. Primära åtgärder 
som stegvis tillsättning av luft, tillsats av additiver eller inblandning av träbränslen anses 
effektiva endast till en viss grad.    
 
Möjligheter och risker med spannmålseldning undersöktes i en 45 kW flispanna från 
Tyskland och i en 30 kW spannmålspanna från Österrike i [19]. Tester utfördes med olika 
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bränslen (korn, vete, olika halmpellets med 6 mm diameter, avrens, kli, flisad 
Miscanthus, träflis, blandningar av ved och spannmål och med träpellets). Även additiv 
tillsattes. I ett annat projekt undersöktes state-of-the-art av småskalig utrustning i 
Tyskland [20]. Sex åkerbränslen (hö, majs, Miscanthus, halm, rester efter beskärning av 
vinstockar, vetekli) testades i en 15 kW vedpanna som anpassats för biomassa från 
jordbruket [21]. Test i laboratorie och i fält med ett flertal pannor och bränslen (hö, 
Miscanthus och majs) presenteras i [22]. Pannorna var konstruerade och optimerade för 
träbränslen, och alla krävde förbättringar för att nå samma nivå på prestanda med 
jordbruksbränslen som de med träbaserade bränslen. Det poängterades att stabila 
förhållanden endast kunde uppnås med hjälp att ett reglersystem som t.ex. en 
Lambdasond.  
  
3.3.1 Verkningsgrad, och utbränning av bottenaska 
 
Resultaten i [19] visade att en relativt fullständig utbränning av gaserna erhölls med CO 
under 100 mg/Nm3 vid 13 % O2, och kolväten (TOC) i storleksordning 0 – 10 mg/Nm3 
vid 13 % O2. Emellertid återfanns högre värden och även höga toppar under den fem 
dagar långa testperioden. De höga emissionerna återfanns framförallt då bränslen 
användes som tillverkaren inte rekommenderade till aktuell panna. Utbränning av 
bottenaska nådde värden på mer än 90 % för de träbaserade bränslena, men endast mellan 
30 och 80 % för sädeskärnorna. Pellets från halm nådde en mer fullständig utbränning. I 
[20] dras slutsatsen att konventionella småskaliga utrustningar kan användas för 
sädeskärnor med hänsyn till CO-utsläpp, och att pannor som utvecklats speciellt för 
spannmål och halm pellets klarar satta gränsvärden väl. I [21] visade de sex bränslena 
variationer i CO från cirka 20 till mer än 600 mg/Nm3, och också olika karaktäristik för 
CO som funktion av luftöverskott. Eftersom inställningarna på pannorna hölls konstanta, 
antogs de olika karaktäristikerna bero på bränslet – bäddhöjd, mängd aska, bildade 
askklumpar, kanalbildning i bädden etc. CO-utsläppen från olika pannor och bränslen 
varierade i [22]. Reglersystemen påverkade CO-utsläppen – pannor reglerade med 
lambdasond kunde vara i drift med låga CO. Höga CO observerades i ett av fälttesterna, 
där höga luftöverskott användes för att förebygga slaggning genom att minska 
temperaturen i bädden, och också en panna där konstruktionen ledde till låg temperatur 
och dåligblandning i sekundärzonen.   
 
3.3.2 Erfarenheter relaterade till låg asksmälttemperatur 
 
I [19], ledde en tillsats av osläckt kalk i en koncentration föreslagen av tillverkaren till att 
slaggbildning effektivt undveks, men tillsatsen hade ingen inverkan  på gasformiga 
emissioner (CO2, TOC, NOx, HCl, SO2). I [21] var bildningen av slagg signifikant olika 
för de olika bränslena. Bränslen med högre askinnehåll kombinerat med låg 
mjukningstemperatur tenderade att bilda stora klumpar, men en korrelation till någon  
bränsleparameter kunde inte hittas.  Mängden bildad slagg minskade när tidsintervallet 
för rengöring av rosten minskade. Förmågan att avlägsna aska och slagg från 
förbränningszonen berodde på teknik och varierade mellan pannorna [22]. Även längden 
på perioder med stabil förbränning varierade. I fälttesten ledde en tillsats av kalcium-
magnesium-karbonat till en positiv förbättring av askans smältbeteende under 
halmeldning vilket resulterade i en pålitlig förbränning.  
 
3.3.3 Emissions av kväveoxider 
 
En tydlig korrelation mellan bränslekväve och bildad kväveoxid visades i [19]. Medan 
emissionen av NOx uppmättes till mindre än 200 mg/Nm3 för träpellets och Miscanthus, 
höjde förbränning av kärnor och kli NOx–utsläppet till mellan 400 och 600 mg/Nm3. 
Generellt ökade NOx med halten kväve i bränslet, med minskade omvandlingshastighet, 
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vilket också noteras i [21]. I [20] dras slutsatsen att ytterligare FoU-insatser är 
användbara för att sänka NOx-utsläppen från småskalig eldning av spannmål. Samma 
bränslen testade i olika pannor i [22] gav olika NOx-utsläpp, vilket indikerar att olika 
konstruktion av förbränningsutymmet vilda påverkar uppehållstid och blandning av de 
flyktiga ämnena, plats och fördelning av primär och sekundär tillsättning av luft och även 
bäddens höjd har betydelse. Dock ansågs bränslets halt av kväve vara avgörande för NOx-
utsläppen. Optimering av förbränningsförhållanden genom design och reglering med 
syfte att minska kväveoxiderna borde fortfarande vara möjligt. 
  
3.3.4 Emissioner av SO2 och HCl 
 
Uppmätta koncentrationer i rökgaserna följde halter av S och Cl i bränslet [19,21]. För 
träpellets, vilka har låga halter av S och Cl, kunde knappt några utsläpp alls mätas, medan 
de var betydande för icke träbaserade bränslen. För pellets av råghalm med ett bränsleklor 
på 2740 mg Cl/kg torrt bränsle, nådde HCl ett maximum på 106 mg/Nm3, och för 
vetekärnor med 1800 S mg/kg torrt bränsle nådde SO2 ett maximum på 344 mg/Nm3.     
 
3.3.5 Korrosion 
 
Den möjliga risken för korrosionsskador med bränsle som innehåller svavel och klor 
påpekas i [21,22], men inga undersökningar genomförs för att undersöka saken.   
 
3.3.6 Emission av partiklar 
 
Val av bränsle hade stor betydelse för emissionen av partiklar i [19]. Högst halt 
uppmättes för kornkärnor – runt 400 mg/Nm3 vid 13 % O2, jämfört med mellan 100 och 
200 mg/Nm3 som var det vanligaste värdet för båda pannorna i testet. En tillsats av 
osläckt kalk reducerade partikelemissionen med runt 15 %. Effekten var olika för de två 
pannorna. I [20] rapporteras att de pannor som var utvecklade för spannmål och 
halmpellets klarar en gräns på 150 mg/Nm3 vid 13 % O2. I [21] uppvisade bränslet med 
lägst askinnehåll lägst stoftutsläpp, men en tydlig korrelation kunde inte påvisas. 
Stoftemissionen varierade mellan cirka 20 till mer än 350 mg/Nm3. Stoft från Miscanthus 
i en av pannorna i [22] låg lägre än det Österrikiska gränsvärdet på 150 mg/MJ, medan 
med den andra pannan majs och Miscanthus visade högre värden.   
 
3.3.7 Andra föroreningar 
 
I [20] rapporteras att mätningar av speciellt farliga föroreningar som polycykliska 
aromatiska kolväten (PAH) och dioxiner och furaner (PCDD/F) i rökgasen vid småskalig 
eldning av spannmål hamnade betydligt under de gränsvärden som finns i Tyskland.   
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4 Del 3.3: Systematisk karaktärisering av 
teknik 

 
När arbetspaket 3 planerades innehöll det en workshop om state-of-the-art för småskalig 
förbränningsteknik för icke träbaserade fasta biobränslen som skulle hållas på SP. 
Tillverkare av utrusning och av bränsle, leverantörer, användare, myndigheter och andra 
intressenter på området skulle inbjudas. Baserat på workshopen skulle styrkor och 
svagheter hos dagens teknik summeras och karaktäriseras. Men på grund av den 
världsomfattande ökning av spannmålspriserna som inträffade hösten 2007 sjönk intresset 
för området drastiskt och det visade sig inte möjligt att samla människor till en workshop. 
Istället samlades information via telefonintervjuer med ett urval av tillverkare och 
experter på området i Sverige. Ett frågeformulär sammanställdes, och svaren analyseras 
och kondenserades.  
 
Frågeformuläret omfattade fyra typer av frågor: vad är din erfarenhet, vilka tekniska och 
icke-tekniska flaskhalsar finns för en expansion av småskalig förbränning av icke 
träbaserade fasta biobränslen och finns det ett behov av en standard/en tesmetod för dessa 
utrusningar. Frågeformuläret med (något kondenserade) frågor och svar återfinns i Bilaga 
A. Fem tillverkare och två experter intervjuades. Svaren kondenseras nedan.  
 
4.1 Summering av svaren på frågeformuläret 
 
Fem tillverkare och två experter intervjuades per telefon om tekniska flaskhalsar, icke-
tekniska flaskhalsar för utrusning för icke träbaserade fasta biobränslen vid småskalig 
eldning. Alla intervjuade hade betydande erfarenhet av havreeldning och en även av 
rörflenseldning. Fem av sju hade kortare erfarenhet av andra spannmålsslag och/eller 
andra bränslen såsom rörflenspellets, hampabriketter och olika askrika restprodukter 
(rapshalm, halmpellets, olivkärnor). Tre betonade betydelsen av skördeförhållanden, 
lagringstider etc. Två hade erfarenhet av additiv (kalkstensmjöl, natriumbikarbonat och 
kaolin. 
 
Det finns ett behov av teknisk utveckling och/eller mer kunskap om:  

– Utveckling av bränsleflexibla utrustningar, exempelvis genom att tillämpa nya 
reglerstrategier och ny styr- och reglerteknik (temperaturreglering, lambdasonder 
etc.). 

– Andra tekniska lösningar såsom förugnar och (avancerad) stegad förbränning. 
– Dellastreglering anpassad till bränsle. 
– Additiv och ”designade” pellets som kan användas i framtiden för att undvika 

problem med sintring och påslag. 
– Högtemperaturkorrosion. 
– Primära och sekundära åtgärder för att reducera emissioner, speciellt partiklar och 

kväveoxider – förutsett att förbränningen av dessa bränslen ökar (divergerande 
åsikter om behovet av att reducera utsläpp). 

 
Teknik/kunskap som redan finns och som måste tillämpas för varje bränsle: 
– Askhanteringssystem. 

– Rörliga roster eller rörliga delar på rosten för att ta bort slag. 
– Automatiska system för att rengöra värmeväxlarma från aska och sot. 
– Strategier och/eller val av material för att undvika lågtemperaturkorrosion. 
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Andra kommentarer av teknisk karaktär: 
– Bränslematning från lager till panna måste göras säkrare med färre störningar. 
– Pelletkvalitet måste standardiseras och förbättras. 
 
Icke-tekniska flaskhalsar för en expansion av förbränning av icke träbaserade 
biobränslen: 
 
– Den nordiska marknaden är van vid pellet av hög kvalitet (som träpellet) och därför 

anses icke träbaserade bränslen som besvärliga. Användarna vill ha utrustningar som är 
automatiska, inklusive bränslematning och askhantering. 

– Osäkerhet om framtida bränslepriser är ett störande element. Just nu är flis mycket 
billigare. Många väntar på att priserna ska gå ned är tvekar med att investera. 

– Värmepumpar är en stor konkurrent och anses av många användare vara en säker 
investering. 

– Osäkerhet kring framtida emissionsgränsers - divergerande åsikter. 
 
Andra kommentarer av icke-teknisk karaktär: 
 
– Det är kanske lättare att exportera den här typen av bränslen till de områden i Europa 

där man är mer van vid askrika bränslen. 
– Just nu pågår en diskussion om biobränslens roll för svält i fattiga länder och för 

klimatförändringar som kan komma att påverka hur dessa bränslen används.. 
 
 

Behovet av en standard/testmetod för småskaliga utrustningar för icke träbaserade 
fasta biobränslen: 
– Fyra av fem tillverkare är tveksamma eller negativa till en standard eller testmetod.  
– Experterna och en tillverkare är positiva – en standard behövs för att marknaden ska 

kunna expandera. 
– Om en standard tas fram så måste den anpassas för många olika bränslen, åtminstone 3-

4 klasser behövs.   
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5 Del 3.4: Överblick över arbete som utförs i 
de deltagande länderna 

 
Pågående forskning kring utrustning för småskalig förbränning i de deltagande länderna 
summeras nedan. Endast offentligt finansierat arbete som inte är hemligt inkluderas.  
 
I arbetspaket 2 i detta projekt: ”WP 2: General conditions, analysis, advice on 
measurement techniques and standardization”, listas finansieringsprogram, 
forskningsinstitutioner, pågående och genomförda projekt och litteraturreferenser i de 
deltagande länderna. Syftet med listningen i arbetspaket 2 är brett, mycket bredare än 
syftet i detta arbetspaket.  
   
 
Sverige 
Det finns för närvarande ingen offentlig finansiering som direkt stöder utveckling av 
utrustning för småskalig förbränning av icke träbaserade bränslen. Men indirekt så kan 
pågående studier kring askkemi, partikelbildning, korrosion och emissioner från askrika 
bränslen och icke träbaserade bränslen generera information kring konstruktion och 
reglerteknik för sådan utrustning. Det genererar även information om behovet av 
sekundär rökgasrening, omhändertagande av aska och andra konsekvenser av att 
förbränna dessa bränslen.   
 
Ett pågående forskningsprojekt som kommer att generera sådan kunskap är 
“Förbränningsteknisk utvärdering av pelletkvalitet från nya råvaror”, finansierat av 
Energimyndigheten som en del av dess forskningsprogram ”Hållbar tillförsel och 
förädling av biobränslen”. Projektledare är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 
Detta projekt pågår 2008-2010. Ett mål är att genomföra förbränningstest på pellets 
producerade från nya råvaror från både skog och jordbruk. Testerna kommer att 
genomföras både småskaligt (< 100 kW) och i större pannor. Pannor av olika 
konstruktionstyp kommer att testas med samma bränsle. förbränningsparametrar 
(emissioner, verkningsgrad, last, temperaturer etc) kommer att mätas och påverkan på 
tekniken att kvalitativt observeras.    
 
Ett annat pågående nära anknutet projekt är “Bioagro”, ett EU-Life-projekt koordinerat av 
Sven-Olof Bernhoff, VD på Skånefrö. I deras arbete som fröproducent, producerar 
Skånefrö rest- och biprodukter som avrens och ogräsfrö. I projektet kommer dessa 
produkter att tillsammans med additiv pressas till “designade pellets” och förbrännas i två 
rostpannor. Pannorna, 250 kW och 1,25 MW, är byggda för sitt syfte av Hotab AB och 
håller just nu på att tas i drift. Resultat av projektet kommer att ge kunskap om teknik för 
icke träbaserade bränslen.  
 
Projektet ”Optimal användning av svårare bränslen för små fjärrvärmenät” syftar till att 
förbränna bränslen som rörflen och hästgödsel tillsammans med träbränslen i en 
omkonstruerad panna. Projektet ingår i forskningsprogrammet ”Småskalig uppvärmning 
med biobränsle och sol” som drivs av Energimyndigheten. Projektledare är Luleå 
Tekniska Universitet. 
 
ERA-Net-projektet “Evaluation of technology for small scale combustion of pellets from 
new ash rich biomasses regarding combustion technology and emission reduction in 
special case particulate matter and NOx” har inkluderat småskaliga tester av icke 
träbaserade bränslen. Syftet var att utvärdera teknik map CO, NOx och partiklar och 
askrelaterade problem genom att elda ett antal askrika bränslepellets. Detta ufördes av SP 
i en kommersiella villabrännare, och av den finska partnern, VTT, i en 100 kW panna. 
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Den tyska partnern, ATZ Entwicklungszentrum omkonstruerade en panna för att reducera 
partiklar och NOx. 
 
Finland och Österrike 
För tillfället pågår ingen forskning som är direkt kopplad till teknisk utveckling av 
småskalig utrusning för icke träbaserade fasta biobränslen.  
 
Tyskland 
Följande projekt som finns listade i Tabell 15 i WP 2 har samband med teknisk 
utveckling av småskalig utrusning för icke träbaserade fasta biobränslen  
1. “Straw combustion in small scale facilities - Research on basic thermo chemical 
processes”. IE Leipzig (Institut für Energetik und Umwelt gGmbH), Torgauerstrasse 116, 
04347 Leipzig.  Projektet behandlar grundläggande arbete om halmeldning med syfte att 
överföra kunskap från existerande halmpannor exempelvis från Reka, för att förbättra 
emissionsnivåerna så väl som användarvänligheten. 
2. “Research on combustion of poultry dung in a grate boiler”. IVD (Institut für 
Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen), Pfaffenwaldring 23, 70569 Stuttgart.  
3. “Fine dust emissions from small scale combustion units for cereal- and straw- fuels - 
influences and reduction possibilities”. TFZ Straubing (Technologie- und Förderzentrum 
im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe), Schulgasse 18, 94315 Straubing, 
IE Leipzig (address see above), TUHH (Technische Universität Hamburg-Harburg), 
Eißendorfer Strasse 40, 21073 Hamburg. Emissionsmätningar, speciellt fina partiklar från 
sju jordbruksbränslen inklusive blandningar med träbränslen, och kemiska analyser av 
partiklarna. Tre olika pannor testas. Pågående projekt.  
4. “Cereal grains as a fuel for small scale combustion - technical options and 
environmental effects”. TFZ Straubing (see adress above). Tester med 3 speciellt 
passande pannor (30 och 45 kW) genomfördes med olika bränsletyper: korn och vete, 
olika halmpellets, avrens, vetekli, flisad Miscanthus, träflis, trä/spannmålsblandningar 
och träpellets. Alla relevanta gasformiga emissioner och stoft bestämdes. Inverkan av 
additiv och blandningar med träbränslen testades. Sekundära reningsmetoder för stoft 
testades: ett elektrostatiskt filter (prototyp), ett textilfilter av metallnät och en sekundär 
rökgaskondenserare. Rapporten kan hämtas på: 
http://www.tfz.bayern.de/sonstiges/15951/eulv21_abschlussbericht_neu.pdf
5. Fuel upgrading of fresh agricultural biomass by mechanical dewatering and pelleting 
("Florafuel project"). TFZ Straubing (see adress above), in cooperation with florafuel AG 
and Universität der Bundeswehr. Ett antal bränslen från jordbruket eller från 
landskapsskötsel upgraderades genom avvattning, torkning och pellettering. Skadliga 
ämnen bevakades. Bränslena testades i en multi-bränslepanna (40 kW). Pågående projekt.  
6. System development for energetic uses of alternative pellets in small scale furnaces 
("Systenap"). Två olika pannkoncept förbättrades för pellets gjorda på blandningar av 
restprodukter från sågverksindustrin och andra biobränslen. Samarbete med ett flertal 
industripartners. Pågående projekt.  
7. “Energy from cereals and pellets from agricultural leaves”. TLL (Thüringer 
Landesanstalt für Landwirtschaft), Naumburger Strasse 98, 07743 Jena. Emissioner från 
olika åkerbränslen från småskalig eldning. Färdigt projekt som föregick projekt 6. 
8. “Research on emissions of combustion units for cereals and agricultural leaves in 
practical use”. TLL (address above). Pågående projekt med tyngdpunkt på praktisk 
användning för lantbrukare.  
9. “Development of a small scale combustion unit for cereals and straw-pellets fitting to 
the German legislation”. TUHH (address above).  
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Bilaga A – Lista på tillverkare 
 
German manufacturers 
 
Agroflamm 
Agroflamm Feuerungstechnik GmbH, Bahnhofstr. 55-59, 51491 Overath-Untereschbach, 
Germany 
+49 (0) 22 04 / 7 67 56 – 0, +49 (0) 22 04 / 7 67 56 – 23 
info@agroflamm.de
www.agroflamm.de
Products: Boilers. Burner cup with agitating element. Residual char is finally burnt in the 
bottom of the boiler. 
Load: 40 kW 
Fuels: Pellets from wood and straw, energy grain. 
 
Herlt SonnenEnergieSysteme 
An den Buchen 2, D 17194 Vielist, Germany 
ch.herlt@t-online.de
www.herlt.eu
Phone.: +49-3991-1679-95, Fax.: +49-3991-1679-96 
Products:  Boilers for bales. Two stage gasifier with ceramic chambers. 
Load: 85 – 590 kW kW 
Fuels: Wood and straw bales from wheat, rye, triticule and barley. 
 
IHT –innovative heiztechnik GMb 
Affhüppen Esch 6, D-48231 Warendorf, Germany 
info@iht-feuerungen.de 
www.iht-feuerungen.de
Phone: +49 (0) 25 81 / 94 19 04 00, Fax: +49 (0) 25 81 / 34 19 04 30 
Products: Boilers. Burner cup with agitating element. Residual char is finally burnt in the 
bottom of the boiler. 
Load: 20-30 kW 
Fuels: Pellets from wood and straw, energy grain. 
 
Lambion GmbH 
www.lambion.de
Auf der Walme 1, D-34454 Bad Arolsen, Germany 
Phone.: +49 5691 807-0, Fax.: +49 5691 807-138 
Products: Grate boilers 
Load from 100 kW 
Fuels: Bark, wood pellets, husk and shells, draff and marc, coal, choppings, bargasse, 
wood chips, sander dust  
 
Ökotherm 
A.P. Bioenergietechnik GmbH, Träglhof 2, 92242 Hirschau, Germany 
Phone: 09608 9230128, Fax: 09608 913319  
Alfons.Fellner@t-online.de
http://www.oeko-therm.net
Products: Boilers 
Load: 50-800 kW 
Fuels: Grain, straw and pellets from wood, rape seed cake, straw, different seeds etc. 
 
 

 

mailto:info@agroflamm.de
http://www.agroflamm.de/
mailto:ch.herlt@t-online.de
http://www.herlt.eu/
http://www.iht-feuerungen.de/
http://www.lambion.de/
mailto:Alfons.Fellner@t-online.de
http://www.oeko-therm.net/
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Austrian manufacturers 
 
Binder 
Binder Josef Ges.m.b.H., Mitterdorferstr. 5, A-8572 Bärnbach, Austria 
Phone: 0043/3142/22544, 22544-16 
office@binder-gmbh.at 
www.binder-gmbh.at
Products: Boilers with reciprocating grates. Flue gas recirculation to lower temperature 
and dectrease NOx. Lambda-sensor. 
Load: 130 kW - 10 MW 
Fuels: Schredded agricultutral residues, wet or dry with high ash content. Wood, peat or 
agro-pellet. 
 
Biokompakt 
Biokompakt®  Heiztechnik GmbH, Gerlinger Ernst, A 4391 Waldhausen Froschau 79, 
Austria 
+43 7260 4530, Fax +43 7260 45304 
gerlinger@biokompakt.com 
http://www.biokompakt.com/
Products: Boilers. 
Load: 10-130 kW 
Fuels: Grains, rape seed cake, nutshell, sunflower seeds, shredded agricultural residues, 
pellets. 
 
ETA Heiztechnik GmbH. 
Gewerbepark 1, A-4716 Hofkirchen/Trattnach 
office@eta-heiztechnil.at
http://www.eta-heiztechnik.at
Phone.: +43 7353 666 0, Fax.: +43 7353 666 22 
Products: Wood chip boilers with tilted grate and flue gas reciculation. 
Load: 15-130 kW 
Fuels: Wood chips, miscanthus 
 
Fröling Heizkessel-u.Behälterbau GesmbH 
Industriestraße 12, A-4710 Grieskirchen 
Phone.: +43-7723-5274, Fax: +43-7723-52745 
info@froeling.com
www.froeling.com
Products: Wood chip boilers used for Miscanthus. Moving (vibrating) grate, temperaure 
reduction by ventilation. Lambda-sensor, automatic ash removal. 
Load: 28-110 kW 
Fuels: Wood chips, shaving, Miscanthus, pellets. Also wood logs. 
 
Guntamatic 
GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH, Bruck-Waasen 7, AT-4722 Peuerbach, Austria 
Phone: +43 (0) 7276 / 24 41 0, +43 (0) 7276 / 30 31 
info@guntamatic.com
http://www.guntamatic.at
Products: Boilers. Moving grate with cleaning platse or step grate. Automatic ash 
removal, lambda-probe. 
Load: 7 - 70 kW 
Fuels: Grain, pellets. 
 

 

mailto:office@binder-gmbh.at
http://www.binder-gmbh.at/
mailto:gerlinger@biokompakt.com
http://www.biokompakt.com/
mailto:office@eta-heiztechnil.at
http://www.eta-heiztechnik.at/
mailto:info@froeling.com
http://www.froeling.com/
mailto:info@guntamatic.com
http://www.guntamatic.at/
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Hargassner GmbH 
Anton Hargassner Straße 1, A-4952 Weng, Austria 
Phone.: +43-7243-550, Fax.: +43-7243-550-15 
office@hargassner.at
http://www.hargassner.at
Products: Boilers. Fixed and moving grate. 
Load: 25-40 kW 
Fuels: Miscanthus pellet or briquettes, straw pellet, energy grain  
 
KWB-Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH 
St.Margarethen/Raab 235, A-8321 St.Margarethen/Raab 
Phone.: +43-662-450444, Fax.: +43-662-450444-9 
office@kwb.at
http://www.kwb.at/
Products: Wood chip boiler, rotating grate, automatic ash removla, Lambda probe, flue 
gas circulation. 
Load: 10-150 kW 
Fuels: Wood chip, straw, Miscanthus 
 
Used also for agro-fuels 
 
Windhager  Zentralheizung AG  
Anton-Windhager-Straße 20, A-5201 Seekirchen/Wallersee 
Phone.: +43-3115-6116-0, Fax.: +43-3115-6116-38 
info@windhager-ag.at
http://www.windhager.com/
Products: Boilers for wood and pellets 
Load: 11-40 kW 
Fuels: not specified 
 

 

mailto:office@hargassner.at
http://www.hargassner.at/
mailto:office@kwb.at
http://www.kwb.at/
mailto:info@windhager-ag.at
http://www.windhager.com/
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Finnish manufacturers 
 
Ariterm Oy 
PL 59, 43101 Saarijärvi, Finland 
Phone: +358 14 426 300, fax: +358 14 422 203 
henrik.karlsson@ariterm.fi
www.ariterm.fi
Products: Boilers, stokerburners and pellet burners. Also dedicated energy grain burners. 
Load: 20 - 50 kW 
Fuels: Wood chips, wood pellets, energy grain 
 
Biofire Oy 
Nummijärventie 479, 61910 Nummijärvi, Finland 
Phone +358 6 2332 267, fax. +358 6 2332 268 
reijo.santala@biofire.fi
www.biofire.fi
Products: Burners. 
Load: 20 - 60 kW 
Fuels: Wood and peat pellets and energy grain. 
 
TP-Stokeri Oy 
Kaukomäentie 383, 27100 Eurajoki 
Phone: +358 (0) 50 491 32 73, fax: +358 (0) 868 1410 
tp-stokeri@tp-stokeri.fi
www.tp-stokeri.fi
Products: Stoker-burners and moving grates 
Load: 20 - 200 kW 
Fuels: Wood chips, pellets and agri-fuels 
 
Appliances for wood chips and pellets that are used also 
for energy grain 
 
Ala-Talkkari Oy 
Veljekset Ala-Talkkari Oy, Hellanmaantie 619, FI-62130 Hellanmaa, Finland 
Phone: +358 6433 6333 
asiakaspalvelu@ala-talkkari.fi
http://www.ala-talkkari.fi
Products: Boilers, stokerburners and moving stokergrate fired boilers  
Load: 20 - 640 kW    
Fuels: Used for energy grain 
 
Säätötuli Oy 
Keskustie 30, 61850 Kauhajoki, Finland 
Phone +358 (0)207 299 300, fax +358 (0)207 299 301 
petri.piipari@saatotuli.fi
www.saatotuli.fi
Products: Boilers, stoker-burners and moving stokergrate fired boilers 
Load: 30 - 150 kW    
Fuels: Used for energy grain 
 
 

 

mailto:henrik.karlsson@ariterm.fi
http://www.ariterm.fi/
mailto:reijo.santala@biofire.fi
http://www.biofire.fi/
mailto:tp-stokeri@tp-stokeri.fi
http://www.tp-stokeri.fi/
mailto:asiakaspalvelu@ala-talkkari.fi
http://www.ala-talkkari.fi/
mailto:petri.piipari@saatotuli.fi
http://www.saatotuli.fi/
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Swedish manufacturers 
 
Agrotec 
EcoTec värmesystem AB, Box 2103, 511 02 Skene, Sweden 
Phone: +46 320 209 320   
info@ecotec.net
http://www.ecotec.net
Products: Burners and boilers  
Load: 20 kW    
Fuels: Wood pellets, oat grain 
 
Sonny 
Sonnys Maskiner AB, Industrigatan, 467 40 Grästorp, Sweden 
Phone: +46 514 105 05   
jorgen@sonnys.se
http://www.sonnys.se
Products: Stokers 
Load: 24 – 100 kW 
Fuels: Grains, corn and chopped straw 
 
Green Energy 
Green Energy, Lönnhult 11, 515 93 Seglora, Sweden 
Phone +46 702 486 460   
info@greenenergy.nu
http://www.greenenergy.nu
Products: Burners, cylindrical with built-in ash removal (auger)  
Load: 15-25 kW 
Fuels: Wood pellets, oat grain. 
 
Hotab 
HOTAB, Gamledammsvägen, 302 41 Halmstad, Sweden 
Phone: +46 351 355 40   
info@hotab.se
http://www.hotab.se
Products: Grate fired boilers 
Load: 200 kW – 16 MW 
Fuels: Grains, screenings 
 
Iwabo 
Naturenergi Iwabo AB, Björnnäsvägen 25, 823 30 Kilafors  
Phone: +46 278 636 430   
info@naturenergi.se
http://www.iwabo.se
Products: Burners, cylindrical with built in agitator 
Load: 30 kW 
Fuels: Pellets and oat grains 
 

 

mailto:info@ecotec.net
http://www.ecotec.net/
mailto:jorgen@sonnys.se
http://www.sonnys.se/
mailto:info@greenenergy.nu
http://www.greenenergy.nu/
mailto:info@hotab.se
http://www.hotab.se/
mailto:info@naturenergi.se
http://www.iwabo.se/
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Swebo 
Swebo Flis och Energi AB, Bullerleden 7, 961 67 BODEN  
Phone: +46 921 152 54 
swebo@swebo.com
http://www.swebo.com/
Products: Boilers for wood and pellets, stoker for horse manure.  
Load: 20- 500 kW 
Fuels: Wood shaving, grains, horse manure 
 
Hinnagård 
Hinnagårds Lantbruksservice, Axtorna Hinnagård 201, 310 58 VESSIGEBRO 
hinnagard@telia.com
http://www.geocities.com/hinnagard/hinnagard
Products: Burners 
Load: 20-42 kW 
Fuels: Grains 

 

mailto:swebo@swebo.com
http://www.swebo.com/
mailto:hinnagard@telia.com
http://www.geocities.com/hinnagard/hinnagard


37 

Danish Manufacturers  
 
AJ Kedler  
Skivervej 38, DK 9362 Gandrup, Denmark 
Phone.: +45-9825-9337, Fax.: +45-9825-9800 
info@gancon.dk 
http://www.aj-kedler.dk
Products: Boilers and stokers for wood chip etc, boilers for small bales.  
Load: 20-80 kW 
Fuels: Wood chip, grains etc, straw bales. 
 
Alcon A/S 
Frichsvej 11, DK 8464 Galten, Denmark 
Phone: +45-8666-2044, Fax: +45-8666-2954 
alcon@post6.tele.dk 
www.alcon.nu
Products: Boiler for wood log, boilers for straw bales, stokers for energy grain, seeds etc. 
Load: 18-650 kW 
Fuels: Wood logs, grains, straw bales of different sizes 
 
BAXI A/S 
Smedevej 2, DK 6880 Tarm, Denmark 
Phone.: +45-9737-1511, Fax.: +45-9737-2434 
baxi@baxi.dk
www.baxi.dk
Products: Boilers for wood, coal, oil, wood pellets, stokers for energy grain, wood chips 
and pellets 
Load: Stoker15-43 kW 
Fuels: Wood logs, wood chips, grains, wood pellets, etc 
 
CN Maskinfabrik A/S 
Skovløkkevej 4, Tiset, 6510 Gram, Denmark 
Phone: +45 74 82 19 19, Fax: +45 74 82 19 20 
www.cn-maskinfabrik.dk
Products: Stokerboilers for wood pellets, chips, energy grain. Boilers for straw, automatic 
feed 
Load: 24 kW – several hundred kW 
Fuels: Wood pellets and chips, grains, straw 
 
Danstoker A/S 
Industrivej Nord 13, DK 7400 Herning, Denmark 
Phone.: +45-9928-7100, Fax.: +45-9928-7111 
info@danstoker.dk 
http://www.danstoker.dk
Products: Grate boilers 
Load: from 100 kW 
Fuels: All kinds of biofuels 
 

 

mailto:info@gancon.dk
mailto:info@gancon.dk
mailto:alcon@post6.tele.dk
mailto:alcon@post6.tele.dk
mailto:baxi@baxi.dk
http://www.baxi.dk/
http://www.cn-maskinfabrik.dk/
mailto:info@danstoker.dk
mailto:info@danstoker.dk
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Faust A/S 
Vesterfjordvej 2, Mou, DK 9280 Storvorde, Denmark 
Phone.: +45-9831-1055;  +45-9831-0316 
mail@faust.dk  
http://www.faust.dk
Products: Boilers for straw bales, stokers and boilers for energy grain, 
Load: 40-600 kW 
Fuels: Straw bales, energy grain. 
 
Hans Schmidt og Søn  
Smedetoft 6, DK 6400 Sønderborg, Denmark 
Phone.: +45-7446-1111, Fax.: +45-7446-5111 
smed.schmidt@get2net.dk 
http://www.hsm-avnboel.dk/
Products: Boilers for straw bales different sizes, stokers for pellets and grain. 
Load:  - 300 kW 
Fuels: Straw bales, wood pellet, grain. 
 
K.F. Halmfyr 
Skæveledvej 16, DK 9352 Dybvad Nordjylland, Denmark 
Phone.: +45-9886-4599, Fax.: +45-9886-4899 
k.f-halmfyr@mail.dk 
http://www.kfhalmfyr.dk
Products: Boilers for straw bales 
Load: several sizes, 570 kW tested by Dansk Institut  
Fuels: Straw bales 
 
KSM Karby 
Karby Smede- og Maskinværksted, Næssundvej 440, 7960 Karby, Denmark 
Phone: +45 97761072 
jm@ksm-karby.dk
www.ksm-karby.dk
Products: Boilers and stokers. Combined oil press and burner for rape cake. 
Load: 5-285 kW 
Fuels: Olive stones, grains, rape seed cake, wood pellets, rape seed 
 
Lekea 
Højvejen 18, DK 8860 Ulstrup, Denmark 
http://www.lekea.dk
Phone.: +45-8773-4041, Fax.: +45-8773-4042 
Products: Boilers for straw bales 
Load: 50 – 300 kW 
Fuels: Straw bales 
 
Lin-ka Maskinfabrik A/S 
Nylandsvej 38, DK-6940 LEM ST, Denmark 
linka@linka.dk
www.linka.dk
Phone.: +45 97341655, fax.: +45 97342017 
Products: Boilers for straw bales, manual and automatic fuel feed. Heating systems and 
plants. 
Load: 30 kW – 1.5 MW kW 
Fuels: Straw bales 
 

 

mailto:mail@faust.dk
http://www.faust.dk/
mailto:smed.schmidt@get2net.dk
mailto:smed.schmidt@get2net.dk
mailto:k.f-halmfyr@mail.dk
mailto:k.f-halmfyr@mail.dk
mailto:jm@ksm-karby.dk
http://www.ksm-karby.dk/
http://www.lekea.dk/
mailto:linka@linka.dk
http://www.linka.dk/
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Løgstør Smede- og Maskinfabrik ApS 
Limfjordsvej 52, DK-9670  Løgstør, Denmark  
Phone: +45 98673911, Fax: +45 98674240  
post@l-s-m.com
Products: automatic boiler 
Load: 6-82 KW 
Fuels: Grain, wood pellets, wood chips 
 

 

mailto:post@l-s-m.com
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Maskinfabrikken REKA A/S 
Vestvej 7, DK 9600 Aars, Denmark 
Phone.: +45-9862-4011, Fax.: +45-9862-4071 
reka@reka.com 
http://www.reka.com
Products: Boilers for straw bales, boilers and stokers for chips etc 
Load: 25 kW – 10 MW 
Fuels: Bales of straw, Miscanthus, whole crop, grain, grain waste, shavings, chips, coal, 
straw/wood pellets etc 
 
Overdahl Kedler 
Hjallerupvej 21, DK 9320 Hjallerup, Denmark 
Phone.: +45-9828-1606, +45-9828-1110 
overdahl@overdahl-kedler.dk 
www.overdahl-kedler.dk
Products: Boilers for small and big bales of straw, stokers for different fuels 
Load: 19 – 350 kW 
Fuels: Straw, energy grain, rape pellets, etc 
 
P&H Energy 
P&H Energy Aps, Bjørnevej 8, 7800  Skive, Denmark 
Phone: +45 70238811, Fax: +4570238812  
ph@ph-energy.dk
www.ph-energy.dk
Products: Boilers. 
Load: 5-87 kW 
Fuels: Wood pellets, grains, sunflower seed. 
 
Skelhøje Maskinfabrik A/S 
Møllegårdsvej 52, 8600 Silkeborg, Denmark 
Phone: +45 86 95 15 90 
pap@skelhoje.dk
www.skelhpje.dk 
Products: Boilers and systems for small and big bales of straw, boilers for chips and 
pellets 
Load: Not specified, but covers small and big straw bales 
Fuels: Straw  
 
Skeltek Ing. og Handelsfirma (Det Grønne Halmfyr) 
Aalborgvej 74, DK 9280 Storvorde, Denmark 
Phone.: +45-9831-1626, Fax.: +45-9831-1526 
skeltek@mail.dk 
http://www.skeltek.dk
Products: Boilers for small bales 
Load:  - 290 kW 
Fuels: Straw 
 

 

mailto:reka@reka.com
mailto:reka@reka.com
mailto:overdahl@overdahl-kedler.dk
mailto:overdahl@overdahl-kedler.dk
mailto:ph@ph-energy.dk
http://www.ph-energy.dk/
mailto:pap@skelhoje.dk
mailto:skeltek@mail.dk
mailto:skeltek@mail.dk
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Twin Heat 
Twin Heat A/S, Nørrevangen 7, 9631  Gedsted, Denmark 
Phone: +45 98645222, Fax: +45 98645244  
twinheat@twinheat.dk
www.twinheat.dk
Products: Stokers and boilers. 
Load: 3-173 kW 
Fuels: Wood pellets, wood chips, grains, rape etc. 
 
Uni-Boilers  
Uni-Boilers ApS, M. A. Schultz Vej 6, DK-9000 Aalborg, Denmark 
Phone:  + 45 20 99 54 54 
michael@uniboilers.dk
www.uniboilers.dk
Products: Stokers and boilers. 
Load: 23-250 kW 
Fuels: Wood pellets, shavings, grains, straw, coal. 

 

mailto:twinheat@twinheat.dk
http://www.twinheat.dk/
mailto:michael@uniboilers.dk
http://www.uniboilers.dk/
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Bilaga B – Frågeformulär använt i Del 3:3 
 
In this chapter the questions and answers to the questionnaire are (somewhat condensed) 
and presented. 
 
Experience 
 
Question 1. From what fuels and or/additives do you have experience? 
 

Answers: All interviewed had extensive experience of oat grain and one also of reed 
canary grass. Five out of seven had shorter experiences of other grains and/or other 
fuels such as reed canary grass (pellets), hemp briquettes and different ash rich 
residuals (rape seed straw, straw pellets, olive kernels). Three emphasized that harvest 
conditions, storage time etc. could influence a lot on grain quality and combustion 
results. Two had experience of additives (lime stone, sodium bicarbonate and kaolin). 

 
Technical bottlenecks: 
In what areas is there a need for technical development concerning small-scale 
combustion of non-wood fuels, for example grains, straw pellets Reed Canary Grass etc.  
 
Question 1. Combustion (residential time in the burner/stoker/on the grate, 

sintered material, allocation of air supply, control of air supply etc.) 
 

Unanimous answer: These fuels varies concerning heating value, residence time 
for char combustion, ash fusion temperature and behaviour. There is a need to 
develop fuel-flexible appliances, for example air supply strategies for different 
fuels, electronic systems and sensors for air and temperature control.  
Comments: In the future we will see other solution beside the conventional burner 
cup, such as pre-ovens,  staged combustion etc. 
Comments: Ash rich fuels make it necessary to mechanically move the fuel along the 
cup/grate with a pusher, a screw or similar, as well as move the ashes away from the 
combustion zone. 
Comments: There is a need for fuel-flexible systems where the boiler adapts itself to 
the fuel. One example is the sustaining blaze mode that is sensitive to fuel heating 
value. A lot of soot can easily be formed during this mode.  
Comments: Today’s lambda probes are not developed for combustion of solid fuels. 
A new probe with ”broader” signal is needed.  
Comments: Air-fuel mixture in the combustion zone must be adapted to the fuel. A 
fuel with high heating value can easily demolish a cylindrical burner if the primary air 
is to generous. This will need more sophisticated temperature control systems, as well 
as lambda probes. The number and location of holes for primary air may have to be 
adapted for each fuel. 
Comments: Residence time in the combustion zone (heterogeneous combustion) must 
be sufficiently for different fuel, and the temperature in the glow must be kept 
sufficiently high for burnout of the char. 
 

Question 2. Ash handling (automatic systems, larger compartments etc.) 
 
Unanimous answer: It important for sake of convenience that ash handling works 

without stops. 
 
Comments: Ash rich fuels will need larger ash compartments, adapted ash 
transportation strategies etc, but this will not need new technology, only adjustment of 
existing technology.  
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Comments: Automatic ash systems are very important and has to handle also sintered 
pieces. 

 
Question 3. Sintering, fouling (handling of sintered pieces, cleaning of heat 

exchangers etc.) 
 
Comments: Additives and ”designed” pellets will be used in the future to prevent 
problems with sintering and fouling  
Comments: Many manufacturers already have systems with moving grates or moving 
parts on the grate to remove slag, and automatic systems to clean heat exchangers 
form dust and soot.  
 

Question 4. Corrosion (flue gas temperature, materials in flue gas channels, high 
temperature corrosion etc.) 
 
Unanimous answer: Low temperature corrosion is a problem, if operation of the 
boiler is not adapted to the fuel. 
Comments: No problem if you do it right! (Install a pressure regualtor, set a lowest 
limit to the flue gas, use sustained blaze) 
Comments: Low temperature corrosion is a problem only if the appliance is not 
correctly installed and operated.  
Comments: Sustained blaze is an effective way to avoid low temperature corrosion. 
Comments: Fuels with high chlorine content will lead to corrosion problem – in 
Sweden we have seen a lot of that in connection to oat combustion! New materials 
such as ceramics may be more common in the future. 
Comments: High temperature corrosion has been recognised (two of the 
manufacturers). 
Comments: The knowledge about right low load control has to be increased, to avoid 
corrosion (especially if sustained blaze is not used) 
 

Question 5. Emissions (particles, NOx etc.) 
 
Diverging answers: No need for emission reduction so no technical development is 
needed (one). Future demands on low level of emissions are recognised by three of the 
manufacturers. Particles and nitrogen oxides are pointed out. 
Comment: Future demands from authorities will lead to a need for technical 
development, but this can be met only to a certain level, or the technique will be to 
expensive. 
Comments: A large increased use of ash and nitrogen rich fuels will lead to demands 
for emission limits. This will lead to a need for secondary cleaning of the flue gas with 
technique adapted to small-scale combustion.   
Comments: There will be future demands on particles and NOx, and secondary 
cleaning systems will be necessary.  
 

Question 6. Others 
 
Comments: Fuel feed from store to boiler has to be secured – there are to many 
interruption today 
Comments: Pellet quality has to be standardised and increased. A lot of work has to 
be done to develop techniques and machinery for pellets made of for example grass 
and straw 
Comments: Part load control has to improve. There is a need for knowledge about 
part load and emissions/flue gas temperature etc during part load. 
Comments: More control will be needed, and this will make the appliances more 
expensive. 
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Non-technical bottlenecks: 
 
Question 1. Do users think that agri-fuels causes to much work? 

 
Unaminous answer: Yes!  
Comments: The users want the appliance to be fully automatic including fuel supply 
and final ash handling.  
Comments: The users don’t want to become dirty, to carry heavy bags, to tune up the 
equipment etc. 
Comments: Preferably the boilers should be as easy to use as an oil burner. But the 
demand for convenience can be balance by a low price for the fuel. A cheap fuel is 
allowed to be more demanding than an expensive fuel.  
Comments: The Nordic market is used to high quality fuels (such as wood pellets) 
and therefore non wood fuels will be considered troublesome. But maybe these fuels 
will be exported to new markets that are used to coal with high ash content, and 
therefore are more tolerant to difficult fuels. Or non wood fuels will be used in the 
Nordic countries larger equipment ( > 50 kW) where the operation can be more 
automatized. If you want satisfied customers - watch out for the residential market in 
Sweden! 
 

Question 2. Is there uncertainty about future fuel cost and availability? 
 
Unanimous answer: Insecurity about fuel price is disturbing element. No one 
mentions future availability of fuel as questioned by the customers.  
Comments: Heat pumps are considered to be a more safe investment in Sweden, and 
people install a lot of money in a heat pumps but not in solid fuel boilers.  
Comments: Right now wood chips is a very popular fuel because it is cheap.  
Comments: Many awaits where the prices are going and hesitate to invest. 
 

Question 3. Is there uncertainty about future emission levels and other demands 
from authorities among users? 
 
Yes – from five answers. No – from two answers.  
Comments: The authorities in Sweden have up till now been very passive in this area.  
 

Question 4. Others. 
 

One answer – there is right now a discussion about the role of biofuels for starvation 
and climate change that may influence on the use of these fuels.  
 

Need of a standard/testing method for appliances for agri-fuels  
 
Question 1. Is there a need for a standard/testing method for small-scale 

appliances for non-wood fuels?  
 
Four out of five manufacturers are doubtful or negative about a standard or a test 
method.  
The experts and one manufacturer are positive – a standard is needed if the market is 
expanded! 
 

Question 2. What is specifically important in such a standard/testing method? 
 
Comments: Such a standard must be adapted for many different kinds of fuels. 
Comments: At least 3-4 classes of fuels are needed.  
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