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Förord 
Detta projekt genomfördes i förbränningslaboratoriet på SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut januari 2009. Projektet ingår som ett delprojekt i Energimyndighetens 
projekt ”Emissioner från småskalig värmeförsörjning med biobränslen” 20070701-
20100630 med Umeå Universitet som projektledare. Vi tackar Energimyndigheten och 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som bidrog med kontanta medel för projektet. 
Slutligen stort tack till Sonnys Maskiner AB som bidrog med en panna och en stoker för 
experimenten. 
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Sammanfattning 
Dioxiner är ett samlingsnamn för en grupp ämnen som bildas oavsiktligt vid mer eller 
mindre alla högtemperaturprocesser där klor finns närvarande. Den bildade mängden är 
oftast liten, men eftersom vissa dioxiner är mycket giftiga måste utsläpp av dioxiner i 
miljön begränsas. Förutom närvaro av klor påverkas dioxinbildningen bl.a. av halten av 
oförbrända ämnen i rökgasen, vissa metaller och svavel.   
 
Modern eldning av träpellets anses inte utgöra någon fara för hälsa eller miljö. Om 
bränslen med högre askhalt än rent trä eldas småskaligt finns en risk att förbränningen 
försämras om utrustningen inte anpassas för bränslet. Detta medför högre halter av 
oförbrända ämnen som kolväten och kolmonoxid i rökgaserna. Finns det dessutom klor 
närvarande finns en ökad risk för bildning och utsläpp av dioxiner. Småskalig utrustning 
eldas dessutom inte kontinuerligt utan har längre eller kortare perioder av låglast och/eller 
stillestånd vilket, beroende på teknik, kan ge höga halter av oförbrända ämnen.   
 
Målet med detta projekt var att förbättra kunskapen om dixoinutsläpp vid småskalig 
förbränning av ask- och klorrika pellets. Som bränslen valdes rörflen och halm därför att 
de har en potential som råvara för pelletering; rörflen som odlat energigräs och halm som 
restprodukt från spannmålsodling. Mätningarna genomfördes i en 65 kW stokermatad 
panna vid nominell drift respektive vid underhållsfyr. Vid mätningarna mättes emissionen 
av dioxiner och förbränningsparametrar – halterna av koldioxid, kolmonoxid, kolväten 
and syre samt effekt och rökgastemperatur.    
 
Uppmätta dioxinhalter är med båda bränslena och i båda driftlägena relativt låga. För 
båda bränslena var vid driftsläget dioxinhalten 0,039 I-PCDD/F-TEQ1, ng/Nm3 vid 10 % 
O2. Vid underhållsfyr var dioxinhalten för halm 0,107 och för rörflen 0,008 I-PCDD/F-
TEQ, ng/Nm3 vid 10 % O2. Dessa värden kan jämföras med EU-direktivet för 
avfallsförbränning där rökgaskoncentrationen maximalt får vara 0,1 ng/Nm3 vid 10 % O2. 
 
Mätningar från två bränslen vid två driftsfall ger dock inte ett tillräckligt underlag för att 
helt friskriva småskalig förbränning av ask- och klorrika bränslen från dioxinutsläpp. 
Erfarenheten av dioxinbildning vid småskalig eldning är liten. Tidigare mätningar vid 
förbränning av träpellets och havre visade låga halter då förbränningsförhållandena var 
goda och högre halter vid sämre förbränningsförhållandena. Detta samband bekräftades 
delvis i detta projekt. Resultaten indikerar tillsammans att vissa bränslen och 
förbränningsförhållanden kan leda till dixoinutsläpp som inte är försumbara. Det 
indikerar också att utsläppen av dioxiner kan bli mycket låga förutsatt att tekniken är rätt 
utformad och rätt driftstrategi tillämpas. Det är därför av fortsatt intresse att öka 
kunskapen om dioxinbildning vid småskalig förbränning.  
 
För att minimera framtida dioxinutsläpp vid småskalig eldning av ask- och klorrika 
bränslen föreslås: 
– en litteraturgenomgång där internationella erfarenheter sammanfattas och där de 
viktigaste mekanismerna och parametrarna för bildning av dioxiner vid småskalig eldning 
med ask- och klorrika bränslen sammanställs, 
– en kartläggning beträffande förväntad sammansättning av möjliga framtida bränslen, 
– en sammanställning avseende viktiga parametrar (uppehållstid, temperatur etc) för 
tillgänglig förbränningsteknik, 
– förslag till riktlinjer för design och drift av anläggningar som skall eldas med askrika 
och klorinnehållande bränslen.  

                                                      
1 Dioxiner är summan av polyklorerade dibenso-para-dioxiner (PCDD) och polyklorerade 
dibensofuraner (PCDF), uttryckt i toxinekvivalenter enligt Världshälsoorganisationen (WHO) med 
användning av de av WHO fastställda TEF (toxic equivalency factors, 1997) 
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Summary 
Dioxins are a group of species that are unintentionally formed during high temperature 
processes where chlorine is present. Some dioxins are very toxic and therefore emissions 
must be restricted. Besides the presence of chlorine, formations of dioxins are affected by 
e.g. the content of unburned species in the flue gas, certain metals and sulphur.   
 
Modern combustion of wood pellet is not considered a threat to health or environment. If 
fuels with higher content of ash are combusted in small-scale appliances there is a risk 
that the combustion is degenerated if the technique is not adapted to the fuel. This results 
in higher emissions of carbon monoxide and hydro carbons. If chlorine is present, there is 
a risk for formation of dioxins. Small-scale appliances are normally not combusted 
continuously but have periods of low load and/or stops during which, depending on 
technique, high emissions of unburned species in the flue gas may occur.    
 
The objective with this project was to increase the knowledge of emission of dioxins from 
small-scale combustion of pellets made from fuels with high content of ash and chlorine. 
Reed Canary Grass and cereal straw were chosen as fuels because they have potentials as 
raw material for pellets; Reed Canary Grass as a dedicated energy crop and straw as a 
residual from agriculture. The measurements were performed in a 65 kW stoker 
connected to a boiler at nominal load and low load. Dioxins were measured as well as 
combustion parameters – contents pf carbon dioxide, carbon monoxide, hydro carbons, 
oxygen and particles together with power and flue gas temperature.    
 
Content of dioxins were with both fuels and both loads relatively low. For both fuels at 
nominal power the contents of dioxins were 0.39 I-PCDD/F-TEQ2, ng/Nm3 at 10 % O2. 
At low load the contents of dioxins were 0,107 for straw and 0,008 I-PCDD/F-TEQ, 
ng/Nm3 at 10 % O2 for Reed Canary Grass. The results may be compared to the EU-
directive for combustion of waste, where a flue gas concentration of maximum  
0.1 ng/Nm3 at 10 % O2 is allowed. 
 
Measurements from two fuels and two loads do not give a sufficient foundation for a 
clean bill for small-scale combustion of fuels with high content of ash and chlorine 
concerning dioxins. Experiences of dioxins formation during small-scale combustion are 
restricted. Earlier measurements during combustion of wood pellets showed slightly 
higher values, and during combustion of oat at sustained combustion considerably higher 
values. This relation was partly confirmed in this project. The results indicate that the 
dioxin emissions can be very low provided that the right technique and operation is used. 
Therefore, it is of continued interest to increase the knowledge of formation of dioxins 
from small-scale combustion.   
 
To avoid future emission of dioxins from small-scale combustion of fuels with high 
content of ash and chlorine the following actions are suggested:  
- A literature survey where international experiences concerning important mechanisms 
and parameters for dioxins formation during small-scale combustion of ash- and chorine 
rich fuels are summarized, 
- A mapping of expected content of possible future fuels, 
- A mapping of important parameters (residence times, temperatures etc) for available 
combustion techniques,  
- A suggestion for best adapted design and operation of appliances dedicated for 
combustion of fuels with high ash and chlorine content.  

                                                      
2 Dioxins are the sum of polychlorinated dibenzo-para-dioxins (PCDD) och polychlorinated 
dibenzofurans (PCDF), expressed as toxine equivalences according to WHO. 
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1 Inledning 
Dioxiner är ett samlingsnamn för en grupp ämnen som bildas oavsiktligt vid mer eller 
mindre alla högtemperaturprocesser där klor finns närvarande. Den bildade mängden är 
oftast liten, men eftersom vissa dioxiner är mycket giftiga måste utsläpp av dioxiner i 
miljön begränsas. Dioxiner destrueras vid normala förbränningstemperaturer och 
uppehållstider men när rökgaserna svalnar kan dioxiner åter bildas i ett smalt 
temperaturfönster (200 – 450 ºC). Uppehållstiden i detta temperaturintervall inverkar på 
halten dioxiner i rökgasen och bör vara så kort som möjligt. En förutsättning för att 
dioxiner ska bildas är att klor finns i bränslet. Andra parametrar som påverkar bildning av 
dioxiner är halten av oförbrända ämnen i rökgasen såsom kolmonoxid (CO) och kolväten. 
Närvaron av dessa ämnen främjar dioxinbildningen, vilket även närvaro av vissa metaller 
och svavel gör.   
 
Dioxiner är giftiga, svårnedbrytbara, fettlösliga och ackumuleras i näringskedjan. Genom 
att ratificera POP-konventionen3 har Sverige förbundit sig att minska eller eliminera 
utsläpp av 12 utvalda organiska miljögifter, varav dioxins är ett. Som en del av POP-
konventionen har utsläpp av dioxiner i Sverige kartlagts av Naturvårdsverket [1]. Det 
finns därmed motiv för att ytterligare söka begränsa bildning och spridning av dioxiner 
och dioxinlika PCB. 
 
Idag (2008) används i Sverige 1,8 miljoner ton pellets [3], varav 461 000 ton i en- 
tvåfamiljshus [4]. De huvudsakliga råvarorna är restprodukter från träindustrin i form av 
sågspån och kutterspån. Eftersom råvaran domineras av stamved blir askhalten låg, ett 
typiskt värde är 0,6 vikt-% av torrsubstansen och halten av klor är låg, typiskt 0,01 vikt-% 
torrt askfritt [5]. I takt med att användning av biobränsle ökar, ökar även efterfrågan på 
biobränslen som inte används idag i någon nämnvärd utsträckning, exempelvis 
restprodukter från jordbruket, odlade åkerbränslen, utsorterade avfallsflöden etc. Dessa 
bränslen har jämfört med stamved högre askhalter och högre halt av klor.  
 
Eldning av träpellets ger, vid god förbränning i modern utrustning, upphov till låga 
utsläpp av oförbrända ämnen och av stoft och anses inte utgöra någon fara för hälsa eller 
miljö. Om bränslen med högre askhalt eldas småskaligt finns en risk att förbränningen 
försämras om utrustningen inte anpassas för bränslet, med högre halter av kolmonoxid 
och kolväten i rökgaserna. Finns det dessutom klor närvarande finns teoretiskt en ökad 
risk för bildning och utsläpp av dioxins. Småskalig utrustning avsedda för en fastighet 
eldas inte kontinuerligt utan har längre eller kortare perioder av låglast och/eller 
stillestånd. Vid stillestånd finns ibland en glödbädd som hålls vid liv för att underlätta 
omstart av pannan. Halterna av oförbrända ämnen blir då höga under stilleståndsperioden, 
vilket dock kompenseras av att rökgasflödena är låga vid underhållsfyr.  
 
För att möjliggöra användning av andra råvaror vid småskalig pelletseldning bör risken 
för dioxinutsläpp elimineras. Kunskapen om dioxinutsläpp vid den här typen av eldning 
och bränslen är dock liten. Vid provtagning i två pelletsbrännare vid eldning med 
träpellets uppmättes låga halter av dioxiner [6]. Den ena brännare tändes med eltändning 
och den andra hade underhållsfyr. Uppmätta halter var mellan 0,12 och 0,55 ng/Nm3 vid 
10 % CO2. Dessa värden kan jämföras med EU-direktivet för avfallsförbränning där 
rökgaskoncentrationen maximalt får vara 0,1 ng/Nm3 vid 10 % O2. 
 
I en enstaka mätning av dioxiner vid småskalig spannmålsförbränning (20 kW panna) [7] 
var halterna av dioxiner förvånansvärt låga (0,02 ng/Nm3 vid 10 % CO2) vid kontinuerlig 

                                                      
3 Stockholmskonvention om förbud mot eller begränsning av produktion, användning och 
försäljning av 12 svårnedbrytbara organiska föreningar (POP-föreningar, Persistent Organic 
Pollutants) samt om begränsning av utsläppen. För mer info se exempelvis [2]. 
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eldning trots hög klorhalt och förbränningsteknik som ej optimerats. Däremot var halterna 
betydligt högre vid underhållsfyr (3,6 ng/Nm3 10 % CO2) tillsammans med höga halter 
oförbränt (CO och kolväten). De höga halterna av dioxiner vid underhållsfyr medförde 
också att medelvärdet vid 3 kW effektuttag blev högt, 0,9 ng/Nm3 vid 10 % CO2.  
 
Resultaten från dioxinmätning vid småskalig havreeldning indikerade att spannmål kan 
eldas med låga emissioner förutsatt att tekniken är rätt utformad och rätt driftstrategi 
tillämpas. Å andra sidan visar försöken att mycket höga utsläpp kan erhållas om tekniken 
är felaktig och fel driftstrategi tillämpas. Det är därför av intresse att öka kunskapen om 
dioxinbildning vid småskalig förbränning då klor finns närvarande i bränslet, och 
förbränningsförhållandena är sådana att CO och kolväten finns i rökgaserna vilket kan 
inträffa med askrika bränslen.    
 
1.1 Mål 
Målet med detta projekt var att förbättra kunskapen om dixoinutsläpp vid småskalig 
förbränning av ask- och klorrika pellets. Detta skedde genom mätning av dioxiner i 
rökgaserna vid både drifts- och underhållsfyr med två bränslen: pellets gjorda på rörflen 
och pellets gjorda på halm. Rörflen är ett flerårigt gräs med goda förbränningsegenskaper 
som anses ha potential som energigröda i norra Sverige och i Finland. Halm är en 
restprodukt från jordbruket och anses ha potential för förbränning.    
 

2 Genomförande 
Mätning av dioxiner i rökgas skedde i SP energitekniks laboratorium. Mätningarna 
skedde med två bränslen och vid förbränningslägen under tre dagar för respektive bränsle. 
En stoker och en panna avsedd för dessa bränslen dockades till en kylrigg. 
Förbränningsparametrar mättes med labbets ordinarie utrustning medan utrusning för 
dioxinmättes hyrdes av Metlab Miljö AB och analysen av dioxiner gjordes av Alcontrol 
Laboratories.  
 
2.1 Panna och stoker 
Förbränningstesterna utfördes med en Sonnys Multi-Stoker från Sonnys Maskiner AB 
dockad till en panna från Centrometal, se Figur 1. Stokern har en bränslebehållare på 240 
liter och ett keramiskt inklätt förbränningsrum. Nominell effekt vid träpellets är 65 kW. 
Stokern är avsedd för eldning av spannmål, träpellets, flis, såg-/hyvelspån mm. Panna är 
avsedd för både flisade och komprimerade bränslen och har en nominell effekt på 95 kW. 
   
Stokern är försedd med en kraftig omrörare vilken säkrar materialtillförseln till 
matarskruven, som är placerad i bränslebehållarens nedre del. Denna transporterar 
bränslet till förbränningsrummet där förbränningen sker vid hög temperatur. Keramiken i 
brännaren tål värme upp till 1800 ˚C utan att smälta, skala eller oxidera. Luft tillsätts med 
en fläkt genom hål i taket och från förbränningsrummets sidor. De gaser som inte 
förbränns i förbränningsrummet slutförbränns i pannan där också gaserna avger sin värme 
till pannvattnet. 
 
Pannans driftsläge styrs av pannvattentermostaten, d.v.s. den styrs on-off mot termostat. 
Då pannan är i driftsläge stiger pannvattentemperaturen ända till dess att den överstiger 
sitt inställda börvärde, t ex 80°C. Pannan övergår då till underhållseldning genom att 
minska mängden bränsle som matas till brännaren samtidigt som luftflödet stryps kraftigt. 
Detta innebär att pannvattentemperaturen sjunker och när temperaturen är lägre än inställt 
börvärde, t ex 60°C, övergår pannan åter till driftsläget.  
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Figur 1. Bild på brännaren med förråd (grå resp. blå) (A), pannan (grön) (B) och 
principskiss på pannan (C).  
Bilderna på pannan är hämtade från Centrometals hemsida, www.centrometal.hr, och bilden på 
brännaren från Sonny Maskiners hemsida, www.sonnys.se. 
 
2.2 Bränsle 
Vid mätningarna användes två ask- och klorrika pellets som båda anses ha en potential 
som bränsle i små- och medelstora anläggningar [10]. Rörflen är ett flerårigt gräs som 
odlas som energigröda i norra Sverige och i Finland. Analysen visar ett typiskt vårskördat 
rörflen som odlats på lerhaltiga jordar, dvs en hög askhalt som domineras av kisel men 
låga halter av klor och kalium eftersom dessa har sänkts genom urlakning under vintern. 
Ett sådant rörflen har är vanligen goda förbränningsegenskaper. Det slaggar inte, det 
brinner ut väl och bildad stofthalt blir relativt låg, i samma nivå som vid förbränning av 
träpellets. Bildad bottenaska kan dock ställa till problem eftersom volymen blir väsentlig 
[8][9]. 
 
Halm är en restprodukt från jordbruket som utnyttjas som bränsle för uppvärmning i 
Danmark och i södra Sverige. Halm är känt för att ofta ha låg asksmältpunkt och därför 
gärna slagga. Askan domineras av kisel och kalium. Halmpellets till experimenten köptes 
från Köge Pellet fabrik i Danmark. Vilken typ av halm pelletsen var gjorda av gick inte 
att få, eftersom, men huvuddelen av den halm som pressas i Köge är vetehalm.   
Vetehalm är ofta ”snällare” ur förbränningssynpunkt än t.ex. havrehalm.  
 
I Tabell 1 visas analys av bränslena. Halmen har en askhalt på 4,4 %, rörflen en askhalt 
på 7,9 % och trä en askhalt på 0,3 %. Klorhalten är i halmen är 0,13 %, i rörflenet 0,04 % 
och i trä 0,01 %. Figur 2 visar innehåll av askbildande ämnen i de två använda bränslena 
och i träpellets. Som jämförelse visas analys av en typisk träpellets, där askan domineras 
av kalcium.  
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Tabell 1. Bränsleanalys av pellets från halm och rörflen.  
Analys av en typisk träpellets visas som jämförelse. 
På prov i inlämningstillstånd Pellets av 

halm 
Pellets av 

rörflen 
Typisk pellets 

av trä 

Pelletsdiameter, mm 8 8 8 
Total fukt, vikt-% 12,7 12 6,5 
        
På torrt prov       
Aska, vikt-% 4,4 7,9 0,3 
Svavel, S, vikt-% 0,07 0,11 0,01 
Klor, Cl, vikt-% 0,13 0,04 0,01 
Kol, C, vikt-% 46,9 45,9 50,6 
Väte, H, vikt-% 5,9 5,9 6 
Kväve, N, vikt-% 0,4 0,9 0,1 
Syre, O, (diff.), vikt-% 42,2 39,4 43 
        
Effektivt värmevärde vid konstant 
tryck, MJ/kg 17,05 17,31 19,13 
        
På inaskat prov vid 500 °C       
Aluminium, Al, vikt-% 0,54 0,75 7,7 
Kisel, Si, vikt-% 26,6 35 3,4 
Järn, Fe, vikt-% 0,38 0,57 1,4 
Titan, Ti, vikt-% 0,04 0,05 0,04 
Mangan, Mn, vikt-% 0,06 0,21 2,8 
Magnesium, Mg, vikt-% 1,38 0,91 4,3 
Kalcium, Ca, vikt-% 7,08 2,8 22 
Natrium, Na, vikt-% 0,14 0,25 0,44 
Kalium, K, vikt-% 11,1 3,1 9,3 
Fosfor, P, vikt-% 0,92 0,08 1,60 
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Figur 2. Innehåll av askbildande ämnen i de två använda bränslena och i träpellets.  
   

2.3 Mätutrustning 
Stokern dockades till pannan som anslöts till en kylrigg som reglerade värmeuttaget från 
panna. Till kylriggen avgiven effekt och rökgasernas temperatur mättes kontinuerligt. 
Under mätningarna mättes följande koncentrationer kontinuerligt i rökgaserna: 
kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2) med en infraröd analysator, syre (O2) med ett 
paramagnetiskt instrument och totalkolväten (THC) med en flamjonisator. Totalkolväten 
räknas sedan om till organiskt kol, (OGC). Stoft mättes under driftläge med en 
gravimetrisk metod där rökgas sugs ut och stoftet samlas på filter. Stoftmätningen skedde 
i driftläge under 3 timmar vid två tillfällen för varje bränsle.   
 
Dioxiner mättes genom att rökgas sögs ut isokinetiskt (med samma hastighet i sonden 
som i rökgaskanalen) ur skorstenen och passerade ett filter och en särskild ampull där 
dioxinerna avskiljdes. Utrustning för dioxinprovtagning hyrdes av Metlab Miljö AB. 
Analysen genomfördes sedan av Alcontrol Laboratories. Det fanns två provtagare, en för 
driftläge och en för underhållseldning. Skifte mellan provtagarna skedde manuellt; från 
driftläge till underhåll då CO2-halten understeg 6 % och från underhåll till driftläge då 
CO2-halten översteg 6 %.   
 
Dioxiner används här som ett samlingsbegrepp för polyklorerade dibenso-pdioxiner och 
polyklorerade dibensofuraner. Totalt finns det 210 (75+135) olika sådana föreningar, och 
bland dessa finns det 17 stycken som visat sig vara särskilt giftiga. Då alla dessa 17 olika 
ämnen vanligen förekommer tillsammans, men i mycket varierande proportioner, har det 
utvecklats ekvivaleringssystem för att kunna uttrycka den totala mängden av dioxiner i ett 
prov vägt mot provets giftighet. Den mest studerade och sannolikt även giftigaste av de 
17 högtoxiska dioxinerna är tetrakloro-p-dibensodioxin som även kallas TCDD. 
Ekvivaleringssystemen baseras på att giftigheten hos de övriga 16 jämförs med TCDD 
vars giftighetsfaktor sätts till 1. Alla de övriga får då en toxisk ekvivalensfaktor (TEF) 
mellan 1,0 till 0,0001. Mängden eller halten av var och en av de 17 multipliceras sedan 
med varje ämnes TEF varefter produkterna summeras. Summan blir då ett mått på 
provets giftighet uttryckt som om allt förelåg som TCDD. 
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2.4 Mätningar 
Varje bränsle eldades under 3 dagar. Eftersom det tar flera timmar för den keramiskt 
klädda förbränningsugnen att nå driftstemperatur fick pannan gå på underhållsdrift 
nattetid för att spara in uppstarttid. Omslag mellan de två lägena skedde manuellt genom 
att börvärdet på pannans termostat ändrades.  
 

3 Resultat och diskussion 
Pannan eldades under 10-12 timmar varje dag i tre dagar med vartdera bränslet. Under 
natten gick pannan i underhållsläge men utan dioxinprovtagning och övriga 
analysinstrument för emissioner inkopplade. Under försökstid gick förbränningen i cykler 
med 1-2 timmar i driftläge följt av 1-2 timmar i underhållsläget. En cykel för rörflen visas 
i Figur 3 a-b och en cykel med halmpellets i Figur 4 a-b. Figur 5 visar några bilder från 
förbränningsförsöken.  
 
Efter injustering brann båda bränslena bra i driftläget. Stofthalten vid driftläget var 
relativt låg, speciellt för rörflen. Vid underhållsfyr blev halten kolmonoxid och kolväten i 
rökgaserna förhöjda vilket var förväntat. Halmpelleten ville slagga, och för att minska 
slaggningstendensen sänktes effekten något. Trots detta uppstod stopp i stokern pga 
slaggat material ca en gång per dag, varvid avbrott måste göras för att mata ut bottenaska 
för hand.  
 
Vid förbränning av rörflenspellets byggdes stora mängder aska upp i 
förbränningskammaren och bränslet hade svårt att brinna ut. Ofullständigt utbränt bränsle 
trycktes ut ur förbränningskammaren och hamnade på golvet i pannan vilket gav upphov 
till höga halter av kolmonoxid och kolväten i rökgaserna.  
 
Värden redovisade i Tabell 2 är beräknade på följande sätt: 
- Rökgastemperatur, effekt, CO, CO2, O2 och OGC är medelvärden för de tre 

mätdagarna från en period av driftläge (sammanlagt minuter) respektive en period av 
underhållsläge (sammanlagt minuter) varje dag.  

- Stoft är medelvärde av 2 st tre-timmarsperioder och vid driftsläge. 
- Dioxins är analysresultatet från de provvolymer som ackumulerades i respektive 

driftsfall. Normalisering till 10 % O2 har gjorts med hänsyn till provperiodernas 
längd. 

 
Tabell 2. Medelvärden från två bränslen och fyra driftsfall. 
    Halm, 

driftläge 
Halm, 

underhållsfyr 
Rörflen, 
driftläge 

Rörflen, 
underhållsfyr 

RGT* ˚C 189 79 214 89 
Effekt kW 31 6 38 8 
CO mg/Nm3 vid 10 % O2 torr 

gas 
68 1810 393 4938 

CO2 % 9,2 3,0 8,8 3,6 
O2 % 11,1 17,6 11,3 16,7 
OGC mg/Nm3  

vid 10 % O2 våt gas 
2 70 8 83 

Stoft mg/Nm3  
vid 10 % O2 torr gas 

151 - 26 - 

Dioxiner I-PCDD/F-TEQ, ng/Nm3 
vid 10 % O2 torr gas 

0,039 0,107 0,039 0,008 

* RGT = rökgastemperatur 
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Figur 3 a-b. Under en förbränningscykel bestående av driftläge följt av underhållsläge visas  
a) uppmätta halter av O2 och CO2 samt rökgastemperatur och avgiven effekt,  
b) uppmätta halter av CO och OGC samt rökgastemperatur. Bränslet är rörflenspellets.  
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Figur 4 a-b. Under en förbränningscykel bestående av driftläge följt av underhållsläge visas  
a) uppmätta halter av O2 och CO2 samt rökgastemperatur och avgiven effekt,  
b) uppmätta halter av CO och OGC samt rökgastemperatur. Bränslet är halmpellets.  
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a)      b)  

c)  
 
Figur 5. a) Bild tagen från pannans lucka. Till vänster syns förbränningskammarens 
anslutning till pannan. b) Bild tagen på bottenaska i förbränningskammaren efter avslutad 
eldning av halmpellets. c) Bild tagen under eldning genom titthål i kammarens tak. 
 
Uppmätta dioxinhalter är med båda bränslena och i båda driftlägena relativt låga. För 
båda bränslena var vid driftsläget dioxinhalten 0,039 I-PCDD/F-TEQ, ng/Nm3 vid 10 % 
O2. Vid underhållsfyr var dioxinhalten för halm 0,107 och för rörflen 0,008 I-PCDD/F-
TEQ, ng/Nm3 vid 10 % O2. Dessa värden kan jämföras med EU-direktivet för 
avfallsförbränning där rökgaskoncentrationen maximalt får vara 0,1 ng/Nm3 vid 10 % O2.  
 
Erfarenheten av dioxinutsläpp vid småskalig eldning är liten. I Figur 6 visas uppmätta 
dioxinhalter som funktion av uppmätt halt kolmonoxid i detta projekt tillsammans med 
halter uppmätta vid småskalig förbränning av träpellets och havre. Alla bränslen utom 
rörflen visar låga halter då förbränningsförhållandena är goda (låga kolmonoxidhalter). 
De högsta värdena uppstod vid sämre förbränningsförhållandena för halm och havre, ett 
mönster som rörflen avviker från. Fler mätresultat krävs för att bekräfta eller kullkasta 
detta samband.  
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Figur 6. Uppmätta dioxinhalter s.f.a. kolmonoxid vid småskalig förbränning. Värden för 
rörflen och halm från detta projekt, träpellets [6] och havre [7].  
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4 Slutsats 
Uppmätta dioxinhalter i detta projekt var låga, högsta halten var i nivå med vad som 
tillåts vid avfallsförbränning. Mätningar från två bränslen vid två driftsfall ger dock inte 
ett tillräckligt underlag för att helt utesluta risker med spridning av dioxiner vid småskalig 
förbränning av ask- och klorrika bränslen. Erfarenheten av dioxinutsläpp vid småskalig 
eldning är liten. Tidigare mätningar vid förbränning av träpellets och havre visade låga 
halter då förbränningsförhållandena var goda (låga kolmonoxidhalter) och högre halter 
vid sämre förbränningsförhållandena. Detta samband bekräftades delvis i detta projekt. 
Resultaten indikerar tillsammans att vissa bränslen och förbränningsförhållanden kan leda 
till dioxinutsläpp som inte är försumbara. Det visar också att utsläppen av dioxiner kan bli 
mycket låga förutsatt att tekniken är rätt utformad och rätt driftstrategi tillämpas. Det är 
därför av fortsatt intresse att öka kunskapen om dioxinbildning vid småskalig 
förbränning.  
 
Höga halter av oförbrända ämnen återfinns i regel alltid när en brännare arbetar med 
någon form av underhållsfyr. De kan också förekomma om brännaren inte är avpassad 
och/eller injusterad för att passa ett aktuellt bränsle. En ökad användning av askrika 
bränslen i mindre brännare som arbetar med intermittent eller modulerande drift ställer 
krav på att brännaren är anpassad så uppehållstid, temperatur och blandning är tillräckligt 
bra för en god utbränning vid alla driftlägen. Det är också av vikt att återföra dessa 
kunskapen till tillverkare av småskalig förbränningsutrusning. 
 

5 Förslag till fortsatt arbete 
Användning av olika biobränslen för förbränning ökar för närvarande i hela EU och 
förväntas fortsätta att öka, inte minst i ljuset av de politiska beslut som tagits inom 
unionen. I Sverige används redan idag i princip allt restmaterial från skogs- och 
träindustrin till energiändamål, och användning av andra råvaror förväntas öka. 
Resultaten av mätningarna i detta projekt pekar på att utsläpp av dioxiner vid småskalig 
eldning av klorhaltiga bränslen beror av förbränningens kvalitet mer än av bränslet, d.v.s. 
med rätt design och rätt driftsstrategi kan dioxinbildningen hållas mycket låg. En ökning 
av dioxinutsläpp till luft orsakad av småskalig eldning syntes därför vara inte bara 
olycklig utan också onödig. Men för att elda klor- och askrika bränslen på rätt sätt krävs 
ökad kunskap om vad rätt sätt är, och det krävs att denna kunskap återförs till dem som 
tillverkar småskalig utrustning. 
 
För att undvika framtida dioxinutsläpp vid småskalig eldning av ask- och klorrika 
bränslen föreslås: 
– en litteraturgenomgång där internationella erfarenheter sammanfattas och där de 
viktigaste mekanismerna och parametrarna för bildning av dioxiner vid småskalig eldning 
med ask- och klorrika bränslen sammanställs, 
– en kartläggning beträffande förväntad sammansättning av möjliga framtida bränslen, 
– en sammanställning avseende viktiga parametrar (uppehållstid, temperatur etc) för 
tillgänglig förbränningsteknik, 
– förslag till riktlinjer för design och drift av anläggningar som skall eldas med askrika 
och klorinnehållande bränslen.  
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