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Abstract 
 
Compact electrostatic filter at small-scale combustion of 
fuels with high ash content 
 
Evaluation of the performance of an electrostatic filter called R_ESP at combustion of 
fuels with high ash content were performed. Pellets of bark or reed canary grass were 
fired in a multi-stoker (20 kW). Dust separation efficiency over the R_ESP with respect 
to number concentration and size distribution was calculated from corresponding real-
time measurements, and with respect to mass from filter sampling. The combustion 
conditions were favourable, and the number concentration of particles was 2.5 · 107 
#/cmN

3 and 1.9 ·#/cmN
3 at combustion of reed canary grass and bark respectively. The 

results show that the technique of R_ESP works well for cleaning of particles from 
efficient combustion of the ash-rich fuels reed canary grass and bark. The objective to 
separate 85 % of the particles was reached at normal operation of the filter (60 W).  
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Förord 
 
Denna rapport är slutrapport för Energimyndighetens projekt 31415-1: Kompakt och 
kostandseffektivt elektrostatiskt filter för rökgasrening – Anpassning till askrika bränslen. 
Projektet har finansierats av Energimyndigheten och genom  natura-insatser från Applied 
Plasma Physics AS. Det är en del av Energimyndighetens program Småskalig värme-
försörjning med biobränslen och knutet till projektpaket närvärme. Arbetet har också 
samordnats med Energimyndighetens projekt Emissioner från småskalig värmeförsörj-
ning med biobränslen (Projekt 30824-1) genom att samma stoker och panna använts som 
i SP:s delar av det projektet. Sonnys Maskiner AB tackas för utlåning av stoker och panna 
till arbetet. 
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Sammanfattning 
 
Ökning av biobränsleförbränning kommer sannolikt medföra ökad användning av 
bränslen med hög askhalt, vilket är besvärligare ur förbränningssynpunkt jämfört med 
rena träbränslen. För att kunna elda dessa biobränslen i små anläggningar (50 kW – några 
MW) finns ett behov av nya billigare rökgasreningsutrustningar. Detta är viktigt för att 
biobränsleförbränning skall kunna öka utan att motverka Sveriges miljömål Frisk luft, 
vilket innehåller mål för partikelhalter i uteluften. 
 
Elektrostatiska filter för stoftrening på stora pannor som tillverkar fjärrvärme och el är 
idag väletablerat. Generellt blir dock kostnaden för dessa filter dyr att bära för mindre 
anläggningar. Det finns samtidigt några elfilter för villatillämpningar, men erfarenheterna 
är begränsade. I effektområdet däremellan, dvs mindre fjärrvärmeanläggningar och 
närvärmecentraler är det särskilt angeläget att hitta nya alternativ för bättre stoftrening. 
Det norska företaget Applied Plasma Physics (APP), har produkter för stoft- och lukt-
rening och ett elektrostatiskt filter kallat R_ESP (Residential Electrostatic Precipitator) 
för vedeldning, som är nära kommersiellt tillgängligt. Syftet med denna rapport är att 
utvärdera det elektrostatiska filtret R_ESP vid förbränning av askrika biobränslen och på 
så sätt bidra till ökad kunskap om elfilter för rökgasrening vid småskalig förbränning. Ett 
delmål är att avskilja minst 85 % av partiklarna i rökgasen.  
 
Experimentella försök gjordes på SP:s Energilaboratorium. Ett R_ESP monteras efter 
skorsten som monterats till multi-stoker/panna. Multi-stokern har en nominell effekt på 
65 kW vid förbränning av träpellets och i detta projekt eldades pellets av bark respektive 
av rörflen. Stoftavskiljning över filtret med avseende på antalskoncentration och storleks-
fördelning testades vid flera olika effekter på filtret vid eldning av de två bränslena. Bark-
förbränning valdes ut för ett längre test av stoftavskiljning över filtret med avseende på 
masskoncentration. Antalskoncentration och storleksfördelning av partiklar mättes i real-
tid med en elektrisk lågtrycksimpaktor (ELPI) och masskoncentration mättes genom 
filterprovtagning.  
 
Förbränningsförhållandena var goda, med låga halter av kolväten och kolmonoxid. 
Partiklar hade en antalskoncentration på 2,5 · 107 #/cmN

3 och 1,9 · #/cmN
3 (Normerat till 

10 % O2) vid förbränning av rörflen respektive bark. Arbetet visar att tekniken som 
R_ESP är uppbyggd kring fungerar väl för rening av partiklar från effektiv förbränning av 
de askrika bränslena rörflen och bark. Förbränningsanläggningen kördes vid 20 kW, 
vilket är ett effektområde som till exempel kan förekomma på en gård eller en skola. För 
en sådan applikation skulle en befintlig R_ESP kunna testas i fält, men för större anlägg-
ningar behövs viss utveckling. 
 
Delmålet att avskilja 85 % av partiklarna nåddes vid normaldrift av filtret (d v s 60 W 
effekt). När man går ned i effekt på filtret bibehålls en stor del av stoftavskiljningen och 
vid 20 W effekt var avskiljningen kring 80 %. Vid förbränning av bark gjordes en två-
dagars test av stoftavskiljning med avseende på massa. Det visade på en stoftavskiljning 
på 82 % vid 30 W effekt på elfiltret.  
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Summary 
 
The increase of renewable energy by combustion of biofuel will likely lead to an increase 
in the use of biofuels with high ash content. These fuels are more demanding from a 
combustion perspective. To facilitate combustion of these fuels in small combustion 
devices (50 kW –  a few MW), there is a need of inexpensive dust cleaning devices. This 
is urgent to facilitate increased biofuel combustion without counteraction with the 
Swedish environmental goal Clean Air (which contain goals for particles in the air). 
 
Electrostatic filters for dust cleaning at heat and power plants are well established. 
However, the cost of these filters is often expensive to bear for a small plant. A few 
electrostatic filters for residential applications are available, but the experience is limited. 
In the capacity-area in between, i.e. small district heating plants, it is of special 
importance to find new cheap alternatives for an improved dust cleaning. The Norwegian 
company Applied Plasma Physics (APP) have products for dust- and odour-cleaning. 
APP also has the electrostatic filter called R_ESP  (Residential Electrostatic Precipitator) 
for combustion of wood close to commercially available. The purpose of this report is to 
evaluate the electrostatic filter R_ESP at combustion of biofuels rich in ash, and by this 
contribute to increased knowledge about electrostatic precipitation at small-scale 
applications. A sub-goal is to separate 85 % of the particles in the flue gas. 
 
Experimental tests were performed at SP’s Energy laboratory. R_ESP was mounted 
downstream of a chimney, which was mounted on a multi-stoker/boiler. The multi-stoker 
has a nominal heat output of 65 kW at combustion of wood pellets. In this project pellets 
of bark or reed canary grass were fired. Dust separation efficiency over the R_ESP with 
respect to number concentration and size distribution was tested for several powers of the 
filter, during combustion of the two fuels. Combustion of bark was selected for a longer 
time test with respect to separation efficiency by particle mass. Number concentration and 
size distribution were measured in real time using an electrical low pressure impactor 
(ELPI) and mass concentration was measured by filter sampling.  
 
The combustion conditions were favourable, with low concentrations of hydrocarbons 
and carbon monoxide. The number concentration of particles was 2.5 · 107 #/cmN

3 and 
1.9 · #/cmN

3 (normalised to 10 % O2) at combustion of reed canary grass and bark 
respectively. The results show that the technique of R_ESP works well for cleaning of 
particles from efficient combustion of the ash-rich fuels reed canary grass and bark. The 
combustion device was run at 20 kW, which is a thermal output that may be present at a 
farm or a school. For such an application the existing R_ESP may be tested in field, but 
for larger plants a certain product development is needed. 
 
The objective to separate 85 % of the particles was reached at normal operation of the 
filter (60 W). Lowering the effect of the filter, a large part of the dust separation is 
maintained and at 20 W the separation was about 80 %. At combustion of bark a two-day 
test of dust separation with respect to mass was performed. It showed on a dust separation 
efficiency of  82 % at 30 W power of the electrostatic filter. 



8 

 

1 Inledning 
 
Ett ökat utnyttjande av biobränsle kommer sannolikt medföra ökad användning av mer 
besvärliga bränslen ur förbränningssynpunkt, jämfört med rena träbränslen. Exempel på 
sådana bränslen är bark, halm och rörflen och typiskt för dem är att de har en högre 
askhalt och ofta också högt innehåll av klor. Sådana mer krävande bränslen bör i första 
hand eldas i större förbränningsanläggningar, med lämplig rökgasreningsutrustning. Om 
anläggningen är mindre har den idag svårt att bära kostnaden för en konventionell 
rökgasreningsutrustning. För att kunna elda biobränslen med hög askhalt i små 
anläggningar (50 kW – några MW) finns det därför ett behov av nya billigare 
rökgasreningsutrustningar. Detta är viktigt för att ökningen av förnyelsebar energi ska ske 
i samklang med miljömål Frisk luft [1], vilket har partikelhalten 35 µg/m³ som 
dygnsmedelvärde och 20 µg/m³ som årsmedelvärde för partiklar (PM10 = partiklar 
< 10 µm) skall underskridas år 2010. Mätningar i utomhusluft visar att det i stora delar av 
Sverige kommer att vara svårt att nå dessa halter till 2010. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Under 2002 till 2004 utvecklades ett elektrostatiskt filter för vedeldning i ett EU-
Craftprojekt. Projektet och filtret kallades CleanAir och främsta projektpartners var 
Applied Plasma Physics (APP) och Teknologisk institutt i Oslo. APP är ett norskt företag 
som har produkter för stoft- och luktrening på marknaden, för industriella tillämpningar. 
Tester på lab visade då att CleanAir-prototypen avskiljde 85 -99 % av partiklarna från 
vedeldning, beroende på partikelstorlek [2]. Långtidstester på en befintlig villa visade 
också på goda resultat, med avskiljning på mellan 80 och 91 % [3]. Efter projektavslut låg 
utvecklingen av CleanAir nere under några år, men återupptogs 2007 och nu har APP ett 
elektrostatiskt filter som är nära kommersiellt tillgängligt för villamarknaden och det 
kallas R_ESP (Residential Electrostatic Precipitator). Det är detta filter som undersöks i 
detta projekt.  
 
Elektrostatiska filter för stoftrening på stora pannor som tillverkar fjärrvärme och el är 
idag väletablerat, men kostnaden för sådana filter blir ofta svår att bra för mindre 
anläggningar. Det finns samtidigt några elfilter för villatillämpningar som snart eller 
nyligen är kommersiellt tillgängliga, t ex R_ESP, men erfarenheterna är begränsade och 
främst inriktade på vedeldning. I effektområdet däremellan, d v s mindre 
fjärrvärmeanläggningar och närvärmecentraler är det särskilt angeläget att hitta nya 
alternativ för bättre stoftrening. 
 
1.2 Syfte och mål 
 
Det elektrostatiska filtret R_ESP är testat för vedeldning. I detta projekt skall det testas 
vid förbränning av pelleterade askrika bränslen i en något större panna, vilket innebär nya 
förutsättningar. Förutom partiklarnas egenskaper och ökad gashastighet jämfört med 
vedeldning kan rökgassammansättningen vara av betydelse, t ex skiljer sig fukthalten 
avsevärt mellan vedeldning och förbränning av torra bränslen som pellets.Vid applicering 
av R_ESP på småskalig förbränning av askrika bränslen kommer fina partiklar (< 1 µm) 
att dominera i rökgasen, precis som vid vedeldning, men deras kemiska innehåll kommer 
vara annorlunda.  
 
Syftet med projektet är att utvärdera det elektrostatiska filtret R_ESP vid förbränning av 
askrika biobränslen och på så sätt bidra till ökad kunskap om elfilter för rökgasrening vid 
småskalig förbränning. Ett delmål är att avskilja minst 85 % av partiklarna i rökgasen.  



9 

 

2 Teori 
 
Här ges en beskrivning av avskiljning av förbränningspartiklar genom elektrostatisk 
attraktion och en beskrivning av generella principer för ett elektrostatiskt filter. Beskriv-
ningen bygger på Värmeforskrapport 786 [4]. 
 
2.1 Stoftavskiljning genom elektrostatisk attraktion 
 
Elektriskt laddade partiklar som passerar ett elektriskt fält kan avskiljas genom attraktion 
till en elektrod med en laddning som är motsatt partikelns laddning. De minsta partiklarna 
(< 0,5 µm) får i första hand sin laddning genom diffusion [5]. De större partiklarna laddas 
främst genom det elektriska fältet (fältladdning), vilket består av joniserad rökgas. 
Stoftavskiljningens effektivitet beror i huvudsak på: 
 
• Partikelstorlek 
• Gashastighet 
• Resistivitet hos partiklarna 
 
Den maximala laddning som en enskild partikel kan få när den passerar genom ett 
elektriskt fält beror på partikelstorleken, särskilt partikelns ytarea. Detta innebär t ex att 
om man har samma typ av stoft och samma stoftkoncentration i två tillämpningar, men ett 
högre innehåll av finare partiklar i ena fallet, så kommer ytarean att vara större i fallet 
med finare partiklar. Då kan också dessa partiklar bära mer laddning. 
 
Rökgasens hastighet är viktig för stoftavskiljningen. Vid en alltför hög gashastighet 
kommer relativt många partiklar att passera utan att fångas upp av någon elektrod. En 
alltför låg gashastighet framförallt ställer till med praktiska problem då det lätt byggs upp 
en ansamling av partiklar i inloppet till filtret.  
 
Slutligen är partiklarnas resistivitet en mycket viktig faktor för möjligheten att effektivt 
kunna utnyttja elektrostatisk attraktion för avskiljning av partiklar. Den anger förmågan 
hos en partikel att leda elektricitet. Låg resistivitet hos en partikel gör att den har en stor 
förmåga att leda elektricitet och är därmed lättare att avskilja med elektrostatisk 
attraktion. Resistiviteten vid rökgastillämpningar påverkas främst av kemisk sammansätt-
ning hos gasen, kemisk sammansättning hos partiklarna och rökgasens temperatur. 
 
2.2 Elektrostatiska filter 
 
Elektrostatiska filter för rökgasrening är vanliga på större fjärrvärme- och kraftvärme-
anläggningar. En principskiss på ett typiskt sådant filter visas i Figur 1. Partiklarna laddas 
elektriskt och förs till de motsatt laddade uppsamlingsplattorna (som kan vara torra eller 
våta). Plattorna rengörs mekaniskt genom skakning eller med en elektrisk puls. Den totala 
avskiljningsgraden brukar vara hög, i stora anläggningar ofta över 99,5 %. Viktiga 
faktorer som avgör effektiviteten är: 
 

• anläggningens ”storlek”  
• elektriska fältstyrkan 
• resistiviteten hos partiklarna 

 
Storleken på anläggningen avgör bland annat uppehållstiden för partiklarna. Längre 
uppehållstid ger större chans till att partiklarna fångas in. Ofta är flera moduler serie-
kopplade för att ge ökad effektivitet. I begreppet ”storlek” ingår också arean på upp-
samlingsplattorna.  
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Hög elektrisk fältstyrka ger effektivare partikeluppsamling, men ger också problem med 
urladdningar som om de inte kontrolleras snabbt leder till överbelastning. Idealet är att 
ligga vid en fältstyrka strax under den nivå där urladdningarna uppstår. 
 
Partiklar med hög resistivitet är svåra att ladda upp i ett elektriskt fält och därmed svåra 
att avlägsna från rökgasen. Detta är fallet med t ex partiklar i rökgaser från förbränning av 
halm, se t ex [6]. 
 
 

Figur 1 Principskiss på funktionen hos ett elektrostatiskt filter. 
 
 

3 Genomförande 
 
Ett elektrostatiskt filter för vedeldning, kallat R_ESP, testades vid förbränning av askrika 
pellets. En multi-stoker, avsedd för spannmål såväl som träbränslen, installerades till en 
panna och en kylrigg på SP:s laboratorium för Energiteknik. Skorsten monteras på 
pannan och stoftrenaren R_ESP monteras direkt på skorstenen. Stoftavskiljning mäts 
genom att mäta partiklarnas antalskoncentration och masskoncentration både nedströms 
och uppströms stoftrenaren. 
 
3.1 Elektrostatiska filtret R_ESP 
 
Det elektrostatiska filtret R_ESP är ett relativt kompakt filter avsett för montering på 
skorsten på villor. I Figur 2 visas ett foto på det exemplar som testats i detta projekt. 
R_ESP monteras ovanpå skorstenen, där rökgasen går ut, men sticker också ned en bit i 
skorstenen. En installerad R_ESP-enhet bedöms, av tillverkaren, behöva underhållas med 

Jord

Rökgas

Renad gas

Högspänningstrådar

Partiklar - faller
ner vid rengöring

Uppsamlingsplattor
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jämna mellanrum i form av sotning, lämpligen med samma intervall som den skorsten 
den är monterad på.  
 

 
Figur 2 Foto på det elektrostatiska filtret R_ESP. 
 
Elfiltret behöver tillgång till ett jordat eluttag på 220 V, säkrat upp till 16 A. Den maxi-
mala effekten filtret är designad för är 105 W och normaldrift är vid 60 W. I Figur 3 finns 
en skiss som visar olika delar av R_ESP inifrån. Spänning läggs på via kabeln i centrum 
av filtret och ett elektriskt fält skapas, i den del som är nedstucken i skorstenen mellan 
elektroden i centrum av skorstenen och skorstensväggen och i den del som sticker upp 
över skorstenen mellan elektrod och metallvägg. I det elektriska fältet laddas partiklarna 
negativt. Utsidan av enheten är positivt laddad, så partiklarna fastnar på väggarna i 
R_ESP och skorstensväggarna. 
 

 
Figur 3 Skiss på genomskärning av R_ESP. 

Elektrod 

Elektrod 
Metallvägg 
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3.2 Förbränningsförutsättningar 
 
R_ESP testades vid goda förbränningsförhållanden vid eldning av pellets av rörflen 
respektive bark. Förbränningen gjordes i en multi-stoker i vilken man kan elda flera olika 
slags bränslen (nominell effekt vid förbränning av träpellets: 65 kW). 
 
3.2.1 Bränslen 
 
Pellets av rörflen och bark (diameter 8 mm) eldades vid separata driftsfall. I Tabell 1 
visas respektive bränsleanalys. Bränslenas värmevärden med avseende på torrsubstans 
var ungefär lika, men rörflensbränslet var något fuktigare än barken (11,9 % fukt jämfört 
med 9,1). Askhalten var 5,0 % och 3,4 % i rörflenet respektive barken. 
 
  Tabell 1 Bränsleanalys. Fukthalt avser mass-% i fuktigt bränsle och  
   övriga data avser MJ per kg torrt bränsle respektive mass-% i torrt bränsle. 

 Rörflen 
 

Bark 
 

Fukthalt 11,9 9,1 
   
Effektivt värmevärde (MJ/kg) 17,6 17,8 
   
Kol  46,9 52,5 
Syre 42 37,8 
Väte 5,8 5,9 
Kväve 0,64 0,4 
Svavel 0,06 0,03 
Klor - 0,01 
Aska 5,0 3,4 

 
3.2.2 Förbränningsutrustning 
 

 

A 
 

 

B 

 

 

Figur 4 A: Stoker med förråd (ljusgrå respektive blå), hämtat från Sonny Maskiners 
websida, www.sonnys.se. B: Panna (grön) hämtat från Centrometals websida, 
www.centrometal.hr. 
 
Förbränningsförsöken utfördes med en Sonnys Multi-Stoker från Sonnys Maskiner AB 
dockad till en panna från Centrometal, se Figur 4. Panna är avsedd för både flisade och  
komprimerade bränslen och har en nominell effekt på 95 kW. Stokern är avsedd för 
eldning av flera slags bränslen, t ex spannmål, träpellets eller flis. Den har en bränsle-
behållare på 240 liter och ett keramiskt inklätt förbränningsrum. Nominell effekt för 
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stokern vid förbränning av träpellets är 65 kW. Vid försöken i denna rapport kördes 
stokern på en effekt kring 20 kW. 
 
Förbränningen i stokern varierar mellan två driftlägen: förbränning och underhållsfyr. 
Driftsläge styrs av pannvattentermostaten, d v s den styrs on-off mot termostat. Då den är 
i förbränningsläge stiger pannvattentemperaturen ända till dess att den når sitt inställda 
börvärde, t ex 80 °C. Stokern övergår då till underhållsfyr genom att minska mängden 
bränsle som matas till brännaren samtidigt som luftflödet stryps kraftigt. Underhållsfyr 
har till uppgift att hålla förbränningen vid liv och innebär att pannvattentemperaturen 
sjunker. När temperaturen är lägre än inställt börvärde, t ex 60 °C, övergår pannan åter till 
förbränningsläget. Mätningarna i detta projekt gjordes vid förbränningsläge. 
 
3.3 Mätmetoder 
 
Avskiljning av stoftpartiklar över R_ESP undersöktes genom att mäta koncentration av 
partiklar som gick in respektive ut från filtret. Antalskoncentration och storleksfördelning 
av partiklar mättes on-line och i ett fall mättes masskoncentration av partiklar. 
Förbränningsförhållandena observerades on-line genom mätning av gasformiga ämnen. 
 
3.3.1 Stoftavskiljning 
 
Stoftavskiljning över det elektrostatiska filtret beräknades från mätning av partikel-
koncentration. Koncentration av partiklar före filtret, det vill säga ingående koncentration 
(Cin) och koncentration efter filtret (utgående koncentration Cut) ger stoftavskiljningen 
ηfilter: 
 

in

utin
filter C

CC −
=η   (Ekvation 1) 

 
3.3.2 Antalskoncentration stoft 
 
Mätinstrumentet för antalskoncentration och storleksfördelning var monterat nedströms 
det elektrostatiska filtret. Mätning av ingående och utgående koncentration av partiklar 
till elfiltret gjordes när det elektrostatiska filtret  var avslaget respektive påslaget. Filtret 
var växelvis avslaget respektive påslaget, om intervaller på cirka 5 minuter. Vid 
beräkning av stoftavskiljning jämförs ett mätintervall med medelvärdet av intervallen före 
och efter det aktuella intervallet. 
 
Mätning av antalskoncentration av stoftpartiklar görs on-line med en elektrisk 
lågtrycksimpaktor (ELPI), vilken mäter antalskoncentration av partiklar och deras  
storleksfördelning i området 7 nm till 10 µm. Rökgas för mätning av antalskoncentration 
och storleksfördelning späds i två steg före mätningen. Första spädsteget görs uppvärmt 
(160 °C), både m a p spädare och spädluft, för att undvika kondensation och partikel-
tillväxt.  
 
3.3.3 Masskoncentration stoft 
 
Masskoncentration av stoftpartiklar mättes genom insamlig av stoft under en längre tid än 
vid mätning av antalskoncentration. För att samla lämpliga mängder stoft på respektive 
filter gjordes två på varandra följande mätningar av ingående masskoncentration av stoft 
och en mätning på utgående koncentration (vilken ju självklart är betydligt lägre).  
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Insamling av stoft på filter med en stoftsond görs enligt europeisk standard [7], egentligen 
avsedd för låga stoftkoncentrationer (< 50 mg/mn

3), men fungerar också bra vid högre 
koncentrationer. Nedströms stoftrenare är partikelkoncentrationen mycket låg och det 
behövs då en lång provtagningstid, motsvarande en till två dagar, för att få tillräckligt stor 
stoftmängd på filtret nedströms R_ESP-enheten.  
 
3.3.4 Gasformiga ämnen 
 
Mätningar av gasformiga ämnen i rökgasen görs för att bevaka 
förbränningsförhållandena. Koncentration av de kolmonoxid (CO) och kolväten mättes 
som ett mått på hur fullständig förbränningen var, ju högre värde, desto sämre 
förbränning. Koldioxid (CO2) och syre (O2) mättes för att kontrollera luftöverskottet och 
för att kunna göra rättvisa jämförelser mellan olika driftsfall. Konventionella 
gasanalysatorer för on-line-mätning användes. CO/ CO2,-instrumentet fungerar enligt 
principen detektion med icke-dispersivt infrarött ljus och O2-instrumentet enligt principen 
för paramagnetism. Kolväten mättes med en flamjonisationsdetektor som kalibrerades 
med propangas. Då erhålls primärt kolväte-emissionen som propanekvivalenter och dessa 
räknas sedan om till totalt organiskt kol (OGC) som är ett mått på koncentrationen av rent 
kol i gasformigt kolväte-utsläpp. 
 
3.4 Mätplan 
 
Först gjordes korttidsförsök på det ena bränslet och olika effektlägen inställda på R_ESP. 
Därefter testades nästa bränsle på liknande sätt. Vid korttidsförsöken gjordes on-line-
mätning av antalskoncentration av partiklar och deras storleksfördelning med syfte att 
räkna ut avskiljning av partiklar över R_ESP. På grund av stabilare driftsförhållanden 
valdes sen förbränning av bark till ett längre test för att mäta partikelavskiljning med 
avseende på masskoncentration.  
 
 

4 Resultat 
 
Goda förbränningsförhållanden uppmättes både vid eldning av rörflen och bark, men 
förbränning av bark var mer stabilt över tiden. Stoftavskiljning över filtret med avseende 
på antalskoncentration och storleksfördelning testades vid flera olika effekter på filtret vid 
eldning av de två bränslena. Barkförbränning valdes ut för ett längre test av med avseende 
på masskoncentration på grund av stabilare drift. 
 
4.1 Förbränningsförhållanden 
 
vid bark 21 kW. Förbränningsförhållandena var goda, särskilt vid barkförbränning som 
hade mycket låga halter av kolmonoxid och kolväten (Tabell 2). Partiklar hade en antals-
koncentration på 2,5 · 107 #/cmN

3 och 1,9 · 107 #/cmN
3 vid förbränning av rörflen 

respektive bark. 
 
Tabell 2 Förbränningsdata. 
 Panneffekt 

(kW) 
CO2 
(%) 

CO 
(mg/mN

3)* 
OGC 

(mg/mN
3)* 

Partiklar 
(#/cmN

3) 
Rörflen 17 5,2 440 21 2,5 · 107 

Bark 21 6,5 17 1 1,9 · 107 
* Normerat till 10 % O2
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Tabell 3 Stoftavskiljning över R_ESP (se ekvation 1) m a p antalskoncentration av partiklar 
(alla partikelstorlekar), för olika inställningar av effekt på filtret.  

 

Filtrets 
effekt (W) 

 

Rörflen 
Stoftavskiljning (%) 

 

Bark 
Stoftavskiljning (%) 

66 83 - 
64 89 - 
59 85 - 
57 86 - 

   
49 81 - 
41 82 - 
40 81 81 
37 87 - 
30 - 83 

   
28 85 - 
23 84 81 
18 - 79 
17 81 - 
16 80 - 

   
14 - 76 
9 78 70 
4 65 61 

 
4.2 Stoftavskiljning m a p antal 
 
Tester gjordes vid olika effektlägen på filtret i området 4 – 95 W (normaldrift 60 W). 
Försöken inleddes vid förbränning av rörflen. Första effekten på filtret var 95 kW och då 
blev det täta överslag i filtret, vilket observeras som spikar av höga antalskoncentrationer 
vid realtidsmätningen av partiklar. Täta överslag är inte önskvärt och visar att elfiltret inte 
behöver köras på så hög effekt. Resultat med spikar blir också svårtolkade ur 
utvärderingssynpunkt eftersom partikelkoncentrationen varierar och därför visas inga 
sådana resultat här. Successivt testades lägre och lägre effekter på filtret och stabil drift 
och avskiljning på 85 % och högre nåddes vid de högsta effekterna och ned till cirka 
60 W (Tabell 3). Vid lägre effekter uppmättes också god avskiljning över filtret. Vid 
lägsta inställbara effekt 4 W observerades 65 % och 61 % avskiljning vid förbränning av 
rörflen respektive bark. 
 
Förbränning av rörflen (Figur 5) uppvisade i de flesta fall högst avskiljning av partiklar 
med storlek kring 0,03 µm och ett minimum konstateras kring 0,25 µm. Vid förbränning 
av bark (Figur 6) blev istället avskiljningen som bäst för de allra minsta partiklarna, 
storlek 0,02 µm (nedre gräns för mätinstrumentet). Minimum för partikelavskiljning 
varierade från 0,15 till 0,4 µm, vilket i medel var ungefär 0,3 µm. 
 
4.3 Stoftavskiljning m a p massa 
 
Vid förbränning av barkpellets gjordes mätning av masskoncentration stoftpartiklar före 
och efter R_ESP genom uppsamling av stoft. Koncentrationen av stoft var 46 mg/ mN

3 
(vid 10 % O2). Försöket gjordes under två dagar för att samla tillräcklig mängd partiklar 
på stoftfiltren. Resultatet visade på stoftavskiljning på 82 % när R_ESP kördes på 30 W. 
Samtidigt noteras att driften av R_ESP fungerade väl under försöket, det vill säga filtret 
behövde ingen skötsel bortsett från att starta och stoppa driften. 
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Figur 5 Stoftavskiljning  över filter vid olika partikelstorlekar, vid förbränning av rörflen. 
Effektlägena gäller filtret. Avskiljningsgrad är beräknat från antalskoncentration av 
partiklar (Ekvation 1). 
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Figur 6 Stoftavskiljning över filter vid olika partikelstorlekar, vid förbränning av bark. 
Effektlägena gäller filtret. Avskiljningsgrad är beräknat från antalskoncentration av 
partiklar (Ekvation 1). 
 
 

5 Slutsatser 
 
Resultaten visar att tekniken som det elektrostatiska filtret R_ESP är uppbyggd kring 
fungerar väl för rening av partiklar från effektiv förbränning av de askrika bränslena 
rörflen och bark. Förbränningsanläggningen kördes vid 20 kW vilket är ett effektområde 
som till exempel kan förekomma på en gård eller en skola och för en sådan applikation 
finns prototyper av R_ESP framtagna och skulle kunna testas i fält. För större anlägg-
ningar skulle det aktuella elfiltret behöva utvecklas för att rent praktiskt passa på större 
skorstenar. 
 
Det elektrostatiska filtret hade hög stoftavskiljning både med avseende på massa och 
antal stoftpartiklar. Det avskiljer ultrafina partiklar (< 0,1 µm) särskilt väl och har mini-
mum i avskiljningen i området 0,15 – 0,40 µm. Resultaten avser i huvudsak antal 
partiklar, men i det fall stoftavskiljning m a p massa testades var avskiljningen ungefär 
densamma som för antal partiklar. Ett delmål var att avskilja 85 % av partiklarna. Detta 
nåddes vid normaldrift av filtret (60 W). När man går ned i effekt för filtret bibehålls en 
stor del av stoftavskiljningen och var vid 20 W kring 80 %. Till och med vid filtrets lägsta 
effekt på 4 W uppmättes stoftavskiljning på 60-65 %. Stoftavskiljning vid dessa låga 
effekter är positivt för driftsekonomin, vilket är särskilt viktigt vid småskalig förbränning.  
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Det skall till sist noteras att R_ESP inte har den höga stoftavskiljning som kommersiella 
elektrostatiska filter på stora fjärr- och kraftvärmeanläggningar har, men det är inte heller 
ändamålet för ett elektrostatiskt filter för småskaliga tillämpningar. I Sverige finns inga 
krav på stoftutsläpp för anläggningar med effekt upp till 300 kW, medan större anlägg-
ningar får tillstånd för varierande stoftutsläpp, bl a beroende på placering. Det finns dock 
krav också på de minsta anläggningarna i andra länder i Europa, t ex Tyskland och 
Österrike. 
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