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Förord 

Denna rapport redovisar resultaten från ”WP 2 Experimentell utvärdering/validering av 

pelletkvalitet - Brännare för villor och större fastigheter”. Projektet finansieras med 

direkta medel av Energimyndigheten och med naturabidrag från Ariterm Sweden AB och 

Janfire A. Arbetet ingår som ett arbetspaket inom projektet P 30641-1 

”Förbränningskaraktärisering och förbränningsteknisk utvärdering av olika 

pelletbränslen”, ett samarbete mellan SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut 

(koordinator), Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. Projektet 

”Pelletsplattformen”, som leds av SLU i Umeå, har bidragit med bränslen till 

förbränningsförsöken.  

Vi vill tacka Energimyndigheten, Ariterm Sweden AB, Janfire AB och Pelletsplattformen 

för stöd och ett gott samarbete.    

 

Borås juni 2011 
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Sammanfattning 

 

Förbränningsegenskaper hos sex olika pelletbränslen, framtagna inom Pelletsplattformen 

som kommande eller intressanta, bestämdes genom försök i tre olika villabrännare. 

Brännarna representerar de tre förbränningstekniker som är vanliga på den småskaliga 

marknaden: en övermatad, en undermatad och en framåtbrinnande brännare. Bränslena 

var: i) träpellets med inblandning av 1,5 % lignosulfanat, ii) träpellets med inblandning av 

1,5%  potatis- och majsstärkelse, iii) barkad energived, iv) ej barkad energived, v) en 

pelletkvalitet bestående av 50% sågspån och 50% energived och vi) referenspellets. 

Förbränningstesterna skedde dels vid konstant, nominell drift under 2,5-5 timmar, dels 

vid dellast under tre på varandra följande dagar. Samma bränslen plus pellets med 

varierande grad av lignin eldades även som enstaka pellets i en labreaktor. 

De energivedsbaserade bränslena uppvisade tendenser till något högre NO-emissioner än 

normal stamvedsbaserad pellets (referenspelletsen). Pelleten med additivet lignosulfanat 

gav upphov till förhöjda SO2-emisioner. Samtliga mätta bränslekvalitéer gav låga HCl 

emissioner.  

Pelleten med additivet lignosulfanat gav också upphov till kraftigt förhöjda emissioner av 

fina partiklar, se Figur 2. Även pelleten med det stärkelsebaserade additivet gav förhöjda 

emissioner av fina partiklar. Dessa additiv innehåller alkali (K+Na). Även pellets 

tillverkad av obarkad energived gav något förhöjda värden av totalstoft.   

Pelleten med additivet lignosulfanat och stärkelse gav upphov till hårt, sintrat material i 

brännarkopp/brännarrör. Även energivedsbaserad pellets gav i några fall upphov till 

sintrat material, men detta var mjukare än i fallen med additiv. Bränslena gav upphov till 

beläggningar i pannorna i varierande grad, men provtiden bedömdes som för kort för att 

en korrekt bedömning av beläggningstillväxten.   

Alla tre brännarteknikerna fungerade med alla bränslen under provtiden. Dock visade den 

undermatade brännaren en tendens till ökning i CO-emission och sintring i koppen under 

både nominell drift och vid jämförelse av dag 1 dag 3 vid dellast för bränslen med additiv 

och energivedspellets. Detta visar på en känslighet för påverkan av sintrat material och en 

svårighet att tömma koppen Brännaren bör utrustas med någon typ av rengöring av 

koppen för att fungera pålitligt.  

Den framåtbrinnande brännaren hanterar bildad slagg genom renblåsning. Vid nominell 

last återfinns sintring i brännarröret endast efter energived, och i fallet den mixade 

energiveden ökar CO-utsläppen påtagligt från dag 1 till dag 3. Tekniken bör kunna klara 

de provade bränslena, dock kan frekvensen för renblåsning behöva justeras/ökas för att 

säkerställa funktionen. 

Den övermatade brännaren hade svårare att klara den ökade askhalten hos de två bränslen 

som provades vid nominell drift, då CO-emissionerna var något högre än för de andra 

brännarna. Dock sågs ingen ökning med tiden, och CO-emissionerna vid dellast var lägre 

än för de andra brännarna. Tekniken med övermatad brännare och askskrapning bör 

kunna klara de provade bränslena, dock kan frekvensen för askskrapning behöva 

justeras/ökas för att säkerställa funktionen. 

Ur ett metodperspektiv är förbränningsexperiment vid nominell (konstant) last 

tillsammans med försök med dellast under en längre tid ger en bra bild av hur bränsle och 

brännare fungerar. För en korrekt bedömning av långtidseffekter bör dock eldning ske 

under längre tid än tre dagar. Nackdelen med förbränningsexperimenten i villabrännare är 

att de kräver en ganska stor insats av analysinstrument och persontid. Utrustningen bör 

vara väl fungerande och beprövad och inte behäftad med barnsjukdomar eller ”tankefel”. 

Den bör justeras in för varje bränsle så att resultaten blir möjliga att jämföra, och det är 

viktigt att operatören är insatt i hur respektive utrustning fungerar, är välbekant med 
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mätutrustning och rutiner och kan genomföra och dokumentera försöken på ett 

konsekvent sätt.  

Försöken med enstaka pellets i en labreaktor under väl definierade förhållanden visade att 

ökad inblandning av lignin i för övrigt samma material ger, förutom ökad hårdhet och 

densitet, förlängd koksutbränningstid. Detta beror troligen på att porositeten hos ligninen 

är lägre än hos bränslekoksen, varför syrediffusionen till koksytorna tar längre tid. 

Metoden är värdefull för förståelse av hur enskilda parametrar påverkar 

bränsleomvandlingen.    
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Inledning 
 

Användning av biomassa till energiändamål i Sverige ökar med ca 3 TWh/år. 

Användning av bränslepellets har femdubblats från mitten av 1990 och tros fortsatt öka. 

Av de 2,3 miljoner ton som levererades till den svenska marknaden år 2010 gick 1/3 till 

villamarknaden och resten till större anläggningar, framförallt inom fjärrvärmesektorn 

men även till industripannor. Samtidigt har importen av pellets ökat, och utgjorde 2010 

30 % av leveranserna. Export av pellets är betydligt mindre och motsvarar 3 % av 

leveranserna.  

Vid tillverkning av pellets komprimeras råvaran under högt tryck och formar små stavar. 

Pellets ”rinner” och kan transporteras i skruvar och m.h.a. tryckluft. Pellets har lägre 

fukthalt och högre densitet än den ursprungliga råvaran och blir på så sätt prisvärt att både 

transportera och lagra.  

I stort sett all pellets som produceras i Sverige består av biprodukter från skogsindustrin i 

form av såg- och kutterspån. Detta ger dagens pellets en enhetlig kvalitet och låg askhalt. 

Den ökade användningen av pellets både inom Sverige och internationellt leder till en 

bredare råvarubas för bränslepelleten, med ökade askhalter, andra askegenskaper och 

andra emissioner än dagens pellets.   

I villa och fastighet används pellets i kaminer, i pellets pannor eller i olje- eller vedpannor 

som försetts med en pelletsbrännare. Den här småskaliga förbränningsutrustningen är 

kompakt byggda och arbetar vanligen med kortare eller längre perioder av stillestånd. 

Detta gör dem mer känsliga för variationer i bränslets kvalitet än större, mer kontinuerligt 

arbetande pannor. På villamarknaden konkurrerar pelleten med andra uppvärmningsslag, 

framförallt värmepumpar som vunnit ökande marknadsandelar på senare år. 

Värmepumpen upplevs av konsumenten som en mer bekväm och problemfri värmekälla 

jämfört med pellets
i
. Det är troligt att den pellets som levereras till villamarknaden även 

fortsatt kommer att vara av hög kvalitet. Orsaken är framförallt att konsumenterna vill ha 

problemfria anläggningar, men även att en anpassning till andra kvaliteter kommer att är 

kräva anpassning av utrustning vilket kommer att ge en dyrare produkt.  

 I den nya bränslestandarden finns ett särskilt kapitel där bränsle avsett för småskalig 

uppvärmning definieras. Bränslet delas där upp i tre klasser. Bränslet är baserat på 

träråvara och endast 2 % inblandning av ett additiv accepteras. 

Slaggningstendenser och emissioner i partikel- och gasfas hos dagens pelleterade 

bränslen avsedda för utrustningar 20-100 kW har studerats tidigare i av STEM 

finansierade pelletsprogram, exempelvis
ii,iii,iv

. Förbränningsegenskaper hos tre pelleterade 

stråbränslen undersöktes villabrännare av olika typ
v
. Även möjligheten att minska 

slaggning och bildning av fina partiklar genom inblandning av torv har undersökts 

småskaligt
vi ,vii

. Tillsatser av mineraliska additiv kan förbättra förbränigsegenskaper 

genom att minska slaggningstendenser, vilket har visats med kaolin och kalksten i pellets 

från skogsbränslebaserade råvaror
viii,ix

.  

Fortfarande saknas en sammanhållen kunskap om hur morgondagens pelletsråvaror 

uppför sig och därmed hur utrustningen bör utfomas och styras för en väl fungerande 

förbränning med hög tillgänglighet och minimala utsläpp. Även med dagens bränslen 

uppstår allt som oftast tekniska problem för slutanvändaren och det är många gånger  

oklart hur mycket det beror på varierande pelletkvalitet respektive undermålig 

förbränningsteknik. Bilden kommer att kompliceras betydligt vid introduktion av fler 

pelletkvaliteter och insatser på området är angelägna.  

Tillverkarna av förbränningsutrustningar arbetar med att utveckla teknik som kan hantera 

allt vidare bränslekvaliteter. Ju mer besvärliga bränslen som skall hanteras, desto större 

krav ställs på tekniken vilket också leder till högre kostnader. Det är väsentligt att ta fram 

underlag för de bränslen som kan förväntas dyka upp på marknaden så att rätt krav kan 



9 

 

ställas på teknikutveckling så att kostnadseffektiv teknik kan utvecklas för olika 

tillämpningar. Internationellt finns en mycket stor marknad för teknik som kan hantera 

besvärligare askrika bränslen och insatser på området torde kunna stärka svensk 

konkurrenskraft inom bioenergi. Genom en breddad råvarubas förbättras också 

förutsättningarna för en nationellt oberoende biobränsleförsörjning. 

Syfte och mål 
 

Det övergripande syftet med detta projekt var att identifiera och definiera kritiska 

parametrar för pelletkvalitet genom att metodiskt studera vad som krävs i form av 

bränsleegenskaper för att utrusning och förbränning ska fungera optimalt. Specifika mål 

för det övergipande projektet P 30641-1 ”Förbränningskaraktärisering och 

förbränningsteknisk utvärdering av olika pelletbränslen”, som detta projekt bidragit till 

har varit att:  

 demonstrera utvecklingsbehov av förbränningstekniken och ta fram underlag för 

behov av teknikutveckling  

 utvärdera förbränningsresultatet (drifttillgänglighet och emissioner) vid nyttjande 

av kommande pelletkvaliteter (för vissa även med additivinblandning) i typiska 

villaanläggningar och närvärmeanläggningar av rost- och pulvertyp. 

 utveckla experimentell metodik for att utvärdera bränslekvalitet i praktisk 

tillämpning 

 utifrån det experimentella materialet utveckla teoretiska modeller som beskriver 

kritiska parametrar för bränsleomvandlingsprocessen avseende 

 askrelaterade driftsproblem och emissioner, bl a för att styra pelletkvaliteten mot 

optimala egenskaper (t ex genom additivinblandning) 

 återkoppla resultat beträffande kritiska värden på olika parametrar avseende 

pelletkvalitet for styrning (t ex baserad på NIR och XRF) av 

pelleteringsprocessen mot olika pelletegenskaper, vilket studeras inom 

Pelletplattformen 
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Genomförande 

Experiment 

Experimentell planering 

Förbränningstesterna utfördes i SP Energitekniks laboratorium i Borås. Sex olika 

pelletbränslen framtagna inom Pelletsplattformen utvärderades i tre olika småskaliga 

utrustningar. Försöken genomfördes efter att förbränningen blivit stabil vid nominell 

effekt under 2-6 timmar och vid dellast under tre dagar.  

Samma bränslen utvärderades även vid förbränningsförsök i en labreaktor där 

utbränningstiden mättes för enstaka pellets vid väl definierade förhållanden. Försök 

genomfördes även med pellets med olika grad av inblandning av lignin i samma reaktor. 

Experimentell utrustning  

Pelletsbrännare och pannor 

Tre pelletsbrännare har används vid utvärdering. De representerar de tre 

förbränningstekniker som är vanliga hos småskalig förbränningsteknik på marknaden 

idag: en övermatad, en undermatad och en framåtbrinnande brännare. 

Förbränningsprinciperna visas i Figur 1. 

 
1.) 

 
2.) 

 

 
3.) 

 
Figur 1. Figurerna visar de tre förbränningsprinciperna för pelletbrännare, 1.) övermattad, 2.) 

undermatad och 3.) framåtbrinnande. 

 Undermatad teknik: Thermia BeQuem 20 installerad i Combifire från Ved & 

Solteknik, Långshyttan. Pannan används som referenspanna vid certifiering och 

P-märkning av brännare för träpellets. 

 Framåtbrinnande brännare: PX 21 ansluten till pannan Uno, båda från Ariterm.  

 Övermatad brännare: Janfire brännaren NH och tillhörande panna. 

Pannorna anslöts till en testrigg med pump, flödesmätare, ventiler och värmeväxlare. Med 

riggen kan pannan förses med önskad last och avgiven effekt till vattenkretsen kan mätas. 

Labbrigg för försök med enstaka pellets 

Förbränning av enstaka pellets har skett i reaktor bestående av ett kvartsglasrör, med 

innerdiameter 60 mm, som sitter inuti en elektriskt uppvärmd ugn. I glasrörets sida finns 
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två anslutande rör; en vinkelrät genom vilken pellets fördes in och en i 45° genom vilken 

man kan betrakta den införda pelleten. Gasflöde tillsätts reaktorn i botten och tas ut i 

toppen. Med hjälp av en massflödesregulator kan tillsatt gas blandas och flödet styras till 

efter önskemål. Till utflödet på toppen av reaktorn ansluts slangar till 

rökgasanalysinstrument för O2, CO och CO2.   

Bränslen till försök i brännare och pannor 

Bränslena levererades via projektet Pelletsplattformen. Analys över bränslena visas i 

Tabell 1. 

 Bränsle 1-2 tillverkades vid Bioenergi i Luleå AB. De består av träpellets med 

inblandning av 1,5 % lignosulfanat från Domsjö Fabriker AB respektive 1,5 % av 

en blandning av potatis- och majsstärkelse.  

 Bränsle 3-4 tillverkades vid Skellefteå Krafts fabrik i Storuman av barkad 

respektive obarkad energived. Energived är en beteckning för samma sortiment 

som massaved med skillnaden att röt- och blånadsskador är okey, och att det inte 

finns något krav på en minsta toppdiameter. Barkningen sker med kedjebarkning, 

där barken piskas loss. Efter barkningen återstår 10-20 % av ursprunglig bark. 

Ursprungsmaterialet till energiveden är övervägande barrved, mellan 0-5 % kan 

vara lövved, och då huvudsakligen björk 

 Bränsle 5-6 tillverkades vid Laxåpellets AB.  Bränsle 5 bestod av 50 % träspån 

och 50 % energived, där energiveden bestod av 20 % tall, 75 % gran och 5 % 

lövved.  

Additiven i bränsle 1 och 2 fungerade båda två utmärkt som ”press helpers”, dvs 

pelletsens hållfasthet ökade och finfraktionen minskade. Maskinerna gick tystare och 

jämnare när additiv tillsattes vilket indikerar lägre energiförbrukning och lägre slitage, 

men detta är effekter som måste mätas över en längre tid för att säkerställas. Effekten på  

ökad hållfasthet och minskad finfraktion uppkom redan vid tillsats av 0,5 % additiv.  

Utvärdering av pellets i pannor 

Försöken genomfördes vid nominell effekt under 2-6 timmar och vid dellast under tre 

dagar. För att nå god reproducerbarhet och ge möjligheter till jämförelser baserades 

försöken på de metoder som tillämpas vid P-märkningen och EN 303-5.  

Ett urval av kombinationer brännare-bränsle gjordes och försöksmatrisen visas i Tabell 2. 

Bakgrunden till att antalet kombinationer begränsades var två. Dels var bränslena 

genomgående ganska ”snälla”, vilket går att utläsa ur bränsleanalyserna i Tabell 1. 

Försöksmatrisen valdes för att fånga upp de variationer som kunde förväntas. Eftersom 

försöken i närvärmepannorna genomfördes med samma bränslen tidigare än försöken i 

villapannor kunde erfarenheter dras från de tidigare resultaten och urvalet utformas med 

stöd av dessa. Dels levererades bränslena till SP sent i projekttiden, varför tiden inte 

medgav utrymme för en större försöksmatris. 

Utvärderingarna gjordes vid två laster för varje kombination, nominell last och dellast.  

Nominell last: Efter att utrustningen kommit upp i temperatur mättes kontinuerligt under 

2,4-5,6 timmar: CO, CO2, O2, NOx och OGC.  Avgiven effekt beräknades från 

temperatur och flöde i vattenkretsen. Stoft, SO2, HCl och masstorleksfördelning mätt med 

impaktor (DLPI) samlades under del av tiden. Tillförd mängd bränsle vägdes för 

beräkning av verkningsgrad under perioden. Temperaturen i förbränningszonen mättes 

med ett termoelement. Kvalitativ utvärdering av bränslematning, förbränningsstabilitet, 

askrelaterade problem (sintring, igensättning, påslag) gjordes även. 

Dellast: Dellast under tre på varandra följande dagar, dvs pannan startades på morgonen 

och slogs av på kvällen. Vid dellast fick pannan arbeta mot panntermostaten med en 
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stopptemperatur på 82 °C. CO, CO2, O2 mättes kontinuerligt under dag 1 och dag 3. 

Medelvärden beräknades då CO2 > 0,5 %. 

 

Tabell 1. Analys över de bränslen som levererades till projektet via Pelletplattformen. 

 1. 

Träpelle

ts med 

ligno-

sulfonat 

2. 

Träpelle

ts med 

Dalum-

stärkelse 

3. 

Energive

d 

Storuma

n, 

barkad 

4. 

Energive

d 

Storuma

n, 

obarkad 

5. 

Laxå 

50/5

0 

6. 

Laxå 

refere

ns 

Flyktiga ämnen (% ts)     84,8  

Additiv (%) 1,50 1,50     

Fukthalt pellets (%) 7,3 7,6 6,8 7,5 8,5 5,6 

Askhalt (% ts) 0,80 0,50 0,5 0,6 0,40 0,37 

Bulkdensitet (kg/m3) 644 656 679 647 654 690 

Hållfasthet (%) 98,1 98,9 98,9 97,1 95,0 98,2 

Värmevärde (MJ/kg 

ts) 

20,55 20,55 20,41 20,43 20,33 20,48 

Svavel (% ts) 0,13 0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 

Kol (% ts) 50,8 50,8 50,8 50,6 50,4 50,6 

Väte (% ts) 6,4 6,3 6,1 6,2 6,2 6,1 

Kväve (% ts) 0,10 0,10 <0,1 <0,1 0,10 <0,1 

Klor (% ts) <0,01 0,03 <0,01 <0,01 <0,0

1 

<0,1 

Initial temp IT (°C) 1 440 1 420  >1500 >150

0 

 

Sfärisk temp IT (°C) 1 440 1 420  >1500   

Halvsfärisk temp IT 

(°C) 

1 450 1 420  >1500 >150

0 

 

Flytande temp (°C) 1 450 1 420  >1500 >150

0 

 

        

I inaskat bränsle       

Kisel Si (% ts) 0,9 2,1 0,53 0,84 4,3 4,5 

Kalcium Ca (% ts) 8,4 15,0 24 19 18,0 24,0 

Aluminium Al (% ts) 0,4 0,6 0,32 0,26 0,8 1,6 

Järn Fe (% ts) 0,7 1,3 0,33 0,31 1,1 1,7 

Kalium K (% ts) 4,7 5,1 5,2 4,5 2,1 11,0 

Magnesium Mg (% ts) 1,8 3,0 3,1 2,8 3,2 4,6 

Mangan Mn (% ts) 1,0 1,8 2,9 2,5 2,1 2,7 

Natrium Na (% ts) 19,0 10,0 0,15 0,4 0,6 0,6 

Fosfor P (% ts) 0,5 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 

Titan Ti (% ts) 0,02 0,1 0,0053 0,021 0,4 0,2 
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Tabell 2. Genomförda förbränningsutvärderingarna. 

 Brännare 1.  

(övermatad) 

Brännare 2. 

(undermatad) 

Brännare 3. 

(framåtbrinnande) 

Bränsle 1. 

(lignosulfanat) 

 U–b1 F-b1 

Bränsle 2. (stärkelse) Ö-b2 U-b2  

Bränsle 3. (barkad) Ö-b3  F-b3 

Bränsle 4. (obarkad)  U-b4  

Bränsle 5. (Laxå 

50/50) 

  F-b5 

Bränsle 6. (referens)   F-b6 

 

Utvärdering av enstaka pellets i labreaktor 

Förbränningstester genomfördes av enstaka pellets i en labreaktor. De pellets som 

testades hade inblandning av lignin i varierande grad, se Tabell 3, samt 4 av de 

pelletskvalitéer som testades i pannorna nämligen bränsle 1, 2, 5 och 6.  

Pelleterna med inblandning av lignin hade egenskaper enligt i Tabell 3. Observera att 

pelleternas enskilda vikt ökar med ökad lignininblandning. Att bulkdensiteten minskar 

beror på att pelleterna också blev längre med ökad lignininblandning varför bulken blir 

”fluffigare”.  Pelleten med 0 % ska inte jämföras viktmässigt med övriga. 

Tabell 3. Pellets med lignininblandning, egenskaper. 

Lignin-

inblandning  

(%) 

Mekanisk 

hårdhet  

(%) 

Bulkdensitet  

(kg/m
3
) 

Bulkdensitet ts 

(kg/m
3
) 

Styckedensitet 

(kg/m
3
) 

0 % 91,40 639 582  

10 % 99,43 658 592 1182 

20 % 98,37 642 588 1208 

Temperatur i reaktorn var 800 ˚C, tillfört gasflöde 5,5 % O2 och resten N2. Flödets 

ythastighet var 0,039 m/s. Pelletterna förseddes med ett centralt hål och träddes på ett 

termoelement med diametern 1,5 mm och fördes in i reaktorn. Pelletterna filmades genom 

ett fönster i reaktorn i 45˚ till pelleten. I gasflödet mättes CO, CO2 och O2. Även 

termoelementets temperatur mättes kontinuerligt. 
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Resultat brännare 

Drift och tillgänglighet 

Undermatad brännare 

Den undermatade brännaren prövas med tre olika bränslen, träpellets med 1,5 % 

lignosulfanat, träpellets med 1,5 % stärkelse och pellets tillverkade av obarkad energived. 

Uppgifter om driftdata och kommentarer till driften vid nominell drift visas i Tabell 4, 

emissioner (gas och partiklar) vid nominell drift i Tabell 7 och driftdata, emissioner och 

kommentarer vid dellast i Tabell 10.  

Vid injustering av brännaren för varje bränsle noterades att pelletserna med 

stärkelsetillsats var mycket hårda och många var långa, och matningen måste ökas för att 

få samma effekt som med de andra två bränslena. 

Vid nominell drift går brännaren kontinuerligt vid konstanta förhållanden i ca 5 timmar. 

Driften är jämn och utan problem. Effekt, verkningsgrad, temperaturer i rökgas och i 

brännarkoppen skiljer inte mellan de tre fallen. Efter drifttiden konstateras att bottenaskan 

endast är obetydligt sintrad och att de sintrade bitarna lätt faller sönder vid beröring. I 

brännarkoppen återfinns för pellets med lignosulfanat inget sintrat material i 

brännarkoppen, efter pellets med stärkelse början till sintrat material i koppens framkant 

och för den obarkade energivedspelleten en sintrad kaka i koppens framkant, se Figur 6. 

Vid dellast på denna brännare sätts börvärdet på panntemperaturen på 82°C. Brännaren 

har tre effektlägen aktiverade: hög, låg och minimum som den växlar mellan beroende på 

avvikelsen från börvärdet. När börvärdet är uppnått slås brännaren av och återstartar 

m.h.a. en glödspiral. Avgiven effekt är jämn, 4,9 kW. Brännaren eldas tre dagar med 

uppehåll nattetid. Figur 3 visar dellastcykler dag 1 genom CO, CO2 och O2. Dag 3 är 

snarlik dag 1, dock med något högre medelvärden för CO. Efter dag 3 inspekteras 

brännarkoppen. För alla tre bränslekvaliteterna återfinns en sinterkaka. För pellets med 

lignosulfanat ligger kakan i botten av brännarkoppen och är hård. För pellets med 

stärkelse och energivedspellets sitter kakan i brännarkoppens framkant. För 

energivedspellets är den påtagligt spröd och faller lätt isär när man tar på den. 

Övermatad brännare 

CO-utsläppen ligger lite högre än för de andra två brännarna. Vid nominell last är värdet 

för totalstoft och SO2 för bränslet med stärkelseadditiv nästan identiska som för samma 

bränsle i den undermatade brännaren. Masstorleksfördelning av partiklar uppmätt med 

impaktor visas i Figur 9, och visar samma nivå som pelleten med stärkelseadditiv.   

Vid dellast ligger värdet på CO högt i båda fallen, men ökar inte från dag 1 till dag 3. 

Tabell 4, emissioner (gas och partiklar) vid nominell drift i Tabell 7 och driftdata, 

emissioner och kommentarer vid dellast i Tabell 10. Vid injustering av brännaren för 

varje bränsle noterades att pelletserna med stärkelsetillsats var mycket hårda och många 

var långa, och matningen måste ökas för att få samma effekt som med de andra två 

bränslena. 

Vid nominell drift går brännaren kontinuerligt vid konstanta förhållanden i ca 5 timmar. 

Driften är jämn och utan problem. Effekt, verkningsgrad, temperaturer i rökgas och i 

brännarkoppen skiljer inte mellan de tre fallen. Efter drifttiden konstateras att bottenaskan 

endast är obetydligt sintrad och att de sintrade bitarna lätt faller sönder vid beröring. I 

brännarkoppen återfinns för pellets med lignosulfanat inget sintrat material i 

brännarkoppen, efter pellets med stärkelse början till sintrat material i koppens framkant 

och för den obarkade energivedspelleten en sintrad kaka i koppens framkant, se Figur 6. 

Vid dellast på denna brännare sätts börvärdet på panntemperaturen på 82°C. Brännaren 

har tre effektlägen aktiverade: hög, låg och minimum som den växlar mellan beroende på 

avvikelsen från börvärdet (modulerande funktion). När börvärdet är uppnått slås 
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brännaren av och återstartar m.h.a. en glödspiral. Avgiven effekt är jämn, 4,9 kW. 

Brännaren eldas tre dagar med uppehåll nattetid. Figur 3 visar dellastcykler dag 1 genom 

effekt, CO, CO2 och O2. Dag 3 är snarlik dag 1, dock med något högre medelvärden för 

CO. Efter dag 3 inspekteras brännarkoppen. För alla tre bränslekvaliteterna återfinns en 

sinterkaka, se Figur 7. För pellets med lignosulfanat ligger kakan i botten av 

brännarkoppen och är hård. För pellets med stärkelse och energivedspellets sitter kakan i 

brännarkoppens framkant. För energivedspellets är den påtagligt spröd och faller lätt isär 

när man tar på den. 

Framåtbrinnande brännare 

Den framåtbrinnade brännaren prövas med fyra olika bränslen, pellets med lignosulfanat, 

barkad energived, Laxå 50 % energived och referenspellets. Uppgifter om driftdata och 

kommentarer till driften vid nominell drift visas i Tabell 5, emissioner (gas och partiklar) 

vid nominell drift i Tabell 8 och driftdata, emissioner och kommentarer vid dellast i 

Tabell 11. Det noterades att Laxå med 50 % energived innehöll mycket spån. Brännaren 

har en renblåsningssekvens varje gång den stängs av vid dellast och i slutet av provningen 

vid nominell last.  

Vid nominell drift går brännaren kontinuerligt vid konstanta förhållanden i ca 2,5 

timmar. Driften är jämn och utan problem. Effekt, verkningsgrad, temperaturer i rökgas 

och i brännarkoppen skiljer något mellan de olika bränslena, med lite lägre verkningsgrad 

och högre temperatur i brännarröret för Laxå. Efter drifttiden blåser brännaren rent 

brännarröret varvid oförbrända pellets hamnar ovanpå bottenaskan, se Figur 8. Efter 

eldning med pellets med lignosulfanant återfanns sintrade bitar i bottenaskan som troligen 

blåst ur brännarröret vid renblåsningen. Den barkade energiveden visar antydan till 

sintring i brännarröret efter provtiden.  

Vid dellast sätts börvärdet på panntemperaturen på 82°C. Brännaren har två effektlägen 

som den växlar mellan beroende på avvikelsen från börvärdet (modulerande funktion). 

När börvärdet är uppnått slås brännaren av och brännarröret blåses rent. Återstart sker 

med en glödspiral. Renblåsningen ger en kort peak i CO, varefter CO och CO2 är mycket 

låga under resten av stilleståndstiden, se Figur 3.  Avgiven effekt är jämn, 4,5 - 4,7 kW. 

Brännaren eldas tre dagar med uppehåll nattetid. Dag 3 är snarlik dag 1, och endast Laxå-

pelleten visar en väsentlig ökning av CO från dag 1 till dag 3. För pelleten med 

lignosulfanat återfinns små hårda sintrade bitar i asklådan som härrör från renblåsningen 

av brännarröret, och påbörjad sintring i brännarröret. Efter provtidens slut återfanns en 

del oförbrända pellet i asklådan som troligen har blåsts ut vid renblåsning av brännaren, 

Figur 8a.  

Övermatad brännare 

Den övermatade brännaren prövas med två bränslen, träpellets med 1,5 % stärkelse och 

träpellets gjord av barkad energived. Uppgifter om driftdata och kommentarer till driften 

vid nominell drift visas i Tabell 6, emissioner (gas och partiklar) vid nominell drift i 

Tabell 9 och driftdata, emissioner och kommentarer vid dellast i Tabell 12. Temperatur i 

brännarkopp blev ej bra, termoelementet hamnade utanför koppen. Verkningsgraden 

mättes inte, men rökgastemperaturen är låg varför verkningsgraden bör ligga i samma 

härad som för den undermatade brännaren. Varje gång brännaren slår av dras botten av 

brännarkoppen undan och aska och eventuell slagg faller ner i pannans botten. En del 

fångas upp på en spillplåt framför brännarkoppen, se Figur 8b. 

Vid nominell drift går brännaren kontinuerligt vid konstanta förhållanden i 3-3,5 

timmar. Driften var oproblematisk men CO spikar mer och ligger lite högre än för de 

andra två brännarna. Efter drifttiden återfinns lätt sintrat material på spillplåten framför 

brännarkoppen.  

Vid dellast på denna brännare sätts börvärdet på panntemperaturen på 82°C. Brännaren 

har inte en modulerande funktion utan effekten ökar kontinuerligt tills brännaren slås av, 
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se Figur 5, och återstartar m.h.a. en glödspiral. Dag 3 är snarlik dag 1, dock med något 

lägre medelvärden för CO.  

Emissioner 

Undermatad brännare 

Den energivedsbaserade pelleten visar vid nominell last något högre NO-emissioner än 

de övriga två, 129 mg/Nm
3
 vi 20 % O2, jämfört med 110 mg. Pelleten med lignosulfanat 

har utsläpp av SO2, 110 mg/Nm
3
 vi 20 % O2, jämfört med 2 mg för pelleten med 

stärkelseadditiv. Båda ger låga utsläpp av HCl. Pelleten med lignosulfanat ger betydligt 

mer totalstoft, 196 mg/Nm
3
 vi 20 % O2, än de övriga två bränslena. Pelleten med stärkelse 

ger 63 mg och den obarkade energiveden 34 mg. Masstorleksfördelning av partiklar 

uppmätt med impaktor visas i Figur 9. Additiven lignosulfanat ger högre värden för 

submikrona partiklar än övriga bränslen. Däremot är massan för partiklar större än 1 µm 

mycket liten. Det noteras även att CO visar en ökande trend under provtiden för både den 

obarkade energiveden och pelleten med stärkelseinblandning.  

Vid dellast ökar medelvärdet för CO från dag 1 till dag 3 med 44 % för pellets med 

lignosulfanat, 17 % för pellets med stärkelse och 69 % för den energivedsbaserade 

pelleten. Det kan noteras att CO inte går mot noll under stilleståndsperioderna. Detta 

beror troligen på att det finns obrända pelletar i asklådan som fortsätter att pyra under 

stilleståndsperioden. Flödet är dock mycket lågt varför totala utsläppet av CO under 

stillestånd bör vara litet. 

Alla tre bränslena gav upphov till beläggningar i pannnorna, men provtiden var för kort 

för att en korrekt bedömning av beläggningstillväxten.   

Framåtbrinnande brännare 

Den energivedsbaserade pelleten visar vid nominell last något högre NO-emissioner än 

de övriga, 112 mg/Nm
3
 vi 20 % O2 jämfört med 94-107. Pelleten med lignosulfanat har 

utsläpp av SO2, 90 mg/Nm
3
 vi 20 % O2, men mycket lågt utsläpp av HCl. Den har högre 

utsläpp av totalstoft än de övriga två, 200 mg/Nm
3
 vi 20 % O2, jämfört med 22-50 mg för 

övriga bränslen. Masstorleksfördelning av partiklar uppmätt med impaktor visas i Figur 9. 

Additiven lignosulfanat ger högre värden för submikrona partiklar än övriga bränslen.  

Vid dellast ökar medelvärdet för CO från dag 1 till dag 3 med 10 % för pellets med 

lignosulfanat och 74 % för Laxå pellets.  är Bottenaskan är endast lätt sintrad för alla 

bränslena. Efter eldning av pellets med lignosulfanat återfinns sintrade bitar i bottenaskan 

som troligen härrör från renblåsningen av brännarröret. Påbörjad sintring återfinns också i 

brännarröret.  

Alla bränslena gav upphov till viss beläggning i pannorna, men provtiden var för kort för 

att en korrekt bedömning av beläggningstillväxten.   

Övermatad brännare 

CO-utsläppen ligger lite högre än för de andra två brännarna. Vid nominell last är värdet 

för totalstoft och SO2 för bränslet med stärkelseadditiv nästan identiska som för samma 

bränsle i den undermatade brännaren. Masstorleksfördelning av partiklar uppmätt med 

impaktor visas i Figur 9, och visar samma nivå som pelleten med stärkelseadditiv.   

Vid dellast ligger värdet på CO högt i båda fallen, men ökar inte från dag 1 till dag 3.  

Båda bränslena gav upphov till viss beläggning i pannorna, men provtiden var för kort för 

att en korrekt bedömning av beläggningstillväxten.   
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Tabell 4. Driftdata och kommentarer för undermatad brännare, nominell drift. 

 U–b1 

Undermatad 

brännare, träpellets 

med ligno-sulfonat 

U–b2 

Undermatad brännare, 

träpellets med Dalum-

stärkelse  

U–b4 

Undermatad brännare, 

energived Storuman, 

obarkad 

Provtid (h) 5,1 5,6 4,3 

Avgiven effekt (kW) 15,7 15,6 16,2 
Verkningsgrad

*
 (%) 78 78 78 

Rökgastemperatur (°C) 157 153 155 
Temperatur i brännare

**
 (°C) 1083 1071 1072 

Kategori bottenaska
*** 

1 1 1 

Iakttagelser efter provtid  Börjat sintra i 

brännkoppens 

framkant 

Sinterkaka i 

brännkoppens framkant 

 

Tabell 5. Driftdata och kommentarer för framåtbrinnande brännare, nominell drift. 

 F-b1 

Framåtbrinnande 

brännare, 

träpellets med 

ligno-sulfonat 

F-b3 

Framåtbrinnande 

brännare, 

energived 

Storuman, barkad 

F-b5 

Framåtbrinnande 

brännare, Laxå 

50/50 

F-b6 

Framåtbrinnande 

brännare, Referens 

Provtid (h) 2,6 2,5 2,4 2,4 
Avgiven effekt (kW) 16,3 15,6 15,8 17,0 
Verkningsgrad

*
 (%) 76 72 69 74 

Rökgastemperatur (°C) 213 215 214 219 
Temperatur i brännare

**
 

(°C) 1072 1085 1129 - 
Kategori bottenaska

*** 
1 1 1 1 

Iakttagelser efter provtid  Börjar sintra i 

brännarhuvudet 

  

 

Tabell 6. Driftdata och kommentarer för övermatad brännare, nominell drift. 

 Ö-b2  

Övermatad brännare, träpellets med 

Dalum- stärkelse 

Ö-b3 

Övermatad brännare, energived 

Storuman, barkad 

Provtid (h) 3,4 3,0 

Avgiven effekt (kW) 15,7 16,0 
Rökgastemperatur (°C) 105 111 
Iakttagelser efter provtid Material utmatat på spillplåten 

delvis sintrat 

Material utmatat på spillplåten delvis 

sintrat 
*
 Avgiven energi till vattenkretsen/tillförd energi i bränslet under provtiden 

**
 Mätt med termoelement instucken i brännarkoppen 

*** 
Bottom ash was categorized according to the following: 

Category 1: Only slightly sintered ash that falls apart when touched. 

Category 2: Somewhat sintered ash that keeps together when touched but can be broken apart. 

Granules are easily distinguished in the material. 

Category 3: Sintered ash still possible to break into pieces. Granules are still possible to 

distinguish, but melted material/parts can be seen by eye. 

Category 4: Totally sintered ash, not possible to break apart by hand. The ash has melted and 

formed larger blocks. No individual granules are possible to distinguish by eye.  
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Tabell 7. Emissioner från undermatad brännare, nominell drift. 

 U–b1 

Undermatad brännare, 

träpellets med ligno-

sulfonat 

U–b2 

Undermatad brännare, 

träpellets med Dalum-

stärkelse  

U–b4 

Undermatad brännare, 

energived Storuman, 

obarkad 

CO2 (vol-% tg) 12,5 13 13,1 
O2 (vol-% tg) 7,2 7,1 7,8 
CO (mg/m

3
n tg 10 % O2) 147 112 225 

OGC (mg/m
3
n tg 10 % O2) 1 1 3 

NO2 (mg/m
3
n tg 10 % O2) 169 168 198 

NO (mg/m
3
n tg 10 % O2) 110 110 129 

SO2 (mg/m
3
n tg 10 % O2) 110 2 - 

HCl (mg/m
3
n tg 10 % O2) 1 1 - 

Totalstoft
*
 (mg/m

3
n tg 10 % O2) 196 63 34 

DLPI ja ja - 
 

Tabell 8. Emissioner från framåtbrinnande brännare, nominell drift. 

 F-b1 

Framåtbrinnande, 

träpellets med 

ligno-sulfonat 

F-b3 

Framåtbrinnande, 

energived 

Storuman, barkad 

F-b5 

Framåt-

brinnande, 

Laxå 50/50 

F-b6 

Framåt-

brinnande, 

Referens 

CO2 (vol-% tg) 12,7 11,6 11,7 12,8 
O2 (vol-% tg) 7,6 8,8 8,7 7,5 
CO (mg/m

3
n tg 10 % O2) 66 207 165 52 

OGC (mg/m
3
n tg 10 % O2) 4 6 16 3 

NO2 (mg/m
3
n tg 10 % O2) 163 172 162 144 

NO (mg/m
3
n tg 10 % O2) 107 112 105 94 

SO2 (mg/m
3
n tg 10 % O2) 90    

HCl (mg/m
3
n tg 10 % O2) 1    

Totalstoft (mg/m
3
n tg 10 % O2) 200

*
 50

*
 22

*
 38 

DLPI - - - - 
 

Tabell 9. Emissioner från övermatad brännare, nominell drift. 

 Ö-b2  

Övermatad brännare, träpellets 

med Dalum- stärkelse 

Ö-b3 

Övermatad brännare, energived 

Storuman, barkad 

CO2 (vol-% tg) 12 12 
O2 (vol-% tg) 8 9 
CO (mg/m

3
n tg 10 % O2) 275 244 

OGC (mg/m
3
n tg 10 % O2) 4 1 

NO2 (mg/m
3
n tg 10 % O2) 148 166 

NO (mg/m
3
n tg 10 % O2) 96 108 

SO2 (mg/m
3
n tg 10 % O2) 1 - 

HCl (mg/m
3
n tg 10 % O2) 1 - 

Totalstoft (mg/m
3
n tg 10 % O2) 64 46 

DLPI ja - 
* Medelvärde av två prov 
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Tabell 10. Driftdata, emissioner och kommentarer för undermatad brännare, dellast. 

 U–b1 

Undermatad brännare, 

träpellets med ligno-

sulfonat 

U–b2 

Undermatad brännare, 

träpellets med Dalum-

stärkelse  

U–b4 

Undermatad brännare, 

energived Storuman, 

obarkad 

Dag 1 Dag 3 Dag 1 Dag 3 Dag 1 Dag 3 

Avgiven effekt (kW) 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 
CO

*
 (mg/m

3
n tg 10 % O2) 976 1402  

(+44 %) 
1037 1214 

(+17 %) 
986 1670 

(+69 %) 
O2

*
 (%) 13,5 14 13,9 14,4 13,4 14,5 

CO2
*
 (%) 7,1 6,5 6,3 6,1 7,2 6,1 

Kategori bottenaska 1 1 1 

Iakttagelser efter provtid Sinterkaka i 

brännkoppen (ganska 

hård) 

Sinterkaka i 

brännkoppens framkant 

Sinterkaka i 

brännkoppens framkant 

(faller lätt isär när man 

tar på den) 

Tabell 11. Driftdata, emissioner och kommentarer för undermatad brännare, dellast. 

 F-b1 

Framåtbrinnande, 

träpellets med ligno-

sulfonat 

F-b3 

Framåtbrinnande, 

energived 

Storuman, barkad 

F-b5 

Framåt-

brinnande, Laxå 

50/50 

F-b6 

Framåt-

brinnande, 

Referens 

Dag 1 Dag 3 Dag 1 Dag 3 Dag 1 Dag 3 Dag 1 

Avgiven effekt (kW) 4,5 4,6 4,5 4,6 4,5 4,6 4,7 
CO

*
 (mg/m

3
n tg 10 % 

O2) 
1073 1096 

(+2 %) 
817 896 

(+10 %) 
724 1259 

(+74 %) 
674 

O2
*
 (%) 10,5 11,6 10,5 11,6 11,1 13,7 9,8 

CO2
*
 (%) 9,8 8,9 9,8 8,9 9,5 7 10,6 

Kategori bottenaska 1 1 1 1 

Iakttagelser efter provtid Sintrade bitar i 

asklådan som härrör 

från renblåsning av 

brännarröret. Påbörjad 

sintring i brännarröret. 

   

 
Tabell 12. Driftdata, emissioner och kommentarer för övermatad brännare, dellast. 

 Ö-b2  

Övermatad brännare, träpellets med 

Dalum-stärkelse 

Ö-b3 

Övermatad brännare, energived 

Storuman, barkad 

Dag 1 Dag 3 Dag 1 Dag 3 

Avgiven effekt (kW) 21 14 9 12 
CO

*
 (mg/m

3
n tg 10 % O2) 967 629 637 583 

O2
*
 (%) 14 12 11 11 

CO2
*
 (%) 7 8 10 9 

Iakttagelser efter provtid   
*
 Medelvärdet beräknas då CO2 > 0,5 %.  
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Figur 2. Diagrammet visar emissioner vid dellast, undermatad brännare, träpellets med lignosulfanat. 

 
Figur 3. Diagrammet visar emissioner vid dellast, framåtbrinnande brännare, träpellets med 

lignosulfanat. 

 
Figur 4. Diagrammet visar emissioner vid dellast, övermatad brännare, barkad energived. 
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a)                                                                    b)                                                                c) 

Figur 5. Undermatad brännare, efter nominell drift. a) pellets med ligno-sulfonat, b) pellets med 

Dalum-stärkelse, c) energived Storuman, obarkad 

 

 
a)                                                                    b)                                                                c) 

Figur 6. Undermatad brännare, efter dellast. a) pellets med ligno-sulfonat, b) pellets med Dalum-

stärkelse, c) energived Storuman, obarkad 
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 a)                                                                                                                      b)                                                                 

Figur 7. a) Framåtbrinnande brännare, asklådan med aska och oförbrända pellets efter nominell drift, 

pellets med lignosulfanat. b) Övermatad brännare, material utmatat på spillplåten efter eldning är 

delvis sintrat. Barkad energived. 

 

 
Figur 8. Masstorleksfördelning av partiklar i rökgaserna. 
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Resultat enstaka pellets 
Försök med enstaka pellets genomfördes i labreaktor. Tiden för tändning var för alla 

mycket kort, endast sekunder. Någon tändtid kunde inte bestämmas pga mätosäkerheten 

när pelleten träddes in. Tiden för pyrolys bestämdes som den tid CO och CO2 uppvisade 

en topp. Tiden för koksförbränning bestämdes som tiden efter pyrolys fram tills pelleten 

slutar glöda. Ett exempel på uppmätt förlopp visas i Figur 9. 

 
Figur 9. Uppmätt temperatur, CO, CO2 och O2 för en pellet med 0 % lignin. 

Det var ingen svårighet att tända någon av pelletterna. Tiden för pyrolys varierade mycket 

lite mellan de olika pelletterna. Den lilla förändring som uppmättes är bättre korrelerad 

till bulkdensitet och hårdhet än till lignin-inblandning.  

Pelleterna med lignininblandning visade en tydlig korrelation mellan ligninhalt och 

koksförbränningstid. Tiden för koksförbränning ökade vid ökad lignin-inblandning. Vid 

10 % inblandning hade total förbränningstid ökat med 21 % jämfört med referenspelleten. 

Vid 20 % inblandning hade total förbränningstid ökat med 30 %. Resultaten 

medelvärderas och visas Figur 10. Medelvärden och standardavvikelser för alla 

experimenten visas i Tabell 13. 

 
Figur 10. Medelvärde av tid för CO och CO2 -peakar, koksförbränningsfas och total förbränningstid 

för pellettar med 0, 10 och 20 % lignin. 
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Tabell 13. Medelvärderade tider och standardavvikelser för de olika pelletterna med 

lignininblandning. 

  CO-peak (sek) Koksförbr. (sek) Tot tid (sek) Tot tid (%) 

0 % lignin Medel 84 1148 1129 100 

 stdv 10,7 60,1   

10 % 

lignin Medel 97 1382 1368 

121 

 stdv 6,7 110,2   

20 % 

lignin Medel 89 1478 1463 

130 

 stdv 9,5 88,4   

 

Pelleterna 1, 2, 5 och 6 visade koksförbränningstid enligt Tabell 14. Här varierar fler 

parametrar mellan pelleterna, exempelvis densitet och hårdhet.  

 
Tabell 14. Medelvärderade tider och standardavvikelser för pelletterna 1, 2, 5 och 6. 

  CO-peak (sek) Koksförbr. (sek) Tot tid (sek) Tot tid (%) 

1,5 % lignin Medel 70,5 1018 1089 97 

 stdv 3,8 58 61  

1,5 % stärkelse Medel 71,5 1161 1233 110 

 stdv 5,7 84,8 87,7  

Referens Medel 75,5 1044 1120 100 

 stdv 3,4 81,3 83,5  

Laxå 50 % 

energived Medel 81,5 1144 1226 

109 

 stdv 4,1 89,8 91,8  

 

 

Diskussion 
Sex olika pelletkvalitéer har eldats i tre olika typer av pelletsbrännare, vid nominell last 

och vid dellast.  

Pelletkvalitéerna var två träpellets med 1,5 % additiv av vardera lignosulfanat och 

stärkelse, obarkad och barkad energived, mixad energived/spån och en referenspellets. 

Bränslena med additiv tillverkades inom projektet Pelletplattformen med syfte att få fram 

hårda, hållfasta pellet med hög densitet och låg produktionskostnad. Bränslena med 

energived tillverkades vid två olika pelletfabriker med syfta att utvidga råvarubasen för 

pellettillverkning.  

Bränsleanalyser av bränslena visar askhalter som högst 0,8 %. De två kvalitéerna med 

additivinblandning visar något lägre asksmälttemperaturer relativt en vanlig träpellets 

(representeras av bränsle 6). Pelleterna med additiv har förhöjda halter av natrium vilket 

indikerar ökad tendens till slaggning och högre stofthalter pga avgång av flyktiga salter. 

Pelleten med lignosulfanat har även lite högre svavelhalt vilket kan ge avgång av SO2. 

Analysen visar att de tre bränslen som inte innehåller additiv är relativt ”snälla” och 

ganska lika referenspelleten.  

Pelletsbrännarna representerar de tre tekniska lösningar om är vanligast på marknaden 

idag, undermatad, framåtbrinnande och övermatad. De två första skruvar fram bränslet 

kontinuerligt till brännarkoppen varvid aska och slagg skjuts uppåt respektive framåt i 

koppen. Den framåtbrinnande brännaren har en renblåsningssekvens där 
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bränsle/aska/slagg blåses ur brännarröret. I den tredje brännaren faller bränslet ned på 

rosten och aska/slagg transporteras bort som flygaska eller faller ur koppen då rosten dras 

undan och skrapas ren efter avslutad förbränning. Både renblåsningssekvensen i den 

framåtbrinnande och askskrapningsfrekvensen i den övermatade kan ställas in på önskade 

intervall. I de här utförda experimenten ställdes frekvenserna så att ingen 

renblåsning/skrapning skedde vid nominell last, men efter varje stopp vid dellast. 

Försöken genomfördes utan större problem eller stopp i brännarna. Ur ett 

teknikperspektiv kan framhållas att alla tre teknikerna fungerade med alla bränslen 

under provtiden. Dock visade den undermatade brännaren en tendens till ökning i CO-

emission och sintring i koppen under både nominell drift och vid jämförelse av dag 1 dag 

3 vid dellast för bränslen med additiv och energivedspellets. Detta visar på en känslighet 

för påverkan av sintrat material och en svårighet att tömma koppen, och brännaren 

behöver utrustas med någon typ av rengöring av koppen för att fungera pålitligt. Vid 

dellast är CO-emissionerna inte försumbara vilket troligen beror på oförbränt material i 

kopp/asklådan vilket försämras syrediffusionen till bränslet. Detta påverkar inte 

funktionen hos brännaren men innebär ett onödigt utsläpp.  

Den framåtbrinnande brännaren hanterar bildad slagg genom renblåsning. Vid nominell 

last återfinns sintring i brännarröret endast efter energived.  I ett av fallen ökar CO-

utsläppen påtagligt från dag 1 till dag 3, nämligen den mixade energiveden.  Tekniken 

med framåtbrinnande brännare och renblåsning bör kunna klara de provade bränslena, 

dock kan frekvensen för renblåsning behöva justeras/ökas för att säkerställa funktionen. 

Den övermatade brännaren hade svårare att klara den ökade askhalten hos de två 

bränslen som provades vid nominell drift, då CO-emissionerna var något högre än för de 

andra brännarna. Dock sågs ingen ökning med tiden, och CO-emissionerna vid dellast var 

lägre än för de andra brännarna. Tekniken med övermatad brännare och askskrapning bör 

kunna klara de provade bränslena, dock kan frekvensen för askskrapning behöva 

justeras/ökas för att säkerställa funktionen. 

Ur ett bränsleperspektiv kan framhållas att vid produktion av pelleterna gav båda 

additiven positiva effekter i form av ökad hållfasthet, minskad finfraktion och jämnare, 

tystare gång i maskinen. Effekterna visade sig redan vid 0,5 % inblandning av additiven. 

De positiva effekterna vid tillverkning medför att dessa additiv inte bör avfärdas pga 

svårigheterna vid eldningen, men att ytterligare studier för att undanröja de negativa 

konsekvenserna vid eldning behövs. Additiven lignosulfanat och stärkelse båda gav 

hårda, hållbara pellets, men att båda gav upphov till sintring och förhöjda stoftutsläpp. 

Framförallt additivet lignosulfanat uppvisade sintring, höga halter av totalstoft: nära 200 

mg/m
3
n tg 10 % O2, samt 90 mg/m

3
n tg 10 % O2 SO2. Impaktormätningar visade att 

stoftet huvudsakligen var mindre än 1 µm, dvs bestod av salter från flyktigt material 

(kalium-natriumsalter). Utsläppen av HCl var som förväntat låga, då klorhalten var låg i 

bränslena. Även energived gav i varierande grad upphov till sintring, dock inte lika hårda 

sintringskakor som bränslena med additivinblandning. Energiveden gav också något 

förhöjda totalstoftvärden och förhöjda NO-värden. I de tester som gjordes representerade 

bränslena inga överraskningar, slaggningsbeteende och stoft vid de två additiven var fullt 

möjliga att förutse från analysen.  

Stärkelseadditivet gav hårda, långa pellets som inte riktigt ville följa med skruven och 

bränsleflödet måste justeras för att upprätthålla effekten. Den mixade pelleten var smulig 

och det är möjligt att detta medverkade till förhöjda CO-värden vid dellast.  

Försöken med enstaka pellets visade att ökad inblandning av lignin i för övrigt samma 

material ger, förutom ökad hårdhet och densitet, förlängd koksutbränningstid. Detta beror 

troligen på att porositeten hos ligninen är lägre än hos bränslekoksen, varför 

syrediffusionen till koksytorna tar längre tid. När koksförbränningstiden förlängs är det 

viktigt att anpassa bränslets uppehållstid på rosten så att det hinner brinna ut innan det 

förs vidare till asklådan. För försöken med bränsle 1,2 5 och 6 var det svårt att dra några 



26 

 

slutsatser då alltför många parametrar variera mellan kvalitéerna. Försöket visar på 

betydelsen av att renodla försöksmatrisen till relevanta frågeställningar.    

Ur ett metodperspektiv kan framhållas att metoden med förbränningsexperiment vid 

nominell (konstant) last tillsammans med försök med dellast under en längre tid ger en 

bra bild av hur bränsle och brännare fungerar. För en korrekt bedömning av 

långtidseffekter bör dock eldning ske under längre tid än tre dagar. Nackdelen med 

förbränningsexperimenten i villabrännare är att de kräver en ganska stor insats av 

analysinstrument och persontid. För att få en rättvisande bild av hur bränsle/brännaretyp 

fungerar är det viktigt att utrustningen är fungerande och beprövad och inte behäftad med 

barnsjukdomar eller ”tankefel”. Utrustningen bör även justeras in för varje bränsle så att 

resultaten blir möjliga att jämföra.  Det är också viktigt att operatören är insatt i hur 

respektive utrustning fungerar, är välbekant med mätutrustning och rutiner och kan 

genomföra och dokumentera försöken på ett konsekvent sätt.  

 

Slutsatser 

 Additiven lignosulfanat och stärkelse ger upphov till sintring (hårda bitar) och 

energivedspellet visade tendens till sintring (mjukare bitar). För att användas i 

småskalig pelletsutrustning måste denna vara försedd med någon typ av 

rengöring av koppen/brännarröret, för att garantera en problemfri gång. De två 

utrustningar som var försedda med pneumatisk respektive mekanisk rengöring 

visade förutsättningar att hantera dessa bränslen, men ingen kan sägas vara ”utan 

tvekan godkänd”. Den framåtbrinnande brännaren med renblåsning klarade 

utmärkt nominell drift, men vid dellast fanns en tendens till försämring av driften 

med tiden. Den övermatade visade CO-värden vid nominell drift, även om dessa 

inte ökade med tiden. Det är möjligt att intrimning/justering av funktionerna kan 

ge ”helt godkända” resultat. 

 Additivet lignosulfanat gav höga stoftutsläpp samt utsläpp av SO2. Stoftutsläppet 

var närmare 200 mg/m
3
n tg 10 % O2 att jämföra med vanligen 30-50 mg för 

träspånspellet. Även stärkelseadditivet gav något högre värden, drygt 60 mg. 

mätning med impaktor visade att stoftet är bildat från flyktigt material, med 

största säkerhet natrium-kaliumsalter. Det finns inga restriktioner för stoft från 

småskalig pellets idag, men det är tveksamt om ett bränsle som ger höga 

stoftutsläpp kommer att accepteras i framtiden. Det är också troligt att avgången 

av stoft ger upphov till beläggningar i pannan vilket kommer att kräva ökad 

skötsel och/eller automatiska funktioner för sotning, även om provtiden var för 

kort för att konstatera detta. 

 Energivedspelleten gav något förhöjda NO-värden, dock inte anmärkningsvärt 

höjda. 

 Metoden med förbränningsutvärdering i villautrustning fungerar bra, men är 

krävande i tid, utrustning och ställer krav på operatören. Det är önskvärt att 

utveckla enklare metoder och/eller komplettera med andra metoder för att 

förenkla utvärderingen.  

 Försök med enstaka pellet i en reaktor under väl definierade förhållanden är ett 

värdefullt sätt att identifiera inverkan av enstaka parametrar.  Sådana försök kan 
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utnyttjas som ”förstudie” till försök i brännare, då försöken i reaktorn kan minska 

mätmatrisen. 
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