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Sammanfattning 

Denna rapport baseras på experimentella försök där det undersökts hur pelletdensiteten 

påverkar utsläpp av kolmonoxid (CO) och stoft vid småskalig förbränning. I en testpanna med 

ansluten pelletsbrännare testades tre densiteter: låg, mellan och hög. Testerna uppdelades i tre 

faser i form av uppstart, kontinuerlig drift och släckning. Tre repetitioner gjordes på varje fas 

och för varje bränsle med undantag av släckning där endast en mätning per bränsle gjordes. 

Resultatet visade generellt en tydlig skillnad i CO-emission. Oberoende av densitet var CO-

emissionerna mycket större vid uppstart och släckning än vid kontinuerlig drift. Avseende 

densitet gavs ett entydigt resultat där den lägsta pelletdensiteten gav högre stoftemissioner 

under alla driftsförhållanden. Skillnaden mellan de två pelletssorterna av högre densitet är 

däremot inte signifikant. För CO-emissioner sågs vid uppstartsfasen en tydlig trend mellan 

minskad pelletdensitet och ökade CO-emissioner. Vid kontinuerlig drift sågs emellertid det 

omvända: hög densitet gav högre CO-emissioner, varvid mellandensiteten gav något lägre 

CO-emissioner och låg densitet gav lägst CO-emissioner. 

Om skillnaden är uteslutande beroende på pelletdensiteten är svårt att säga. Ytterligare försök 

rekommenderas för att avgöra den exakta inverkan av pelletarnas densitet. 
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1. Inledning  

I Sverige användes år 2013 1,9 miljoner ton pellets varav cirka 0,6 miljoner ton av dessa var 

för villamarknad (Pelletsförbundet 2016, Fordaq 2016). Total energianvändning för 

uppvärmning av småhus var 33 TWh år 2013 (Statens energimyndighet 2014) vilket innebär 

att pellets stod för 8,7 %( 2,9 TWh) av den totala tillförda värmeenergin till dessa (baserat på 

pelletsvärmevärde 4,8 kWh/kg). Användningen förväntas ligga konstant i den närmsta 

framtiden (Karlsson m.fl. 2013) vilket innebär att pellets kommer fortsätta att vara en viktig 

del av energisystemet även framöver. 

Att pellets är intressant beror på dess positiva egenskaper för tillverkare och användare, då 

pellets till skillnad från annan biomassa kan ges passande egenskaper vid tillverkning. Den 

viktigaste egenskapen är att volymen minskar vilket ger ökat energiinnehåll. Vid förbränning 

av vedstycken är strukturen och egenskaperna (hårdhet, densitet, fukt) inväxta i materialet och 

kan endast i måttlig mån regleras. Pellets produceras istället av sågspån och flisad ved vilket 

innebär att strukturen har brutits ned. Vid pelletering kan hårdhet, densitet och fukthalt 

bestämmas utifrån vilken råvara som används, vilka additiv som tillsätts och vid vilket tryck 

och vilken temperatur de produceras. 

Problemet är att avgöra vilka egenskaper pelletarna behöver för att erhålla de bästa 

förbränningsegenskaperna. För mindre pannor upplevs en skiftande pelletskvalitet som mer 

problematisk ur ett förbränningsperspektiv, vilket beror på att mindre pannor är känsligare för 

variation i bränslekvalitet än de större pannorna. Enligt en undersökning som gjordes med 

Sveriges pelletproducenter i det övergripande forskningsprojektet denna rapport är en del av 

(Pelletsbränslens fysikaliska egenskapers inverkan på förbränningen), framkom att 

slutanvändarna upplever en variation i kvalitet och funktionalitet som kan ge upphov till 

förbränningsstörningar i villapannor.  

För att undersöka vad som påverkar förbränningen startades ett forskningsprojekt tillsammans 

med SP (leder), LTU, UmU, SLU, Janfire och Skellefteå Kraft där målet är att få kunskap om 

vilka faktorer som spelar in på förbränningen, emissionerna och stoftutsläppen vid 

pelletsförbränning i mindre anläggningar. Som en del i detta projekt undersöks hur densitet, 

hårdhet och fukthalt påverkar emissionerna vilket föranleder denna rapport om ämnet. 

 

Syftet med arbetet har varit att besvara följande frågeställningar: 

Hur påverkar pelletsdensiteten den mängd stoft som produceras vid uppstart, nominell effekt 

(18 kW) respektive släckning? 

 

Syns det någon skillnad i emissioner för de tre pelletdensiteterna i avseende på CO? 

Rapporten jämför inbördes tre olika densiteter vid samma förutsättningar men ej enligt 

standard.  

2. Teori 

I sin naturliga form är träbränsle uppbyggt av en cellstruktur (cellulosa) omgivet av lignin 

enligt figur 1 med en massammansättning av torrsubstansen enligt figur 2. I cellstrukturen 

binds vatten, och runt densamma ligger fritt vatten. Fritt vatten brukar avlägsnas genom att 
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veden får torka under lång tid (minst ett år) innan förbränning, medan bundet vatten, vilket 

uppgår till cirka 20 % av vedens vikt, är kvar vid förbränning. Pellets har på grund av 

sönderdelningen av cellstrukturen (figur 2) och torkning reducerats i vatteninnehåll till cirka 

5-10 %. Ligninet i råvaran spelar också en stor roll då dess egenskaper leder till att 

bindemedel inte behöver tillsättas vid pelletering (Wilson 2010). 

 

Vid fullständig förbränning av rena träbränslen bildas endast koldioxid (CO2) vatten (H2O) 

(och små mängder svavel- och kväveföreningar), se ekvation 1, 

𝐶𝑥𝐻𝑦𝑂𝑧 + 𝑂2 = 𝑥𝐶𝑂2 + 𝑦/2𝐻2𝑂   (Ekvation 1) 

där koldioxiden som bildas, till skillnad från vid förbränning av fossila bränslen, inte ökar på 

växthuseffekten. Dock är en fullständig förbränning svår att genomföra då processen är 

komplex vilket leder till utsläpp av förgasade, men fortfarande inte helt förbrända, 

kolföreningar som bland annat kolmonoxid (CO) samt större kolvätestrukturer som följer med 

rökgaserna i form av stoftpartiklar enligt figur 4. I stora anläggningar är detta inget problem 

då förbränningen är mycket effektivare och reningsutrustning används (Bäfver 2008, Alvarez 

2013). Vid redogörelse för förbränning är det viktigt att förstå att biomassa, till skillnad från 

fossila bränslen, är koldioxidneutralt, men att partiklar som bildas ändå har en negativ 

miljöpåverkan. 

Cellulosa

Lignin

Hemicellulosa

 

Figur 1: Principskiss över en trästruktur med cellulosa omgivet av lignin och 

hemicellulosa. Bild: Linus Johansson 

 

 

Cellulosa

Lignin

Hemicellulosa

 

Figur 3: Principskiss över en pellets nedbrutna struktur. Bild av Linus Johansson 

 

Biobränslen delas upp i två sektioner, oförädlat och förädlat. Oförädlade biobränslen är 

exempelvis avfall, torv och större träbitar. Exempel på förädlad biomassa är kol, briketter 

eller pellets där en omvandling har gjorts för att öka energidensiteten på bränslet och därmed 

minskar transportkostnaderna. Vid pelletering används ofta restprodukter från skogsindustrin 

såsom sågspån, bark och flis som under högt tryck och hög temperatur pressas samman till 

homogena enheter. Pellets definieras som stora termiska partiklar vilket innebär att 

förbränningsfaserna, det vill säga torkning, pyrolys och koksförbränning enligt figur 4, inte 

följer på vartannat utan pågår samtidigt i olika delar av pelletarna (Peters 2003). 

Figur 2: Principiell 

massammansättning av 

biomassa som torrvikt. 

Källa Alvarez (2013) 

Bild: Linus Johansson 
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De emissioner som förbränning ger upphov till kan enligt Alvarez (2013) vara skadliga för 

organismer, försura vatten och miljö och förändra klimatet. Kolmonoxid har dels egenskapen 

att försvåra syretransporten hos levande varelser, dels en indirekt påverkan på växthuseffekten 

genom vilken den ökar koncentrationen av metan i atmosfären (Shindell 2007). Både stoft och 

CO indikerar också att en ofullständig förbränning pågår vilket kräver åtgärder. 

För att minimera de oönskade emissionerna och stoftet krävs en förbränning som är anpassad 

till de egenskaper det aktuella bränslet har avseende lufttillförsel och bränslematning. För 

pelletseldade anläggningar är effekten ett problem då pelletspannan är byggd för att ge en 

bestämd effekt under längre tid. Detta innebär att förbränningen regleras för att svara mot 

variation i pelletskvalitet, något som kan leda till att luftöverskottet ändras och emissionerna 

och stoftet ökar. Vid reglering krävs, för en fullständig förbränning, att lufttillförseln, både 

mängd och hur den tillförs, samstämmer med mängden bränsle och bränslets egenskaper. 

Mycket lite forskning har gjorts avseende pelletsegenskapernas påverkan på förbränningen. 

Två studier som behandlar ämnet pekar på att densitet kan ha påverkan på 

förbränningsförloppet (Biswas m.fl. 2014) och omvandlingstiden (Hermansson m.fl. 2016). 

Det är i nuläget dock inte utrett hur egenskaperna densitet, hållfasthet och fukthalt hos pellets 

påverkar emissioner och stoftutsläpp vilket föranleder vidare forskning på området. 

 

Figur 4: Emissioner och stoftutsläpp från pelletsförbränning uppdelat på det tre förbränningsfaserna: torkning, 

pyrolys och koksförbränning. Källa Bohman (2005). Bild Linus Johansson 

3. Metod 

Resultaten som denna rapport presenterar är baserade på experimentellt uppmätta värden. En 

redogörelse över utrustning som använts och hur försöken har utförts redogörs därför för 

nedan. Emissionerna som analyseras är enbart CO. Ingen analys görs av stoftet, enbart 

vägning före respektive efter mätning. Emissioner i form av kväveoxider (NOx) redogörs inte 

för då de bildas i sådan liten mängd vid förbränningstemperaturer under 1800 K (Mahmoudi, 

m.fl. 2010). 
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3.1 Försöksuppställning 

Som panna användes en Janfire integral 25 med brännare Janfire NH MODY extrautrustad 

med lambdastyrning och undertrycksregulator, se figur 5. Rökgasanalys skedde genom 

HORIBA PG-350 vilken genom en INTAB PC-logger 3100 överförde mätdata till en dator 

utrustad med programmet Easy view. Stoftprovtagaren (för att kunna relatera stoftmängden 

till normalkubikmeter) var av typen METLAB stl combi dust sampler CU10. Filtermätningen 

gjordes enligt metod specificerad i Värmeforsks mäthandbok (Gustavsson, L., Nyquist, G. 

2005) För principskiss se figur 6. 

 

Figur 5: Försöksuppställning. Vänstra bild visar panna med brännare. Övre högra visar systemet för loggning av 

emissioner. Höger nedre visar stoftprovtagare. 
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Figur 6: Principskiss över stoftmätningsstation. Källa Värmeforsk mäthandbok. Bild Linus Johansson 

De filter som användes för stoftmätningen var av typen Munktell microglasfiberpapper grade 

MG 160 med diameter 90 mm och värmdes innan invägning till 180 °C i en timma för att 

sedan få svalna i en exsickator under flera timmar. Filtret placerades sedan i en filterhållare 

och förvärmdes till cirka 120 °C. Filterhållaren anslöts till en sond placerad centralt i 

rökgaskanalen med fem diameters fri sträcka före och två efter. Luftflödet reglerades genom 

en fläkt. Efter mätning avlägsnades filtret från hållaren och placerades i 160 °C i en timma för 

att sedan få svalna i exsickator. Därefter utfördes utvägningen. 

Matarskruven förseddes med en strömställare som i avstängt läge fick fläkten att köra som 

vanligt men utan matning av pellets. Detta var en nödvändighet för att kunna köra 

släckningstester (se släckning under rubrik 3.3). 

3.2 Bränslematris 

Pelletarnas egenskaper kontrollerades innan förbränning då de värden som var uppmätta av 

leverantör var från tidpunkten då de pelleterades (flera månader tidigare). För att se hur 

lagringen påverkade egenskaperna se bilaga 5 ursprunglig pelletsdata. Pellets ID är 

namngiven efter pelletsdensiteten som hög, mellan och låg. Pelletarnas råvara är stamved 

(furu och gran). 

Tabell 1: Fukthalt, bulkdensitet och hållfasthet hos de tre pelletssorterna. 

Pellets ID Fukt (%) Bulkdensitet ρ (kg/m3) Mekanisk hållfasthet, vikt-% 

HÖG 5,8 724 95,4 

MELLAN 7,2 667 95,4 

 LÅG 7,4 632 97,1 
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3.3 Mätningar 

För varje pelletssort genomfördes sju mätningar. Tre vid uppstartfas, tre vid kontinuerlig drift 

och en vid släckning enligt testmatris (bilaga 1). 

Uppstart 

Brännkammare, askuppsamlare och pannans invändiga rökgaskanal dammsögs grundlig och 

pannan värmdes genom varmvattencirkulation till 50 °C. Stoftmätning och loggning av 

rökgaser startades samtidigt och mättes i 15 minuter. Tiden startades från att 

uppstartsförloppet på brännaren startats. För att kunna utföra tre mätningar krävdes att pannan 

stängdes av och fick svalna innan en ny uppstartscykel inleddes. 

Kontinuerlig drift 

Som rutin vid den kontinuerliga driften ställdes panneffekten till 18 kW, undertrycket i 

pannan reglerades med styrutrustning och genom i pannan inbyggd fläkt till konstant tio 

Pascal. För att lambdasonden skulle kunna reglera systemet ökades brännarens 

matningshastighet till 115 % vilket gav O2-halten 6,2 volym% i rökgaserna inuti pannan. Tre 

mätningar utfördes i sekvens på varje densitet med 15 minuters uppehåll mellan varje för 

filterbyte. För att hålla konstanta förhållanden utfördes under denna tid även en avsotning av 

pannans invändiga rökgaskanaler för att förebygga uppbyggnad av sot och även så att inte 

ojämna mängder sot lossnade vid de olika körningarna 

Släckning 

För släckning krävdes mer handgripliga metoder då pannan automatiskt utför en renblåsning 

av brännkammare när temperaturen understiger ett visst börvärde, och labdasonden ej 

fungerar då ärvärdet på O2 stiger snabbt. Med hjälp av representant från Janfire kopplades 

därför en strömställare in som bruten fick brännaren att tro att pellets fortfarande matades in 

och att förbränning pågick som vanligt. Lösningen för lambdasonden blev att den kopplades 

ur strax innan släckning vilket fick pannan att anta sin förinställda fläktkurva. Pannans 

renblåsningstemperatur ställdes till 50 °C i brännkammaren. När denna temperatur uppnåddes 

stängdes pannan av manuellt och förloppet från avslutad pelletsmatning till avstängd panna 

bokfördes som mättid (15-16 minuter). 

4. Resultat och diskussion 

Resultatdelen visar de grafer som ges när körningarnas medelvärden ställs mot varandra. I 

anslutning till varje figur analyseras och diskuteras resultatet.   

4.1 CO-emissioner 

CO-emissionerna presenteras uppdelat på de tre mätfaserna, uppstart, kontinuerlig drift och 

släckning. Medelvärdena från de tre pelletsdensiteternas tre enskilda mätningar ställs mot 

varandra grafiskt vid uppstart och kontinuerlig drift medan resultatet från släckning, där 

endast en mätning skedde för varje pelletsdensitet, redovisas grafiskt med värden från den 

enda mätningen. 

4.1.1 Uppstart 

Resultaten från CO-mätningar under uppstartsförsöken med olika pelletsdensiteter visas i 

figurerna 7-9. I figur 7 presenteras mätningarna för respektive pelletssort som medelvärden av 
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de tre repeterade försöken. I figur 7 syns en skillnad mellan bränslet med låg densitet och de 

två andra. Bränslet med låg densitet ger upphov till högre CO-emissioner. Dock är resultatet 

svårbedömt då en av mätningarna vid låg pelletsdensitet gav ett mycket lägre resultat, vilket 

påverkar resultatet avsevärt. Detta illustreras i figur 8 där de enskilda körningarna med 

lågdensitetspellets presenteras. . 

 

Figur 7: Kolmonoxidkoncentration under uppstartsfasen för alla försöksbränslen. Resultaten baseras på tre 

mätningar per bränsle. Heldragen kurva – hög pelletsdensitet, Streckad kurva – mellan pelletsdensitet, Punktkurva – 

låg pelletsdensitet. 

 

 

Figur 8: Kolmonoxidkoncentration under uppstartsfasen för låg pelletsdensitet. De tre kurvorna representerar de tre 

olika individuella försöken. Heldragen kurva – uppstart 1, finstreckad kurva – uppstart 2, streckad kurva – uppstart 

3.  



8 

För att illustrera inverkan av den avvikande mätningen på det totala resultatet, har detta 

mätvärde plockats bort ur det samlade resultatet och en ny graf upprättas med medelvärdet på 

de två kvarvarande mätloggningarna, det vill säga uppstart 2 & 3, vilket presenteras i figur 9. 

Resultatet stärks då att pellets med låg densitet ger högre CO-emissioner än resterande 

bränslen. Mellan- och högdensitetsbränslenas kurvor har liknanade karakteristik men pellets 

med mellandensitet har något högre CO-emissioner vid tiden 400-600 sekunder varför 

resultatet tyder på att högre pelletsdensitet ger lägre CO-emissioner i uppstartsfasen. 

 

 

Figur 9: Kolmonoxidkoncentration under uppstartsfasen för alla försöksbränslen. Resultaten baseras på tre 

mätningar för hög respektive medel pelletsdensitet och två mätningar för låg. Heldragen kurva – hög pelletsdensitet, 

Streckad kurva – mellanhög pelletsdensitet, Punktkurva – låg pelletsdensitet. 

En hypotes till varför denna skillnad i CO-emissioner noteras är att pelletar med lägre densitet 

lättare sprängs under förbränning då strukturen blir porösare. De frisläppta pyrolysgaserna 

hinner ej förbrännas utan följer med övriga rökgaser. Det kan också tänkas att då effekten är 

konstant matas en större volym, det vill säga fler pelletar, in av den lägre densiteten vilket 

leder till att luftens syrgas får svårare att flöda fritt i brännkammaren.   

4.1.2 Kontinuerlig körning 

Försöken vid kontinuerlig drift visas i figur 10 som medelvärden av de enskilda körningarna 

på varje pelletsdensitet. För att ge en tydligare bild av CO-emissionerna har figur 11 

upprättats där kurvorna visas som trendlinjer baserat över var trettionde loggvärde från figur 

10. I figur 10 noteras en tydlig trend där lägre densitet ger lägre CO-emissioner vid nominell 

drift, det vill säga lägre densitet har mindre CO-emissioner än mellan, och mellan mindre än 

hög. 

Avseende resultatet av den kontinuerliga körningen kan ingen rimlig hypotes bildas över 

varför dessa värden erhålls då resultatet är till synes motstridigt. Varför produceras minst CO 

men mest stoft från bränslet med låg densitet? Rimligast vore om dessa två värden följdes åt, 

men så är inte fallet. 
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Figur 10: Kolmonoxidkoncentration för de tre pelletsdensiteterna vid kontinuerlig körning. Resultatet visas som 

medelvärden för de tre pelletsdensiteternas individuella försök, och presentera omräknat till 10 % O2-halt. Heldragen 

kurva – hög pelletsdensitet, streckad kurva – mellan pelletsdensitet, punktkurva – låg pelletsdensitet. 

 

 

Figur 11: Kolmonoxidkoncentration för de tre pelletsdensiteterna vid kontinuerlig körning. Resultatet visas som 

medelvärden för de tre pelletsdensiteternas individuella försök som trenddlinjer över var trettionde loggvärde, och 

presentera omräknat till 10 % O2-halt. Heldragen kurva – hög pelletsdensitet, streckad kurva – mellan 

pelletsdensitet, punktkurva – låg pelletsdensitet. 

4.1.3 Släckning 

I figur 12 visas släckningsförloppet av de tre bränslena (ej medelvärden då endast en mätning 

utfördes för varje pelletssort) och inga slutsatser angående CO-skillnader kan dras. Däremot 

är det anmärkningsvärt att släckning ger så stora emissioner. Då mycket lite forskning har 
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bedrivits över hur släckningsförloppet påverkar emissionerna kan detta resultat ligga till 

grund för en mer utförlig studie om detta fenomen. 

 

Figur 12: Kolmonoxidhalt för de tre pelletsdensiteterna vid släckningsförloppet, ej medelvärden. Heldragen kurva – 

hög pelletsdensitet, streckad kurva – mellan pelletsdensitet, punktkurva – låg pelletsdensitet  

4.2 Stoft 

Resultatet från stoftanalysen baseras på tre mätningar på uppstart och kontinuerlig drift och en 

på släckning för varje pelletsdensitet. Medelvärdena presenteras i figur 13 med felstaplar. För 

att kunna jämföra stoftkoncentrationerna omräknas stoftmängden till milligram per 

normalkubikmeter. vilket innebär att stoftvikten i figur 13 ej är desamma som vikten uppmätt 

vid filtervägning. Vidare korrigeras alla värden till 10 % syrgashalt för att jämförelsen ska 

vara rättvisande. 

Ett resultat är struket, se bilaga 6, på den kontinuerliga driften för hög pelletsdensitet då en 

orimligt hög filtervikt uppmättes. Möjlig felorsak kan vara att ett främmande objekt har fallit 

ned i förvaringsburken under torkning i exsickatorn, eller fästs på filtret under extraktion från 

mätplats. 

Vid uppstart ges en svag indikation om att densiteten påverkar stofthalten, med högre stofthalt 

vid låg densitet. Dock syns ingen klar uppdelning från lågdensitet till högdensitet vilket 

möjligtvis beror på den stora felmarginalen på låg– och högdensitetspelletarna.  

Vid kontinuerlig drift är resultaten mer konsistenta mellan körningarna vilket också avspeglas 

i de mycket små felstaplar som syns i figur 13. Resultatet tyder på att lägre densitet ger högre 

stoftutsläpp när pannan är i kontinuerlig drift. För mellan- och högdensitetspelletarna syns 

ingen tydlig skillnad.  

Angående stoft vid släckning syns en tydlig skillnad, men då endast en repetition utfördes för 

varje bränsle blir resultatet mycket osäkert och ingen slutsats dras från detta försök. 
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Figur 13: Resultat från filteranalys av de tre pelletsdensiteternas stofthalt uppdelat i respektive fas, dvs. uppstart, 

kontinuerlig drift och släckning. Medelstofthalt i milligram per normalkubikmeter med felstaplar. Mörkgrå staplar – 

låg pelletsdensitet, grå staplar – mellandensitet, ljusgrå staplar – hög pelletsdensitet 

En hypotes angående resultatet från stoftmätningen är att lägre densitet betyder större volym, 

och antal, pelletar för att ge det inställda effektmålet. Detta gör det svårare för luft att flöda 

fritt i bränkammaren vilket hämmar förbränningen. Det är också tänkbart att pelletar med 

lägre densitet lättare sprängs vid förbränning vilket frigör stoft som följer med rökgaserna. 

4.3 Metodosäkerhet 

Då stoftmätningarna gjordes enligt metod specificerad i värmeforsks mäthandbok (2005) och 

mätdata för emissioner loggades enligt de rutiner som används på SP, analyseras inte deras 

tillämplighet vidare. Däremot är själva pannan med brännare en osäkerhet vid försöken. Även 

då anpassning skedde för de aktuella försöken (ex. strömställare för pelletsmatare) uppkom 

oväntade komplikationer under försökstiden. Bland annat upptäcktes att en automatisk 

rengöring av rökgaskanaler startades vid bestämda intervall. Då processen gick att starta 

manuellt gjordes detta i fortsättningen mellan varje filterbyte. 

Det fanns också en osäkerhet kring lamdasonden, och hur konsekvent regleringen var mellan 

de olika bränslena, då oförklarliga variationer för CO-emissioner syns, ex. figur 9 hög 

pelletsdensitet.     

4.4 Arbetet i ett större sammanhang 

Denna rapport är en del av ett större forskningsprojekt där variationer i pelletskvalitet, och hur 

dessa påverkar förbränningen, undersöks. Således kommer mer forskning utföras och fler 

viktiga faktorer kartläggas vilket förhoppningsvis leder till mindre variation på pelletarna och 

därmed mer homogen och optimerad förbränning.    
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5. Slutsats 

Försöken visade generellt att uppstartsfasen och släckningsfasen har mycket högre CO-

emissioner än den kontinuerliga driften. Släckningen gav upphov till så höga emissioner att 

det inte gick att mäta med den tillgängliga utrustningen. Skillnaden avseende stofthalt var inte 

lika stor mellan förbränningsfaserna som CO-emissionerna men uppstarten ger upphov till 

mer stoft än kontinuerlig drift. 

Resultaten från förbränningstesten avseende pelletdensitet visade främst att skillnaden i 

emissioner varierade beroende på vilken av de tre inkluderade faserna man beaktar. Vid 

uppstart gav låg pelletdensitet högst emissioner, mellandensitet gav något lägre emissioner 

och högst pelletdensitet gav lägst emissioner. Vid kontinuerlig drift syns emellertid det 

omvända: hög densitet ger högre CO-emissioner, mellandensitet ger lägre emissioner och låg 

pelletdensitet ger lägst emissioner. För stofthalten syns dock en trend mot att den lägsta 

pelletdensiteten ger större stoftemissioner under alla driftsförhållanden, och att skillnaden i 

stoftemissioner mellan de två resterande pelletsdensiteterna är liten. 

Ovanstående generella slutsatser dras utifrån följande konsistenta trender: 

 Låg pelletdensitet hade de högsta stofthalterna under alla driftsförhållanden. Den 

uppmätta skillnaden under släckningfasen är dock ej statistiskt säker. För CO-

emissioner är resultaten dock mer otydliga: under uppstartsfasen är CO-emissionerna 

högst av de undersökta bränslena, men vid kontinuerlig körning är de lägst. 

 

 Mellandensitetpelletarna har CO-emissioner som ligger mellan de båda andra 

bränslena vid både uppstart och kontinuerlig drift. Vid uppstart är stoftanalysen 

emellertid osäker då stoftmätningarna av pellets med hög densitet hade stor 

felmarginal. Säkert är dock att stofthalten ligger under den från bränslet med låg 

densitet, både i uppstart och vid kontinuerlig drift. 

 

 Högdensitetpelletarna gav de lägsta CO-emissionerna under uppstarten, och de högsta 

vid kontinuerlig drift, av de tre bränslena. Stofthalterna är osäkra vid uppstart men 

mätvärden vid kontinuerlig drift visar på lägre stofthalt än pellets med låg densitet 

 

Om denna skillnad är uteslutande beroende på pelletsdensiteten är svårt att säga. Dock är det 

inte troligt att den uppmätta skillnaden enbart beror på mätfel eller slumpmässiga variationer 

då uppmätta värden är relativt konstanta mellan repetitionerna. 

Oavsett vilken pelletsdensitet som används visar försöken att kontinuerlig körning ger mycket 

lägre emissioner än uppstart och släckning. Därför bör pelletsbrännare utrustas med ett 

reglersystem med glidande effekt för att undvika uppstarter och nedsläckningar vilket skulle 

reducera onödiga utsläpp av CO och stoft. 

För fortsätt forskning kring dessa resultat rekommenderas ytterliga förbränningsförsök med 

fler pelletsdensiteter för att se om det finns ett linjärt samband mellan densitet och CO-

emissioner.  
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Bilaga 1: Testmatris exempel 

Bränsle ID Uppst 1 Upps. 2 Upps. 3 Kont. 1 Kont. 2 Kont. 3 Släckning 

Datum        

Filter nr.        

Filtervikt 

före 

       

Filtervikt 

efter 

       

Stoftvikt        

Rumstryck 

(mbar) 

       

Tid start        

Tid avslut        

Tid mätn.        

Gasur före        

Efter        

Gastemp. 

efter kond. 

       

  



15 

Bilaga 2: Testmatris för bränsle HÖG 

HÖG Uppst 1 Upps. 2 Upps. 3 Kont. 1 Kont. 2 Kont. 3 Släcknin

g 

Datum 22/4 22/4 28/4 25/4 25/4 25/4 25/4 

Filter nr. 4 39 4 20 31 4 39 

Filtervikt 

före (g) 

76,3732 71,1137 76,3611 76,5506 71,4468 76,3718 71,1172 

Filtervikt 

efter 

76,3784 71,1178 76,3699 76,5666 71,9646 76,3902 71,1175 

Stoftvikt 0,0052 0,0041 0,0088 0,0160 0,5178 0,0184 0,0003 

Rumstryc

k 

(mbar) 

994,0 994,0 988,9 983,6 983,6 983,6 983,6 

Tid start 13.06 14.12 11.00 12.12 12.12 13.40 14.40 

Tid avslut 13.21 14.27 11.15 12.57 12.57 14.25 14.55 

Tid mätn. 15 min 15 min 15 min 45 min 45 min 45 min 15 min 

Gasur före 1290,88

0 

1291,13

3 

1294,22

4 

1291,39

3 

1292,15

5 

1292,99

6 

1293,912 

Efter 1291,13

3 

1291,39

3 

1294,54

5 

1292,15

5 

1292,99

6 

1293,91

2 

1294,224 

Gastemp. 

efter 

kond. 

18 18 18 18 18 18 17 
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Bilaga 3: Testmatris bränsle MELLAN 

MELLAN Uppst 1 Upps. 2 Upps. 3 Kont. 1 Kont. 2 Kont. 3 Släcknin

g 

Datum 2/5 2/5 2/5 2/5 4/5 4/5 4/5 

Filter nr. 4 20 31 39 3 12 32 

Filtervikt 

före 

76,3191 76,5218 71,9160 71,0891 77,2598 75,2767 71,1651 

Filtervikt 

efter 

76,3255 76,5285 71,9229 71,1105 77,2795 75,2973 71,1658 

Stoftvikt 0,0064 0,0067 0,0069 0,0214 0,0197 0,0206 0,0007 

Rumstryc

k 

(mbar) 

1005 1005 1005 1003 996,3 996,3 996,3 

Tid start 09.39 10.29 12.05 12.33 08.45 09.40 09.35 

Tid avslut 09.44 10.44 12.20 13.18 09.30 09.25 10.50 

Tid mätn. 15 min 15 min 15 min 45 min 45 min 45 min 15 min 

Gasur före 1298,54

6 

1298,88

9 

1299,20

1 

1299,51

4 

1300,43

9 

1301,35

9 

1302,283 

Efter 1298,88

9 

1299,20

1 

1299,51

4 

1300,43

9 

1301,35

9 

1302,28

3 

1302,598 

Gastemp. 

efter 

kond. 

17 17 18 17 16 17 18 
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Bilaga 4: Testmatris bränsle LÅG 

LÅG Uppst 1 Upps. 2 Upps. 3 Kont. 1 Kont. 2 Kont. 3 Släcknin

g 

Datum 28/4 28/4 28/4 29/4 29/4 29/4 29/4 

Filter nr. 20 31 39 3 12 32 38 

Filtervikt 

före 

76,5465 71,9483 71,1183 77,2898 75,3301 71,1903 70,6038 

Filtervikt 

efter 

76,5516 71,9570 71,1269 77,3115 75,3533 71,2160 70,6048 

Stoftvikt 0,0051 0,0087 0,0086 0,0217 0,0232 0,0257 0,0010 

Rumstryc

k 

(mbar) 

988,9 988,9 988,9 991,9 991,9 991,9 991,9 

Tid start 12.35 13.25 14.15 08.55 09.50 10.45 11.42 

Tid avslut 12.50 13.40 14.30 09.40 10.35 11.30 11.57 

Tid mätn. 15 min 15 min 15 min 45 min 45 min 45 min 15 min 

Gasur före 1294,54

5 

1294,85

4 

1295,15

9 

1295,47

2 

1296,39

6 

1297,31

4 

1298,239 

Efter 1294,85

4 

1295,15

9 

1295,47

2 

1296,39

6 

1297,31

4 

1298,23

9 

1298,546 

Gastemp. 

efter 

kond. 

18 18 18 16 16 16 17 
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Bilaga 5: Ursprunglig pelletsdata 

Pelletsdata från tillverkare: 

Pellets ID Fukt (%) Bulkdensitet ρ (kg/m3) Mekanisk hållfasthet, vikt-% 

HÖG 5,7 715 95,0 

MELLAN 6,9 670 95,8 

 LÅG 8,3 630 97,2 

 

Pelletsdata uppmätt på plats innan förbränning: 

Pellets ID Fukt (%) Bulkdensitet ρ (kg/m3) Mekanisk hållfasthet, vikt-% 

HÖG 5,8 724 95,4 

MELLAN 7,2 667 95,4 

 LÅG 7,4 632 97,1 

 

En intressant notering är att densitet och hållfasthet är relativt oförändrade efter lagring, och 

att mätosäkerhet eventuellt kan förklara även dessa små skillnader, men fukthalt ser ut att gå 

mot ett jämviktsläge då de pelletarna med högst fukthalt erhåller en sänkning medan hos 

bränslet med lägre fukthalt ses en ökning. 
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Bilaga 6: Mätdata för stofthalt 

Körnings index Bränsle HÖG 

stoft (mg/m3n) 

Bränsle MELLAN 

stoft (mg/m3n) 

Bränsle LÅG 

stoft (mg/m3n) 

Uppstart 1 39,579 30,052 35,062 

Uppstart 2 24,154 34,64 53,788 

Uppstart 3 39,299 34,571 40,04 

Uppstart medel 34,344 33,08767 42,96333 

Nominell 1 19,071 19,231 20,307 

Nominell 2 547,954 Struket 18,46 22,306 

Nominell 3 18,41 19,292 24,302 

Nominell Medel 18,7405 18,99433 22,305 

Släckning 5,182 14,149 22,3 

 


