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Förord 
 
Energimyndighetens program Småskalig värmeförsörjning med biobränslen har pågått under 
perioden 2007-2010. Programmet har bestått av 6 delområden; 
 
• Teknikbevakning 
• Pellets  
• Vedeldade pannor och lokaleldstäder  
• Närvärme  
• Biobränsle och solvärme  
• Systemaspekter och syntes  
 
Projektet Emissioner från småskalig värmeförsörjning med biobränslen (”Emissionsprojektet”) 
har utgjort ett av 5 delprojekt inom området Systemaspekter och syntes. Emissionsprojektet har 
i sin tur bestått av 7 delprojekt som koordinerats av Umeå universitet, ETPC. 
 
Föreliggande rapport är en sammanfattning av genomförandet och måluppfyllelse för projektet 
i sin helhet och resultaten från de olika delprojekten. En kort form av syntes kring state-of-the-
art på området ges samt en diskussion kring kunskapsluckor och fortsatta forskningsbehov. 
 
Umeå universitet, ETPC är ansvarig för helheten i projektet och för den sammanställning som 
här redovisas, men för detaljer i utförande och resultat i de enskilda delprojekten ansvarar 
respektive delprojektledare och dess organisation. 
 
Som projektledare vill jag tacka delprojektledarna för ett fint genomfört arbete och ett gott 
samarbete. Slutligen vill vi som jobbat inom detta projekt tacka alla de aktörer som bidragit 
med medfinansiering i de olika projekten och slutligen naturligtvis Energimyndigheten för 
förtroendet och finansiella stödet att genomföra projektet. 
 
 
Strömbäck 2011-05-04 
Christoffer Boman 
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund - Projektet 

 
Energimyndigheten beviljade Umeå universitet stöd för genomförande av projektet Emissioner 
från småskalig värmeförsörjning med biobränslen under tiden 2007-09-03--2010-06-30. 
Projektet har beviljats förlängning i två delar, först till 2010-12-31 och senare till 2011-03-31.  
 
Projektet omfattar 7 st separata delprojekt som utförs av Umeå universitet, Energiteknisk 
Centrum i Piteå, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Lunds universitet och Växjö 
universitet. Umeå universitet (ETPC) har ansvarat för projektledning och rapportering av det 
samordnade projektet. Totalt beviljades projektet direkt stöd från Energimyndigheten med 2.68 
milj SEK. Projektet har utgjort ett fristående projekt som dock administrerats inom ramen för 
Energimyndighetens forskningsprogram Småskalig värmeförsörjning med biobränslen - 
delområde 6 Systemaspekter och syntes. 
 
Inför starten av Emissionsprojektet begärde Energimyndigheten att en förstudie skulle 
genomföras med syfte att klargöra ett antal frågeställningar som uppkom vid beredandet av 
projektetansökan samt att diskutera kunskapsläget och forskningsbehov kopplat till 
partikelutsläpp från småskalig bioenergi och relatera dessa till planerad verksamhet inom det 
aktuella projektet. Förstudien genomfördes av Christoffer Boman vid Umeå universitet och 
redovisades till Energimyndigheten i en skriftlig rapport 2008 [1]. 
 

1.2  Emissioner från småskalig förbränning av biobränslen - kort bakgrund 

 
Bioenergi är en viktig del av det svenska energisystemet som möjliggör en övergång till en 
uthållig och trygg värmeförsörjning med minskad klimatpåverkan. Det finns dock ett antal 
hinder av både teknisk, ekonomisk och miljömässig karaktär. För att Sverige, parallellt med en 
ökad introduktion av bioenergi, skall kunna uppfylla miljömålen vad gäller t ex "Frisk luft" och 
"En giftfri miljö" samt gå i takt med skärpta miljöregleringar inom EU, krävs vetenskapliga 
underlag kring olika teknikers och bränslens potential och begränsningar, t ex vad gäller olika 
luftföroreningars påverkan på omgivande miljö och människors hälsa. Detta kan då ligga till 
grund för utveckling av "spetsteknik" och alternativa bränslelösningar med minsta möjliga 
miljöpåverkan, vilket då kommer stärka konkurrenskraften hos svenska företag. Behovet av att 
tvärvetenskapligt belysa emissionsfrågorna inom energi- och trafiksektorn utifrån olika aspekter 
relaterat till klimatpåverkan, hälsoeffekter och tekniska utmaningar är något som idag är 
mycket uppenbart och angeläget. Det kraftiga fokus som råder kring utsläppen av partiklar och 
dess negativa hälsoeffekter gör att den småskaliga bioenergin hamnat i fokus inom EU vad 
gäller frågor kring luftföroreningar och dess påverkan på folkhälsan. Partikelemissioner från 
småskalig biobränsleeldning bedöms kunna utgöra den största utsläppskällan i ett framtida 
scenario där trafikens bidrag minskar [2]. Detta samtidigt som en ökad satsning på bioenergi 
har pekats ut som en viktig del i strävan att reducera utsläppen av klimatpåverkande gaser. 
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Tidigare forskning har lett till god kunskap om miljöfrågor relaterade till användning av 
bioenergi för värmeproduktion. Fokus inom luftföroreningsområde vad gäller hälsoeffekter av 
förbränningsrelaterade utsläpp har de senaste 15-20 åren förskjutits från organiska ämnens 
(inom klasserna VOC och PAH) carcinogena effekter till små (aerosol)partiklars lung- och 
hjärt/kärleffekter. De organiska ämnena spelar sannolikt en mycket viktig roll även vad gäller 
dessa effekter men mycket av frågeställningarna idag kretsar kring att förstå kopplingen mellan 
detaljerad karakteristik av aerosolpartiklar och dess negativa inverkan på lung- och 
hjärt/kärlsystemen. Denna kunskap är idag mycket begränsad. Arbetet inom BHM, Biobränsle 
Hälsa Miljö [3], med emissioner och luftkvalitetsfrågor i anslutning till biobränsleeldning visade 
på att problem med höga utsläpp av t ex sotpartiklar och PAH i hög grad är kopplade till äldre 
vedpannor som eldas på ett ogynnsamt sätt – bristerna ligger således både hos anläggningar 
och användare. Men även utsläppen från nya (moderna) vedpannor har visat sig vara beroende 
av att vara rätt installerad och skött för att upprätthålla en god prestanda med låga utsläpp. 
Kunskaperna är betydligt bättre idag än för 10-15 år sedan, men de uppskattningar som görs 
idag kring segmentets samlade utsläpp baseras på olika antaganden som innehåller 
osäkerheter. Vad gäller vedkaminer och andra vedeldade lokaleldstäder så är osäkerheterna 
även där stora kring både specifika emissioner från enskilda anläggningar, hur mycket och på 
vilket sätt de används samt segmentets totala bidrag till de nationella utsläppen. I anslutning till 
BHM programmet gjordes även en syntes av emissionsfaktorer från olika typer av småskalig 
biobränsleanvänding [4] vilken till stora delar, främst vad gäller vedpannor, är gällande även 
idag. För vedkaminer har en del ytterligare information sedan tagits fram som gett nya 
kunskaper och insikter [5-7], men många frågetecken kvarstår även här. Det har även visat sig 
att det kan skilja sig relativt mycket i emissionsprestanda för småskaliga pelletssytem (brännare 
och kaminer) beroende på installation, drift, skötsel och bränslekvalitet. Detta visar på att det 
finns ett tydligt behov av teknik/system-optimering, kvalitetsarbete och teknikutveckling 
parallellt med att vissa frågor studeras mer grundligt inom forskningen. 
 
Vad gäller partikelutsläpp specifikt och dess hälsofarlighet så saknas kunskap kring hur denna 
"farlighet" förändras, och kan påverkas, då modern teknik används samt hur olika biobränslen 
förhåller sig i detta sammanhang. Ett antal kritiska frågor att belysa för att möjliggöra utveckling 
av ny teknik och nya system samt skapa bättre underlag för styråtgärder formulerades i den 
tidigare nämnda förstudien [1]. Exempel på sådana frågor är; 
 

 Hur klarar ny teknik och bränslelösningar dagens och framtida kommande utsläppskrav, vad 
gäller partiklar men även andra specifika föroreningar såsom PAH, tungmetaller och 
dioxiner? 

 

 Hur förändras emissionerna generellt, och partikelkarakteristiken mer specifikt, under olika 
delar av förbränningsprocessen då manuellt matade och automatiska system används? 

 

 Hur förändras utsläppen av oorganiska (ask)partiklar (sammansättning och mängder) då nya 
råvaror introduceras? 
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 Vilka åtgärder är möjliga, lämpliga och effektivast för att reducera utsläppen? Det gäller 
både i) primära åtgärder, d v s förbränningskemiska (additiv eller bränslemixar) och tekniska 
(rosterdesign/drift) och/eller ii) sekundära åtgärder, t ex reningsteknik och rökgasadditiv. 

 

1.3  Syfte och målsättning 

 
Emissionsprojektet syftade därför till att belysa hur val av förbränningsteknik och bränsle 
påverkar bildning, karakteristik och emission av hälsoskadliga partiklar, tungmetaller, PAH, 
dioxiner samt endotoxiner vid småskalig förbränning av olika aktuella och alternativa 
biobränslen, samt att visa på möjligheter för reduktion av dessa utsläpp. 
 
De specifika målsättningar som definierades var att projektet väsentligt skulle öka 
möjligheterna att beskriva hur val av förbränningsteknik (inom 10-500 kW) och bränsle (dagens 
och framtida/skogs- och åkerbränslen) påverkar; 
 

 bildning/emission av främst partiklar och tungmetaller, men även t ex PAH, dioxiner och 
endotoxiner  

 

 variationerna av partikemissioner och sammansättning under olika förbränningsmoment 
 

 partikelemissionernas toxicitet och potentiella hälsofarlighet  
 

 behov och möjligheter för reducering av partikelemissioner, främst genom primära 
åtgärder inklusive additiv/bränslemixar. 
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2  Genomförande 
Projektet har bestått av sju delprojekt samlade i två projektdelar:  
 
1. Bildning, emission, toxicitet och reducering av hälsopåverkande partikel- och 

tungmetallutsläpp (delprojekt A-C)  
 
2. Identifiering av förhöjda emissioner och tillämpning av avancerad mätteknik (delprojekt D-G)  
 
Projekten inom del 1 genomfördes som väldefinierade och avgränsade experimentella 
förbränningsförsök vid Energitekniskt Centrum i Piteå, Umeå universitet (ETPC) och Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Försöksserierna vid de tre instanserna har kompletterat 
varandra och planerats i samverkan mellan berörda parter. 
 
Dessa tre delprojekt (A-C) hade som huvudmål att beskriva hur val av förbränningsteknik och 
bränsle påverkar bildning/emission av partiklar och tungmetaller samt att ge underlag för att 
bedöma potentiell hälsofarlighet och möjligheter att reducera utsläppen för såväl dagens 
system som möjliga framtida lösningar inom storleken 10-500 kW. 
 
Till dessa tre projekt knöts projekten inom del 2 (utom projekt G) vilka har bidragit med 
kompletterande och specifika frågeställningar/mätningar via projekt av Lunds universitet, SP 
och Linnéuniversitetet (tidigare Växjö universitet). 
 
Dessa fyra delprojekt (D-G) omfattade dels identifiering av förbränningsmoment och teknik-
bränsle kombinationer med förhöjda utsläpp, dels utveckling och tillämpning av ny unik 
mätteknik som tidigare i mycket begränsad omfattning har tillämpats på biobränsleemissioner.  
 
Flera av projekten har varit kopplade till varandra och en tät samverkan vid genomförandet har 
skett mellan projekten; 
 
A och B 
C och E 
B och D 
B och F 
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3  Sammanfattning av delprojekt 

3.1 Delprojekt A 

 
Påverkan av bränsle och konstruktionsparametrar på partikel och tungmetallemissioner vid 
småskalig förbränning av biobränslen 
 
Projektledare: Henrik Wiinikka, Energitekniskt centrum i Piteå 
Övriga deltagare: Umeå universitet (ETPC och Folkhälsa och klinik medicin), King´s College 
London, Norska Folkhälsoinstitutet 
 
Syfte 
Målsättningen med detta projekt var att undersöka utsläppen av partiklar och tungmetaller (Sb, 
As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, Tl, V, Hg, och Zn) från småskalig förbränning av biobränslen. Ett av 
delmålen var vidare att undersöka hur toxiciteten förändras för partikelemissioner från 
optimerad förbränning av biobränslen med olika innehåll av tungmetaller. 
 
Genomförande 
En speciellt designad reaktor [8, 9] med ett fast roster för eldning av pellets vid ca 8 kW 
användes i studien. 8 olika bränslen användes; stamvedspellets av björk respektive gran/tall, 
barkpellets från björk respektive gran/tall, pellets av salix, havrekärnor, torvpellets och stenkol 
(granuler). Standard rökgaskomponenter så som CO2, H2O, CO, NO, SO2, och HCl mattes med 
FTIR. För att provta partiklar i emissionerna användes en modifierad lågtrycksimpaktor (DLPI) 
som storleksfraktionerar partiklarna under 10 µm i olika fraktioner. I den modifierade versionen 
samplades hela fraktionen <0.51 µm på back-up filtret som senare användes för analys av 
tungmetallerna Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, Tl, V, Hg, och Zn av ett externt analyslab. 
Partiklar provtogs även med en 4 stegs impaktor (DGI) för senare analys av toxikologiska 
egenskaper, i likhet med partikelproverna i delprojekt B. Fokus för dessa analyser var att 
studera toxikologiska egenskaper hos partikelemissioner genererade under relativt goda 
förbränningsförhållanden men från olika typer av biobränslen. 
 
Resultat och slutsatser 
Den experimentella studien visade att bark och åkergrödor släppte ut mer tungmetaller än ren 
stamved. Utsläppen av tungmetaller från förbränning av torv och kol (fossila bränslen) var 
liknande som vid förbränning av bark och åkergrödor. Halterna av zink var generellt sätt 
betydligt högre än de övriga analyserade metallerna. Utsläppen av tungmetaller för alla 
bränslen understeg dock EUs utsläppsvärden för sopförbränning. 
 
Resultat från den toxikologiska utvärderingen redovisas i delprojekt B. 
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3.2  Delprojekt B 

 
Inverkan av förbränningsteknik och bränsle på hälsofarligheten av partikelemissioner från 
småskalig biobränsleeldning 
 
Projektledare: Christoffer Boman, Umeå universitet (ETPC) 
Övriga deltagare: Umeå universitet (Folkhälsa och klinisk medicin), Lunds universitet, King´s 
College London, Norska Folkhälsoinstitutet 
 
Syfte 
Syftet med projektet var därför att ta fram ny kunskap för att bedöma hur olika tekniklösningar 
och bränsleval med relevans för småskalig förbränning av biobränslen påverkar hälsofarligheten 
av partikelemissioner. 
 
Projektet avser att sammanlänka kunskap kring småskalig förbränningsteknik, 
emissionskarakterisering och hälsoeffekter som byggts upp och etablerats i tidigare program 
med stöd av bl a Energimyndigheten och Naturvårdsverket. I samverkan med flera av övriga 
delprojekt (t ex A, C och D) är målsättningen att projektet ska generera kunskap som bidrar till 
utvecklingen av miljövänlig småskalig värmeproduktion med biobränslen. 
 
Genomförande 
Partikelprover från två experimentella kampanjer, en i Piteå (matris A) och en i Umeå (matris B) 
samlades in för kemisk och toxikologisk analys. De experimentella och analytiska 
förutsättningarna för försöken inom matris A beskrivs för delprojekt A (bilaga 1). Fokus för 
denna matris var att studera toxikologiska egenskaper hos partikelemissioner genererade under 
goda förbränningsförhållanden från olika typer av biobränslen (8 st) med olika ask- och 
tungmetallinehåll. Den fina partikelfraktionen analyserades m a p askbildande huvudelement 
samt 13 st tungmetaller. För ytterligare information kring det experimentella och analytiska i 
denna delstudie hänvisas till Bilaga 1. 
 
I den andra matrisen (B), användes tre olika förbränningssystem; en vedkamin, en modifierad 
pelletskamin samt en pelletsbrännare/panna. Denna matris avsåg att studera principiella 
skillnader mellan emissionerna vid olika förbränningsförhållanden m a p partikelemissionernas 
karakteristik och deras toxikologiska egenskaper. Vedkaminen eldades vid tre olika effektnivåer 
samt uppstart. Olika pelletssystem användes även för att t ex kontrollerat generera en sotande 
biobränsleförbränning. Totalt ingick sex olika testfall (4 ved och 2 pellets) i denna matris. 
Omfattande kemisk karakterisering av partiklarna genomförs, varav vissa delar redovisas i 
denna rapport. Eftersom förbränning av havrekärnor ingick i delprojekt A där även toxikologisk 
utvärdering ingick, exkluderades ”åkergrödor” i denna försöksserie inom matris B till förmån för 
flera olika driftfall med ved- och träpelletsförbränning. Detta gäller således även för delprojekt 
D. Mer detaljer ges i Bilaga 2. 
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En 5-stegs impaktor DGI användes som storleksfraktionerar partiklarna utifrån aerodynamisk 
diameter. Systemet används även inom ERA-NET projektet Biohealth. I föreliggande rapport 
ingår analyser av oxidativ potential som utfördes av en forskargrupp vid King´s College i London. 
En speciellt framtagen metod används för att bestämma förbrukningen av anti-oxidanter av 
extraherade partikelprover i en speciell lösning som simulerar förhållandet vid vävnaden i 
andningsvägarna. 
 
Resultat och slutsatser 
Resultaten från denna studie skall ses som preliminära, men utifrån föreliggande resultat av OP 
kan i detta läge dock vissa slutsatser dras. Resultaten visar på en stor variation i oxidativ 
potential för de olika partikelproverna insamlade från olika typer av förbränning av biomassa 
med variationer i förbränningsförhållanden och bränsle. Mönstret för hur variationer mellan 
prover för de två olika effektmåtten OPAA och OPGSH ser ut är relativt lika, med några få 
undantag. 
 
Generellt sett uppvisade biomassapartiklarna högre OP per viktenhet än dieselpartiklar från 
tomgång, främst vad gäller vedeldningspartiklar men även i vissa avseenden partiklar från god 
förbränning av olika pelleterade biobränslen. Vidare kan sägas att resultaten tyder på att 
partiklar från vedeldningen i en braskamin generellt sätt har högre OP än partiklar från god 
förbränning av de olika pelleterade biobränslena, dock med vissa undantag. Det föreligger dock 
variationer både vad gäller mellan olika typer av vedeldning vid olika eldningsförhållanden och 
mellan olika typer av biobränslen med olika ask- och tungmetallinnehåll. 
 
Resultaten illustrerar potentialen att orsaka oxidativ stress i andningsvägarna för 
partikelemissioner från en unik uppsättning av 14 st olika fall av förbränning av biomassa, 
dessutom tillsammans med en jämförelse med tre andra typer av partiklar (carbon black, urban 
omgivningsluft och dieselavgaser). Det är viktigt att komma ihåg att denna typ av analyser utgår 
från att jämföra oxidativ potential per viktenhet tillsatt partikelmassa. Kompletterande analyser 
av partiklarnas kemiska och toxikologiska egenskaper kommer utföras och för att göra adekvata 
bedömningar av biobränslepartiklarnas hälsoeffekter är det nödvändigt att sätta resultat från 
denna och andra liknande in-vitro studier i ett större sammanhang där erfarenheter med 
partikelinsamling/karakterisering och humanexponeringstudier, i verkliga miljöer eller i 
kontrollerade kammarstudier, ingår. 
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3.3  Delprojekt C 

 
Partiklar från förbränning av askrika biobränslen 
 
Projektledare: Linda Bäfver, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 
 
Syfte 
Målet med projektet var att bidra till att beskriva mekanismer för hur partiklar bildas vid 
förbränning av askrika biobränslen. Möjligheten att minska partikelemissionen med hjälp av att 
tillsätta additiv undersöktes särskilt. 
 
Genomförande 
Projektet bestod av två delprojekt; 
 
I) Karaktärisering och reduktion av stoft vid spannmålseldning. Delprojektet, som var finansierat 
av SLF, handlade om partikelemissioner från förbränning av havrekärna och har rapporterats 
tidigare [10]. 
 
II) Partiklar från förbränning av askrika bränslen - experimentell studie på rörflen och halm. 
Denna del var finansierad via Energimyndigheten och ingår som bilaga i denna rapport. 
 
I den andra delen studerades partikelemissioner vid eldning med rörflen och halm, samma 
bränslen som även användes i delprojekt E. För att studera åtgärder för reduktion av 
partikelemissionen från förbränning av halm gjordes också försök med halm och additivet 
kaolin (lermineral) i 3% resp. 6% tillsats. Bränslena var pelleterade och innehöll 4-5% aska. 
Eldningsförsöken utfördes vid konstant drift i en multi-Stoker från Sonnys Maskiner dockad till 
en panna från Centrometal. Kontinuerliga mätningar av rökgaskomponenter O2, CO2, CO, NOx 
och OGC utfördes enligt standardmetoder. Partikelemissionerna karakteriserades m a p 
masskoncentration (standard uppvärmd filterprovtagning), masstorleksfördelning (LPI, 
utspädda gaser) samt antalskoncentration och storleksfördelning (ELPI, utspädda gaser). 
 
Resultat och slutsatser 

 Förbränning av rörflen gav mycket låg emission av partiklar (massa). I huvudsak fina 
partiklar (< 1µm) släpptes ut och de bestod främst av kaliumsulfat. 

 

 Förbränning av halm gav betydligt högre utsläpp av partiklar än rörflensförbrän¬ning. 
Partiklarna var främst fina och de dominerades av KCl. 

 

 Antalskoncentrationen av partiklar var nästan dubbelt så hög vid halmförbränning som vid 
rörflensförbränning. Fina partiklar dominerade utsläppet 

 

 Det finns en potential att minska utsläpp av partiklar genom att tillsätta kaolin till 
halmbränsle. Dock finns risk för överdosering och en förhöjning av utsläppet. 
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3.4  Delprojekt D 

 
Aerosolmasspektrometri (AMS) för karakterisering av partiklar i rökgaser från träbränslen 
 
Projektledare: Joakim Pagels, Lunds tekniska högskola 
Övriga deltagare: Umeå universitet (ETPC) 
 
Syfte 
Syftet med projektet var att undersöka tillämpbarheten för ett mer avancerat AMS-instrument, 
en så kallad time-of-flight-AMS för studier av kemisk sammansättning av partikelemissioner 
från olika typer av småskaliga biobränslesystem under realistiska transienta 
förbränningsförlopp.  
 
Genomförande 
Tre olika förbränningssystem, en vanligt förekommande vedkamin, en modern 
pelletsbrännare/panna och en specialanpassad pelletskamin, för kontrollerade mätningar av 
emissioner vid olika förbränningsförhållande, ingick i denna studie. Huvuddelen av mätningarna 
i vedkaminen utfördes för två typer av eldningsförhållanden vid ”låg” respektive ”hög” effekt. 
Låg effekt innebar en lugnare och långsammare förbränning vid ca 5.8 kWbränsle. Hög effekt 
innebar större vedinlägg som eldades med hög lufttillförsel vilket gav en intensiv förbränning 
med tidsvisa syreunderskott vid ca 11 kWbränsle. Pelletssystemet bestod av en typisk 
undermatad pelletsbrännare installerad i en för ändamålet avsedd panna. Denna uppställning 
användes för att illustrera en modern pelletsanläggning med god förbränning under stabila 
driftförhållanden (ca 10 kW). För att mäta på emissionerna under mer kontrollerade 
förhållanden med såväl fullständig och ofullständig förbränning, användes en specialanpassad 
pelletskamin. Kaminen var modifierad så att primär- och sekundärlufttillförseln styrdes separat, 
och två typer av förbränningssituationer, ”optimal” förbränning respektive ofullständig 
förbränning (sotdominerad) studerades. 
 
Efter utspädning i flera steg karakteriserades partiklarna med on-line metoder m a p 
antalskoncentration och storleksfördelning med ett SMPS system (10-700 nm), partiklarnas 
massa och effektiva densitet som funktion av partikelstorleken (DMA-APM), samt ett 
högupplöst TOF-Aerosol-masspektrometer (AMS). Ett antal olika filterprovtagningssystem 
användes även för parallella kemiska analyser av insamlade partiklar, m a p fraktionering av 
organiskt och elementärt kol (OC/EC), PAH och oorganiska (alkali)salter. 
 
AMS metoden bygger på att man transporterar luftburna partiklar (40-1000 nm) direkt från 
omgivningsluften till vakuum där de förångas, joniseras och slutligen detekteras i en 
masspektrometer. Ur dessa masspektrum kan totala koncentrationen av organiska ämnen och 
ett antal oorganiska molekyler (sulfat, nitrat, ammonium, klor etc.) i partikelfasen bestämmas. 
Den organiska signalen kan också delas upp i undergrupper såsom t ex PAH och man kan även 
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studera tidsförloppet för enstaka markörfragment (för t ex levoglukosan). Som alternativ kan 
partikelstorleksfördelningar för varje ämnesgrupp genereras. 
 
Resultat och slutsatser 
AMS-metoden kan ge unik information om tidsvariationer för emissioner av organiska ämnen i 
partikelfasen. De organiska partikelemissionerna visade upp ett mycket kraftigt tidsberoende 
där de högsta emissionerna erhölls i samband med uppstart och efterföljande vedinläggningar. 
AMS-metoden gav vidare, mer specifikt, en möjlighet att kvantifiera PAH emissioner med hög 
tidsupplösning. Förhållandevis höga PAH-emissioner identifierades vid eldning med stora 
vedsatser med torr ved vilket ledde till en ”intensiv” förbränning där hela vedmagasinet 
antänds, så kallad ”övertändning”, med en alltför hög effekt på kaminen och luftunderskott 
som följd. Det är således möjligt att en betydande andel av PAH-emissionerna till 
utomhusluften från sektorn med småskalig vedeldning sker under sådana förhållanden. 
 
DMA-APM-metoden erbjuder ett unikt tillvägagångssätt för mass– och densitetsbestämning av 
sotpartiklar on-line. DMA-APM ger också möjlighet för bestämning av partiklars form och 
huruvida salt, sot och organiska ämnen emitteras i samma partiklar eller som olika 
partikeltyper. Om metoden kombineras med en termodenuder (300°C) nedströms DMAn, kan 
partiklarnas organiska massinnehåll bestämmas, eftersom organisk partikelmassa förångas vid 
den temperaturen. 
 

3.5  Delprojekt E 

 
Dioxinutsläpp vid förbränning av två ask- och klorrika bränslepellets i en 65 kW panna 
 
Projektledare: Marie Rönnbäck, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 
 
Syfte 
Målet med detta projekt var att förbättra kunskapen om dixoinutsläpp vid småskalig 
förbränning av ask- och klorrika pellets. 
 
Genomförande 
Som bränslen valdes rörflen och halm därför att de har en potential som råvara för pelletering; 
rörflen som odlat energigräs och halm som restprodukt från spannmålsodling. Mätningarna av 
dioxiner genomfördes i en för dessa bränslen avsedd stokermatad panna (65 kW) vid nominell 
drift respektive vid underhållsfyr under tre dagar för respektive bränsle. 
Förbränningsparametrar (O2, CO2, CO, OGC, rökgastemperatur och effekt) mättes med labbets 
ordinarie utrustning medan utrusning för dioxinmätning hyrdes av Metlab Miljö AB och 
dioxinanalyser gjordes av Alcontrol Laboratories. 
 
Resultat och slutsatser 
Uppmätta dioxinhalter är med båda bränslena och i båda driftlägena relativt låga. För båda 
bränslena var vid driftsläget dioxinhalten 0.039 I-PCDD/F-TEQ , ng/Nm3 vid 10 % O2. Vid 
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underhållsfyr var dioxinhalten för halm 0.107 och för rörflen 0.008 I-PCDD/F-TEQ, ng/Nm3 vid 
10 % O2. Dessa värden kan jämföras med EU-direktivet för avfallsförbränning där 
rökgaskoncentrationen maximalt får vara 0.1 ng/Nm3 vid 10 % O2. 
 
Mätningar från två bränslen vid två driftsfall ger dock inte ett tillräckligt underlag för att helt 
friskriva småskalig förbränning av ask- och klorrika bränslen från dioxinutsläpp. Erfarenheten av 
dioxinbildning vid småskalig eldning är liten. Tidigare mätningar vid förbränning av träpellets 
och havre visade låga halter då förbränningsförhållandena var goda och högre halter vid sämre 
förbränningsförhållandena. Detta samband bekräftades delvis i detta projekt. Resultaten 
indikerar tillsammans att vissa bränslen och förbränningsförhållanden kan leda till dioxinutsläpp 
som inte är försumbara. Det indikerar också att utsläppen av dioxiner kan bli mycket låga 
förutsatt att tekniken är rätt utformad och rätt driftstrategi tillämpas. 
 

3.6  Delprojekt F 

 
Endotoxin i rökpartiklar från förbränning av biobränslen 
 
Projektledare: Lennart Larsson, Lunds universitet 
Övriga deltagare: Umeå universitet (ETPC) 
 
Syfte 
Målet var att under kontrollerade förhållanden undersöka eventuell förekomst av LPS och 
ergosterol i vedbränslen samt i vedrök, och att söka relatera mängderna av dessa mikrobiella 
substanser i röken med mängderna i oeldad ved. Avsikten var att få en indikation på i vilka 
förbränningssituationer dessa substanser bryts ned termiskt och när emissioner till inomhus- 
och utomhusluft riskeras.  
 
Genomförande 
Halten av mikrobiella substanser, nämligen LPS (lipopolysackarid, endotoxin) från Gramnegativa 
bakterier samt ergosterol från svamp inklusive mögelsvamp, analyserades i malda prover av 
björkved som lagrats olika länge och som hade olika mängder synlig mögeltillväxt. Prover från 
två olika sortiment med kommersiell träpellets behandlades på liknande sätt. 
 
Provtagning för endotoxiner i stoftemissioner vid vedeldning utfördes då björkved eldades i en 
vedkamin med dels ”normal” torr ved (18-19 % fukt) utan synligt mögel och dels ”fuktig” ved 
(20-24 % fukt) med synlig mögeltillväxt. Partikelprovtagningen skedde i utspädda rökgaser med 
en 5 stegs impaktor från Dekati (DGI). Mätningarna skedde vid två olika 
förbränningsförhållanden, dels vid ”låg” effekt med långsam (kall) förbränning med endast 
delvis antänt vedinlägg, och dels vid ”hög” effekt med intensiv (varm) förbränning med 
stundtals ”övertänt” (mycket lågt O2) vedinlägg. Således ingick 4 st olika förbränningsfall; 
 
• Låg effekt (kall förbränning) med torr ved (LE) 
• Låg effekt (kall förbränning) med möglig ved (LEM) 
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• Hög effekt (intensiv förbränning) med torr ved (HE) 
• Hög effekt (intensiv förbränning) med möglig ved (HEM) 
 
Resultat och slutsatser 
Mängderna ergosterol i nyhuggen eller lagrad ved utan synbarligt mikrobiellt angrepp var 219-
296 pg/mg medan ved med synbarligen kraftigt mögelangrepp innehöll 4881-8638 pg/mg. För 
de analyserade träpelletsproverna var halterna ergosterol 46-66 pg/mg. Mängden LPS skiljde 
sig däremot inte mycket åt mellan något av de olika ved- och pelletsproven (2.1-3.9 pmol/mg).  
 
I rökgasproverna var mängderna av såväl LPS som ergosterol i de flesta fallen mycket låga, i 
många fall kring detektionsgränsen. För den fina (<2.5 um) fraktionen av partiklarna, som är 
helt dominerande vid vedeldning, var halterna (per mg stoft) av såväl LPS som ergosterol 
relativt jämna i de olika storleksstegen, medan båda dessa ämnesgrupper var betydligt högre i 
den grövre fraktionen av partiklarna (>2.5 µm). Vad gäller hur halterna fördelade sig mellan de 
4 olika försöksfallen så var mönstret lika för LPS som för ergosterol, enligt: 
 
LEM > LE > HEM > HE 
 
Emissionerna då möglig ved eldat vid låg effekt (LEM) innehöll alltså de högsta halter av LPS och 
ergosterol, 14.0 pmol LPS/mg respektive 3720 pg ergosterol/mg, medan de lägsta halterna 
uppmättes då torr ved eldades vid hög effekt (HE), 1.9 pmol LPS/mg respektive 290 pg 
ergosterol/mg. Generellt sett kan sägas att vid hög effekt med varm intensiv förbränning var 
halterna mycket låga. Sammanfattningsvis kan sägas att denna studie visar att mikrobiella 
ämnen från biobränslen kan föreligga även i röken och alltså i inandningsluften. Vilka 
koncentrationer av dessa substanser som förkommer i röken beror på halten i bränslet samt 
förbränningsförhållanden, och sannolikt även av eldningsbeteende. 
 

3.7  Delprojekt G 

 
Kaskadimpaktor för storleksfraktionerad karakterisering av partiklar i rökgaser 
 
Projektledare: Michael Strand, Linnéuniversitetet (Växjö) 
 
Syfte 
Syftet med projektet har varit att undersöka möjligheterna att realisera en ny utrustning för 
förenklad partikelstorleksfraktionerad stoftprovtagning i närvärmeanläggningar. Utrustningen 
skall möjliggöra provtagning och karakterisering av partiklar med olika storlek på ett betydligt 
enklare, snabbare och mera tillförlitligt sätt än vad som är möjligt med de instrument som finns 
tillgängliga idag. 
 
Genomförande 
Två impaktorkoncept har realiserat och undersökts genom provtagning av KCl-partiklar 
genererade genom atomisering av KCl-lösning; 
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I) Det första konceptet baserar sig på ett impaktorsteg med spaltformat munstycke och 
roterande trumma. 
 
II) Det andra konceptet baseras på ett impaktorsteg som tillåter att stora mängder deponerat 
material samlas i en behållare där det inte kan ryckas med av gasströmmen. Impaktorsteget 
kombinerades med en förcyklon och ett stoftfilter. 
 
Resultat 
I) Besiktning under provtagning visade att en tunn och relativt stabil kam av material 
deponerades under spaltmunstycket. Då trumman roterades blåstes emellertid materialet bort. 
Förutom problemet med bortblåsning av deponerat uppfattades flera andra svårigheter med 
denna lösning: 
• Komplicerad mekanisk konstruktion, särskilt för att realisera en kontinuerligt/stegvis rotation 
hos trumman. 
• Svårt att åstadkomma en enkel montering/demontering av substratet på trumman. 
• Tätningar runt roterande axlar måste utföras gastäta. 
 
II) Systemet har provats med lovande resultat. Optimering av det senare impaktorkoncept 
pågår och kommer att fullföljas utanför ramarna för föreliggande projekt.  
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4  Slutsatser 
 
Projektet har inkluderat en rad olika stora frågeställningar där forskningsverksamhet utförts vid 
olika instanser. Samverkan har skett mellan flera av delprojekten vilket varit mycket gynnsamt. 
Slutsatser från projektet kan delas upp i generella slutsatser av lite mer övergripande karaktär 
och specifika slutsatser från de olika delprojekten. En sammanställning görs här: 
 
Generella slutsatser 
Projektet har genererat ny detaljerad kunskap som även kan ha en generell bäring kring hur 
partikelemissionernas kemiska sammansättning varierar under olika driftlägen vid eldning i 
vedkaminer och liknande anläggningar. Osäkerheterna kring lokaleldstäder (främst vedkaminer) 
och dess specifika emissioner, variationer och totala nationella/lokala luftföroreningspåverkan 
som fanns efter det att BHM hade avslutats, består till stor del fortfarande. 
 
Emissionerna av oorganiska partiklar uttryckt som masskoncentration samt sammansättningen 
på dessa utsläpp vid god förbränning varierar kraftigt beroende på vilket biobränsle som 
används. Bränsle- och omvandlingskemi tillsammans med förbränningsförhållanden styr detta. 
 
Det finns god potential till att reducera partikelemissionerna från såväl befintliga som framtida 
småskaliga förbränningssystem för biobränslen. Förbättrad förbränningsprestanda genom 
designtekniska och handhavandemässiga åtgärder reducerar mängden sot och organiska 
partiklar, medan askkemiska åtgärder (såsom bränsleadditiv) i vissa fall kan reducera mängden 
oorganiska partiklar. 
 
Dioxiner och endotoxiner (och mögelsvamp) är specifika ämnesgrupper med hög toxicitet som 
under vissa omständigheter kan förekomma i rökgaserna vid småskalig biobränsleeldning.  
Förekomst av både dessa i rökgaserna är starkt beroende av bränslekvalitet och 
förbränningsförhållanden. 
 
Projektet har genererat material för att genomföra en unik experimentell screening av 
toxikologisk potential av partikelemissioner från olika typer av förbränning av biobränslen, både 
vad gäller innehåll och omfattning. De inledande resultaten kring oxidativ potential är mycket 
intressanta och kommer tillsammans med information kring partiklarnas kemiska egenskaper 
och kompletterande toxikologisk utvärdering väsentligt öka insikten i hur val av 
förbränningsteknik och bränsle påverkar toxiciteten hos partikelemissionerna. 
 
Specifika slutsatser 

 Emissionerna av fina oorganiska partiklar bestående av alkalisalter är, angivet som 
masskoncentration relativa låga vid förbränning av rörflen men väsentligt mycket högre vid 
förbränning av halm. Antalskoncentrationen av fina partiklar var nästan dubbelt så hög vid 
halmförbränning som vid rörflensförbränning. 
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 Det finns en potential att minska utsläpp av fina askpartiklar genom att tillsätta kaolin till 
halmbränsle. 

 

 Utsläppen av partikelbundna tungmetaller från förbränning av askrika biobränslen såsom 
bark och åkergrödor är högre än vid förbränning med stamvedsbaserade bränslen. Dessa 
tungmetallemissioner (bark och åkergrödor) var i denna studie i sin tur i samma nivå som 
utsläppen från förbränning av torv och kol. 

 

 Zink är generellt sätt den metall som förekommer i betydligt högre halter än övriga 
tungmetaller i partikelemissionerna. Utsläppen av tungmetaller generellt för alla bränslen 
understeg i denna studie dock EUs utsläppsvärden för sopförbränning. 

 

 AMS-metoden som applicerats kan ge unik information om tidsvariationer för emissioner av 
organiska ämnen i partikelfasen och en möjlighet att kvantifiera PAH emissioner med hög 
tidsupplösning. De organiska partikelemissionerna visade upp ett mycket kraftigt 
tidsberoende med högsta halter vid uppstart och efterföljande vedinläggningar. 

 

 Förhållandevis höga PAH-emissioner identifierades vid eldning med stora vedsatser med 
torr ved vilket ledde till hög effektavgång med ett ”övertänd” ved och luftunderskott. Det är 
således möjligt att en betydande andel av PAH-emissionerna till utomhusluften från sektorn 
med småskalig vedeldning sker under sådana förhållanden. 

 

 DMA-APM-metoden är även den en unik metod nu applicerats och som erbjuder ett unikt 
tillvägagångssätt för mass– och densitetsbestämning av sotpartiklar on-line samt annan 
detaljerad information om aerosolernas fysikaliska och kemiska karakteristik. 

 

 Utsläppen av dioxin var vid konstant drift relativt låga för både halm och rörflen. Vid 
underhållsfyr uppmättes tydligt förhöjda halter (dock i nivå med tillåtna värden i EU´s 
avfallsdirektiv) då halm eldades men inte då rörflen eldades. 

 

 Vissa bränslen och förbränningsförhållanden (ofullständiga) tycks kunna leda till 
dioxinutsläpp som inte är försumbara, men med rätt teknik och driftstrategi finns 
möjligheter att utsläppen hålls mycket låga. 

 

 Mängderna ergosterol (mögelsvamp) var väsentligt mycket högre i ved med synbart 
mögelangrepp jämfört med torr icke-möglig ved och testade träpelletsbränslen. Mängden 
LPS (endotoxin) skiljde sig däremot inte mycket åt mellan något av ved- och pelletsproven. 

 

 Halterna av mikrobiella ämnen i partikelemissionerna var i de flesta testade fallen mycket 
låga, med lägsta värden vid eldning med torr ved och hög effekt och högsta värden vid 
eldning med fuktig ved och låg effekt. Halterna (per mg stoft) var högre i den grövre (>2.5 
µm) stoftfraktionen jämfört med den fina <2.5 µm). Vilka koncentrationer av dessa 
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substanser som förkommer i röken beror således på halten i bränslet samt 
förbränningsförhållanden, och sannolikt även av eldningsbeteende. 
 

 Två koncept för en utrustning för förenklad partikelstorleksfraktionerad stoftprovtagning 
har utvecklats och testats. Den ena metoden har betydande problem då den appliceras i 
förbränningsanläggningar medan den andra metoden visat lovande resultat, dock i behov av 
vidare optimering. 
 

 Resultaten visar på en stor variation i oxidativ potential (OP) för de olika partikelproverna 
insamlade från olika typer av förbränning av biomassa med variationer i 
förbränningsförhållanden och bränsle.  
 

 Generellt sett uppvisade biomassapartiklarna högre OP per viktenhet än dieselpartiklar från 
tomgång, främst vad gäller vedeldningspartiklar men även i vissa avseenden partiklar från 
god förbränning av olika pelleterade biobränslen. Vidare tyder resultaten på att partiklar 
från vedeldningen i en braskamin generellt har högre OP än partiklar från god förbränning 
av de olika pelleterade biobränslena, dock med vissa undantag. 
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5  Måluppfyllelse 
De specifika målsättningar som definierades var att projektet väsentligt skulle öka 
möjligheterna att beskriva hur val av förbränningsteknik (inom 10-500 kW) och bränsle (dagens 
och framtida/skogs- och åkerbränslen) påverkar; 
 

 bildning/emission av främst partiklar och tungmetaller, men även t ex PAH, dioxiner och 
endotoxiner  

 
  Uppfyllt! De experimentella kampanjerna har genomförts enligt plan och genererat bra 

resultat som innehåller ny och kompletterande information. Partiklars bildning/emission 
har särskilt ingått i delprojekt B, C och D, medan tungmetaller varit fokus i delprojekt A. 
PAH emissioner studerades i mer detalj i delprojekt B och inte minst i delprojekt D. Dioxiner 
och endotoxiner var fokus i delprojekt E respektive F. 

 

 variationerna av partikemissioner och sammansättning under olika förbränningsmoment 
 
  Uppfyllt! Inom delprojekt D har det applicerats avancerade metoder för detta på ett 

strukturerat experimentellt vis vilket genererat ny emissionsinformation med hög 
tidsupplösning. Även inom delprojekt B, E och F har emissioner av olika komponenter 
studerats under olika eldningsbetingelser vilket bidragit med värdefull detaljerad 
information. 

 

 partikelemissionernas toxicitet och potentiella hälsofarlighet  
 
  Uppfyllt genom att bidra med in-vitro resultat från en unikt strukturerad försöksmatris 

av partikelprover från olika eldningsförfaranden och bränslen (delprojekt A och B). 
Tillsammans med annan publicerad forskning på området de senaste åren kommer denna 
studie generera unik och mycket värdefull information för att bättre förstå och bedöma 
biobränslepartiklars hälsofarlighet. 

 

 behov och möjligheter för reducering av partikelemissioner, främst genom primära 
åtgärder inklusive additiv/bränslemixar. 
 
 Uppfyllt genom att dels inom delprojekt C bidra med specifik information och 
demonstration kring hur emissioner av fina askpartiklar kan reduceras m h a ett 
bränsleadditiv, applicerat på två askrika biobränslen av intresse; halm och havrekärnor. 
Tillsammans med annan parallell forskning på området har studien bidragit till att öka 
kunskaperna kring detta väsentligt under de senaste åren. Vidare kan forskningen inom 
delprojekt D anses vara av relevans och värde vad gäller möjligheterna att reducera 
partikelemissioner från vedkamineldning, genom att bidra med en ökad förståelse för när 
olika typer av partiklar bildas i eldningscykeln under olika förbränningsförhållanden. 
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6  Kunskapsluckor och forskningsbehov 
Emissionsprojektet har utgjort en riktad satsning på forskning kring emissioner från småskalig 
förbränning av biobränslen. Projektet som rymde sju delprojekt var dock mycket begränsat vad 
gäller finansiering och således även utförande, vilket gör att de stora frågeställningar som är 
relaterade till ”emissionsfrågan” endast delvis kunnat beröras. Dessa stora frågeställningar 
inkluderar områden som t ex bränslemässiga, förbränningskemiska, aerosolvetenskapliga, 
tekniska, miljömässiga, hälsomässiga och även klimatmässiga aspekter av emissioner generellt 
och partikelemissioner i synnerhet. För att göra stora framsteg på kort tid inom dessa komplexa 
frågor krävs betydligt större insatser än vad som nu varit fallet. Emissionsprojektet kan dock ses 
som ett bidrag till kunskapsuppbyggnaden inom dessa områden där det till vissa delar för 
närvarande pågår annan relevant forskningsverksamhet inom andra forum, t ex ERA-NET 
Bioenergy, FORMAS och Energimyndighetens Småskaligprogram. Det är dock inte vid detta 
tillfälle möjligt, eller ens relevant inom ramen för detta projekt, att göra en syntes som täcker in 
alla dessa aspekter av partikelemissioner och andra utsläpp från småskalig biobränsleeldning. 
 
I den förstudie [1] som genomfördes inför detta Emissionsprojektet redogjordes dock för ett 
större antal frågeställningar av vitt skild karaktär där behov av forskning, utveckling, 
demonstration och information kopplat till partikelemissioner från biobränsleeldning förelåg. 
Mycket av vad som där fastslogs kvarstår även idag även fast kunskapsnivån och praktiska 
erfarenheter förbättrats senaste åren, inte minst genom Emissionsprojektet. Mer specifikt 
relaterat till den verksamhet som ingått i Emissionsprojeket finns det dock ett antal områden 
där tydliga kunskapsluckor fortfarande föreligger och sannolikt kommer föreligga även 
inkluderat pågående forskning; 
 

 Hur förändras den organiska delen av gas- och partikelemissionerna då olika 
förbränningssystem och bränslen nyttjas och hur varierar den organiska fraktionens 
toxikologiska och klimatpåverkande egenskaper? Detta har bäring på såväl traditionell och 
modern vedeldning som på små- och mellanskaliga pelletssystems optimering, men även för 
eldning av biomassa som sker i andra delar av världen i mycket enkel utrustning för 
matlagning eller uppvärmning eller okontrollerat i storskaliga skogsbränder. 

 

 Hur förändras de askkemiska förloppen som leder till bildning av oorganiska submikrona 
aerosolpartiklar då bränslen introduceras som innehåller mer fosfor än traditionella 
skogsbränslen? 

 

 Hur fungerar reduktion av partiklar m h a additivet kaolin under olika processbetingelser, 
vilka inblandningsgrader är lämpligt i olika bränslen och finns det andra lämpliga mineraler? 

 

 Hur beter sig olika tungmetaller i termokemiska omvandlingsprocesser vad gäller 
fraktionering mellan olika askfraktioner och gasfasen samt speciation under olika 
processbetingelser och hur kan denna påverkas? 
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 Vilka specifika kemiska och/eller fysikaliska egenskaper hos partiklarna är ansvariga för de 
olika typerna av hälsoeffekter som konstaterats i såväl befolkningsstudier som i 
kontrollerade kammarstudier? Och hur förändras dessa egenskaper då 
biobränsleemissioner åldras i atmosfären. 

 

 Vilka kopplingar finns mellan biobränsleemissioner(partiklar) och hjärt/kärleffekter? 
Information kring detta saknas i princip fullständigt idag? 
 

 Dessutom finns ett tydligt behov av fortsatt forskning och utveckling kring kostnadseffektiva 
primära och sekundära åtgärder för partikelreduktion och att sådana åtgärder sätts in i ett 
större sammanhang där hela aspekter i hela kedjan från råvara till skorsten, och kanske 
även efter skorstenen, beaktas. 
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Abstract There exists very few investigations on the emission levels of heavy metals 

during small scale combustion of solid biofuels and this information may be 
important in the future since one can expect new regulations on the emissions of 
heavy metals during biomass combustion in a similar manner as for waste 
incineration. The aim with this paper was to investigate the emissions of particles 
and heavy metals (Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, Tl, V, Hg, and Zn) during 
fixed bed combustion of seven biofuels; stem wood from birch and pine/spruce, 
bark from birch and pine, salix, oat grains and peat, as well as one coal. The 
results showed that the concentration (normalised to 6 % O2) of the sum of all 
measured metals (Zn excluded) varied between 391 µg/Nm3 for coal down to 59 
µg/Nm3 for stem wood from pine/spruce. The concentration of all heavy metals in 
the flue gas channel was lower than the emission limit regulated by EU. The 
concentration of Zn (not included in the EU regulations) was in general several 
orders of magnitude higher than for the other metals and varied between 10 676 
µg/Nm3 for bark from birch down to 562 µg/Nm3 for peat. 

 
Keywords Biomass, heavy metals, zinc, combustion 
 
 
INTRODUCTION 

 
Measurements in the flue gas channel from various types of biomass 

fired boilers have given a good picture of the formation mechanisms for 
combustion generated particles [1-8]. During good combustion conditions, 
the particle emissions are dominated by inorganic particles. The inorganic 
particles are produced from two different mechanisms; large particles are 
produced from fusion of non-volatile ash elements in the burning char 
particles and fine particles are produced from nucleation and condensation 
of volatile ash and trace metal elements (K, Na, S, Cl, and Zn). The particle 
concentration in the flue gas is significant dependent on the fuel type (the 
initial concentration of Na and K) and it could varies between 30 g/Nm3 for 
black liquor combustion [9] down to 10 mg/Nm3 during combustion of stem 
wood with low ash concentration [8]. 

Although, the formation mechanisms and the emission levels of 
particles containing the major inorganic elements (K, Na, S, Cl, and Zn) are 
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rather well known, and some work have been focused on trace metals [10, 
11], there is to the authors knowledge still a lack of information regarding 
heavy metals in aerosol particle emissions (e.g. formation mechanisms and 
emission levels) during combustion of biomass. The interest in emissions of 
heavy metals from combustion of different fuels has increased since the EU 
introduced the new regulation for heavy metal emissions for waste 
incineration, see table 1 [12].  
 
Table 1. EU´s regulation on metal emissions from combustion plants with co-incineration of 
waste [12].  

Pollutant Concentration  
µg/Nm3 (6 % O2) 

Σ Cd + Tl 50 
Hg 50 
Σ Sb + As+ Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 500 

 
For small scale biomass fired furnaces there exists very few 

investigations on the emission levels of heavy metals and this information 
may be important in the future since on can expect new regulations even for 
biomass combustion.  

The overall aim with this investigation was therefore to investigate the 
emissions of particles and heavy metals (Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Mn, 
Ni, Tl, V, Hg, and Zn) during small scale fixed bed combustion of different 
biomass fuels and one coal as reference. The detailed goals was to; (i) 
establish knowledge about the emission level for particle and heavy metals 
for common and in the future expected biomass fuels, (ii) experimentally 
elucidate the behaviour of heavy metals during fixed bed combustion of 
different biomass fuels and (iii) gain new experimental information 
concerning heavy metal release during combustion to be used in comparison 
with and validation of thermochemical model calculations. This knowledge 
is especially important for the smallest scale combustion equipment (e.g. 
residential pellet burners and small district heating plants) since advanced 
gas cleaning devices is not an option due to its relative high investment 
costs.  

 
 

EXPERIMENTAL 
 

Reactor and Particle Sampling 
 
To meet these goals laboratory experiments were performed in a 

special designed wood pellets reactor. The reactor has earlier been used to 
investigate the formation mechanisms for soot and ash particles during 
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combustion of woody biomass [13]. A detailed description of the reactor 
and the pellet burner can be found elsewhere [14] and therefore only a brief 
description is given herein. The system investigated was an 8 kW updraft 
fired fixed bed reactor with a pellets burner docked to the bottom of the 
reactor. In the bottom of the pellets burner primary air enters the reactor 
through a perforated plate acting as a grate. Secondary and tertiary air was 
inserted above the grate on two separate levels and with flow direction that 
were optimised to give stable combustion and rotationally symmetric 
conditions in the reactor. The pellets were delivered through a feed pipe 
above the pellets burner that allows the pellets to fall down on the grate 
where the combustion takes place in a fixed bed manner. The fuel bed 
temperature was measured with an N-type thermocouple located 30 mm 
above the grate in the centre of the combustion chamber.  

The flue gas leaves the reactor through a horizontal pipe at the top of 
the reactor. Sampling probes was installed to make it possible to withdrawn 
flue gas from the channel to the test equipments. The temperature of the flue 
gas at the sampling position was measured with an N-type thermocouple. 
The flue gas composition with respect to CO2, H2O, CO, NO, SO2, and HCl 
was analysed by Fourier Transformed Infrared Spectroscopy (FTIR). The 
particle mass concentration in the flue gas channel was measured with 
standard absolute filter method using quartz fiber filters. Before the filter, a 
pre-cyclone separated particles with an aerodynamic diameter > 4.5 µm 
from the gas.  

To size fractionate the particles in 4 size classes according to 
aerodynamic diameter a Dekati Gravimetric Impactor (DGI) was used. The 
DGI size classifies particles into fractions with stage cutpoints of 2.5, 1.0, 
and 0.5 µm. Teflon plates was used as impactor substrates. A backup filter 
in the DGI collects particles smaller than 0.5 µm. The impactor substrates 
and the backup filter from the DGI will be used in a parallel study of the in-
vitro toxicological properties of different kinds of biomass combustion 
particulate emissions.  

Furthermore, a Dekati Low Pressure Impaktor (DLPI) was used to 
separate particles > 0.5 µm to get the same size of the particles at the back 
up filter of the DLPI as for the DGI. In the original form the DLPI separates 
aerosols according to the aerodynamic diameters in 13 stages from 0.03-
10.7 µm. However, in this work the last 6 plates (from the bottom) where 
removed. The cut point of the last impactor stage that remained was 
therefore 0.507 µm. Particles smaller than that size was collected at a 
backup filter. The backup filter from the DLPI was later on used for 
chemical analysis of heavy metals.  
 



10th Conference on Energy for a Clean Environment 7-10 July 2009  
 

Fuels 
 

8 different fuels were used in this study; stem wood and bark pellets 
from Scots pine and Norway spruce, stem wood and bark pellets from birch, 
pellets from salix, grain from oat, pellets from peat, and finally bituminous 
coal granulates. The fuels were coded according to table 2.  

The stem wood and bark pellets from birch, pine and spruce represent 
fuels from the forest that is commonly in Sweden today. The pellets from 
salix and the grain from oat represent agricultural fuels that may be used as 
fuels in the future in Sweden. The pellet from peat and the coal granulates 
represents fossil fuels that need to be replaced with biomass in order to 
reduce the emissions of CO2 to the atmosphere. The classification of peat as 
a fossil fuel is, however, a question that is under debate and peat is used 
rather extensively in countries like Sweden and Finland, e.g. in co-
combustion with biomass. 
 
Table 2. The fuel used in this investigation together with its code.  
Fuel Form Code 
Stem wood from birch 6 mm pellet A 
Stem wood from spruce and pine 8 mm pellet B 
Bark from birch 6 mm pellet C 
Bark from spruce and pine 8 mm pellet D 
Oats 4 mm grain E 
Salix 8 mm pellet F 
Peat 12 mm pellet G 
Bituminous coal fraction 5.6-11.3 mm particles H 
 

The inorganic composition of the original fuel was analysed with ICP-
AES and ICP-SMS by an accredited laboratory (ALS Sandinavian AB). For 
the determination of As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, S, and Zn, the samples was 
dried at 50 ºC and dissolved in nitric-, hydrochloric- and hydrofluoric acid 
in a close Teflon vessel in a microwave oven (concentrations corrected to 
dry weight 105 ºC). Other elements were determined after ashing at 550 ºC 
followed by fusion with lithium metaborate. After cooling down the smelt it 
is dissolved in diluted nitric acid before analysis. 

The fuel ash composition of the 8 fuels are summarised in table 3.  The 
concentration of Sb and Tl in the original fuel was not analysed. The ash 
content of the two stem wood fuels (birch and pine/spruce) were significant 
lower (0.2 and 0.3 wt-%) then the ash content of the other biofuels (1.2-3.6 
wt-%) in this investigation. Highest ash content had peat and coal, 4.2 and  
6.1 wt-%, respectively.  
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Table 3. Ash forming elements for the different fuels used in this paper (mg/kg dry). The 
heavy metals regulated by the EU directive and Zn are marked in bold.  
Fuel A B C D E F G H 
Ash (% 
dry) 0.2 0.3 1.2 3.6 3.3 3.3 4.2 6.1 

 
Major ash components (mg/kg dry) 
Si 6.87 43.2 39.5 4420 5330 5510 7660 12500 
Al 3.18 9.53 13.2 835 9 671 2560 9800 
Ca 392 816 3480 6460 709 6200 4380 1870 
Fe 41.3 14.7 33.9 442 47.6 394 6060 6800 
K 364 364 1230 1920 6400 2810 589 724 
Mg 134 98 378 731 1480 588 1180 738 
Mn 53.4 82.9 300 489 55.8 78.2 102 167 
Na 4.45 4.45 23.7 363 56.4 263 475 71.2 
P 75.5 20.7 372 433 4910 870 320 151 
Ti 1.2 8.33 1.74 32.1 0.6 40.9 99.3 348 
S 77.6 68 268 425 1870 592 1490 1640 
 
Trace elements (mg/kg dry)  
As <0.5 <0.4 <0.9 <0.5 <0.3 0.395 1.42 <0.4 
Cd <0.006 <0.006 0.147 0.387 <0.006 1.83 <0.006 0.0283 
Co 0.108 0.0506 0.342 0.359 0.0193 0.22 0.845 2.05 
Cr 0.581 0.061 0.412 3.19 0.786 5.04 3.97 3.44 
Cu 0.949 0.627 2.84 3.37 4.17 4.87 3 2.38 
Hg <0.01 <0.01 <0.01 0.0307 <0.01 <0.01 0.0218 <0.05 
Ni 0.843 <0.05 0.371 1.23 1.1 1.11 2.08 5.11 
Pb 0.165 0.0577 0.202 1.38 <0.05 0.673 0.76 4.15 
V 0.0093 0.0085 0.0468 0.707 <0.08 0.783 3.88 5.53 
Zn 19.6 12.9 183 116 36.1 103 5.59 6.36 
 
Operating Conditions and Experimental Procedure 

 
Controlled combustion experiments with the 8 fuels were performed in 

the pellet burner. The burner operating conditions are summarized in Table 
4. The mass flow of fuel was controlled to obtain a thermal power of ~8 
kW. During all experiments the walls of the reactors combustion zone was 
slightly insulated. The temperature of that wall was ~450 ºC. The total 
amount of combustion air that was distributed between primary, secondary 
and tertiary air register corresponds to an excess air level of ~6 % O2 in the 
flue gas.  

The mass flow of pellets to the reactor was turned off after a certain 
time dependent on the concentration of ash forming elements in the fuel and 
the behaviour of the ash. Fuels with high amount of ash forming element 
can be too difficult to burn, especially if the bed is built up in the burner.  
For all fuels, excepted oats and coal, the mass flow of pellets was turned off 
after 2-2.5 hours. During the combustion of oats the mass flow was turned 
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off after 33 minutes and for coal after 80 minutes. For a short combustion 
time as in the test with oats the reactor walls does not reach same 
temperature as in the test for the other fuels. Therefore, the reactor was 
preheated with air before the test to minimize the influences of cold reactor 
walls during the particle sampling. The weight of the total amount of pellets 
delivered to the reactor during the experiments was noted. 

After the combustion experiment, the pellet burner was demounted and 
the bottom ash in the burner was collected, weighted and stored for 
chemical analysis. The pellet burner and reactor walls were cleaned with 
water between the experiments.  

The gas composition was analysed through the entire experiment to be 
sure that the combustion was as good as possible due to CO levels. The 
measuring of the flue gas temperature was used as an indication of the 
temperature stabilisation in the reactor. When the gas temperature was 
above 350º C the sampling of particles started. Sampling time of the 
particles was depending on the particle concentration in the flue gas.  
 
Table 4. Burner operating conditions for the different fuels.   
Fuel A B C D E F G H 
Fuel mass flow, 
g/min 28 27 24 26 29 28 25 10 

 Primary air 
flow, g/min 44 44 44 44 44 44 44 109 

Sec + tertiary 
air flow, g/min 173 173 173 173 173 176 173 109 

 
Chemical Analysis of Particles and Ashes 

 
After the experimental campaign, particulate matter on the quartz filter 

located after the pre-cutter cyclone were analysed for elemental composition 
of main ash (inorganic) elements with a Philips XL30 scanning electron 
microscope (SEM) equipped with an EDAX energy disperse spectroscopy 
(EDS) detector. For each filter 3 area analyses (50×50 µm) were performed 
on the particle sample on the plate and the filter surface.   

The back-up filter (quartz) from the DLPI was analysed with respect 
for trace elements (heavy metals), i.e. Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, 
Tl, V, Hg, and Zn, according to SS-EN 14385:2004 by an accredited 
laboratory (ALS Scandinavia AB). The filter was dissolved in nitric-, 
hydrofluoric acid and hydrogen peroxide in closed Teflon vessels in a 
microwave oven.  

The bottom ash for each fuel was analysed with respect for elemental 
composition with wet chemical methods (ICP-AES and ICP-SMS) also by 
the accredited laboratory (ALS Scandinavia AB). For the determination of 
As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, S, and Zn, the samples was dried at 50 ºC and 
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dissolved in nitric-, hydrochloric- and hydrofluoric acid in a close Teflon 
vessel in a microwave oven (concentrations corrected to dry weight 105 ºC). 
Other elements (Si, Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Ti, Cr, and V) were 
determined after fusion with lithium metaborate followed by dissolution in 
diluted nitric acid.    
 
 
RESULTS 

 
Composition of the Flue Gas 

 
One way to verify the condition in the reactor during the experiment is 

to look at the CO concentration in the flue gas. Low CO concentration 
(below 50 ppm) indicates very good combustion conditions. High CO 
concentration during pellets combustion is often caused by fluctuations in 
the fuel feed rate. During this experiment the CO concentration shows that 
the feeding was satisfying during each experiment excepted for peat and 
coal. Average CO level during the combustion of peat was 579 ppm and for 
coal 933 ppm, see table 5. Increasing CO levels is partly depending on the 
excess of air which influence the reactions and the temperature of the 
reactor. Standard deviation of the measured CO concentration in the flue 
gas is very high, during the test for peat and coal, and that indicates 
temporary high concentration of CO in the flue gas. This temporary 
difference could probably be explained by fluctuation in the feeding system.  

The emission of NOx during the test varies between the tested fuels. 
The result in table 5 shows that combustion with steam wod pellets has 
lowest NOx emissions and fossil fuels (peat and coal) has highest except for 
oats. Oats has the highest NOx in the flue gas, 932 ppm. Oats has also high 
HCl and SO2 levels in the flue gas.  

During combustion of bark from birch and oats the particle 
concentration in the flue gas was higher compare to the other fuels that was 
tested in this work, 105 mg/Nm3 for birch and 429 mg/Nm3 for oats. Fuel B 
(steam wood from spruce and pine) shows the lowest particle matter in the 
flue gas, 18 mg/Nm3. Particle emissions is depending on the conditions in 
the reactor and the fuel ash composition [13].  

Highest concentration with respect to the emission of NOx, HCl, SO2 
and particle matter in the flue gas occurred during combustion of oats. As 
mentioned before, the concentration of inorganic (ash) particles in the flue 
gas is significantly dependent on the fuel type and especially the initial 
concentrations of Na, K and Si. 
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Table 5. Composition of the flue gas during the particle measurement  
Fuel A B C D E F G H 
 
Raw flue gas composition  

O2 (%) 4.8 4.2 5.11 4.1 5.6 2.8 4.3 4.7 
CO2 (%) 13.1 13.6 12.0 13.8 11.8 14.8 13.5 13.5 
H2O (%) 10.8 11.3 9.6 10.4 11.5 12.1 10.2 4.3 

CO (ppm) 36 9 29 41 15 52 605 933 
NOx (ppm) 129 83 270 286 807 365 426 497 
HCl (ppm) 0.3 0.3 0 0.2 14 0.2 12 1 
SO2 (ppm) 0 0 0 7 137 16 88 158 

PM(mg/nm3) 42 19 107 49 419 66 21 73 
 
Normalised to 6 % O2 dry gas 

NOx (ppm) 140 85 293 292 932 350 436 484 
HCl (ppm) 0.3 0.3 0 0.2 16 0.2 12 1 
SO2 (ppm) 0 0 0 7 159 15 91 154 

PM (mg/nm3) 40 18 105 45 429 56 20 68 
 
Particles and Heavy Metals in the Flue Gas 

 
Table 6 presents the concentration of major inorganic elements in flue 

gas particles with an aerodynamic diameter < 4.5 µm. The elemental 
concentration is estimated from the particle mass concentration determined 
in the flue gas channel (see table 5) and the elemental composition of the 
particles on the filter analysed with SEM/EDS. The combustion particles 
from biomass consisted in general mainly of K, Na, S, Cl and Zn as well as 
P for the oat (fuel E). The dominating element in the flue gas particles for 
all these fuels was K. As mentioned earlier in this paper these particles are 
produced by the gas to particle forming mechanism (vaporisation and re-
condensation).  

 
Table 6. Concentration of major inorganic element in flue gas particles with an aerodynamic 
diameter < 4.5 µm (mg/Nm3 normalised to 6 % O2).  
Fuel A B C D E F G H 
Na 0.1 0.1 1.2 4.4 - 3.4 5.6 1.8 
Al - - - - - - - 10.2 
Mg - - - -  - 0.5 - 
P - - - - 125.2 - - 20.0 
S 6.9 3.3 14.3 3.5 6.4 7.4 4.6 4.3 
Cl 4.2 2.1 14.6 11.7 36.3 12.1 0.5 3.2 
K 24.4 13.1 57.4 12.2 257.6 25.2 4.7 10.2 
Ca - - - - - - 1.4 1.5 
Ti - - - - - - - 1.2 
Fe - - - - - - 2.5 11.6 
Zn 3.7 1.7 16.1 10.3 3.1 7.7 0.6 4.2 
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In addition to the same elements as for combustion of the biofuels, the 
particles produced during combustion of peat and coal also consisted of 
significant amount of the refractory elements Ca, Ti, Fe, and Al for Coal 
and Mg for peat. These particles are probably produced from fusion of non-
volatile ash elements in the burning char particles producing spherical 
particles with a diameter of 1-2 µm in the same manner as shown for 
pulverised coal combustion [15].  

The concentration of heavy metals in flue gas particles with an 
aerodynamic diameter < 4.5 µm are presented in table 7. A significant 
amount of Cd, Cr, Mn, Ni, and Zn was found in the flue gas particles for all 
fuels. Cu, Pb, Sb, and Tl were found in significant amount for all fuels 
except for oate (Fuel E). Co was found in significant amount for Birch (both 
the stem wood and the bark) and for peat and coal. Significant amount of As 
was found for peat (Fuel G). Hg and Pb were found in significant amount 
for peat, coal and salix (only Pb).  

The concentration of Zn in the flue gas was several orders of 
magnitudes higher than for the other investigated heavy metals and varies 
between 10676 µg/Nm3 for bark from birch down to the concentration of 
562 µg/Nm3 for peat.  
 
Table 7. Concentration of heavy metals in flue gas particles with an aerodynamic diameter < 
4.5 µm (µg/Nm3 normalised to 6 % O2).  
Fuel A B C D E F G H 
As  <1.4 <1.0 <3.4 <3.2 <24.4 <2.7 29.4 <4.9 
Cd 1.3 0.2 6.1 8.4 2.9 14.6 15.7 2.5 
Co 0.2 <0.1 0.2 <0.2 <1.6 <0.1 0.2 6.1 
Cr 5.8 9.9 16.1 21.2 33.6 44.9 3.6 47.5 
Cu 16.1 7.7 50.8 23.7 <29.2 21.9 10.4 61.9 
Hg <0.0 <0.04 <0.24 <0.18 <0.95 <0.15 0.50 0.41 
Mn 43.6 33.0 155.3 125.4 26.0 23.2 11.6 43.0 
Ni 1.6 2.3 3.4 2.0 21.9 1.5 1.2 28.7 
Pb 13.7 3.4 27.8 83.8 <9.8 39.9 71.7 183.9 
Sb 0.3 0.6 0.2 2.0 <1.0 0.7 0.8 3.7 
Tl 0.5 0.3 1.5 12.1 <4.8 3.3 2.1 2.0 
V <0.1 <0.04 <0.2 <0.2 <1.0 0.1 0.2 4.1 
Zn 1806 644 10676 8247 1744 5791 562 979 
 
Bottom Ash 

 
The material (ash and in some case unburned char) left in the pellets 

burner or in the ash hopper are here defined as bottom ash. The chemical 
composition of the bottom ash for respective fuel is presented in table 8. 
The concentration of Sb and Tl in the bottom ash was not analysed. For 
some fuel (A, E, and H) the bottom ash content is higher than the fuel ash 
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content (se table 2). This indicates that there was some unburned material in 
the bottom ash fore these fuels. 
 
Table 8. Chemical composition of the bottom ash. The heavy metals regulated by the EU 
directive and Zn are marked in bold.  
Fuel A B C D E F G H 
Bottom 
Ash (% 
dry) 

0.7 0.2 1.0 2.4 3.7 2.3 3.2 6.7 

 
Major ash components (mg/kg dry ash) 
Si 3576 22999 5375 149588 119203 146784 183713 195400 
Al 640 3000 1100 26990 292 20375 58214 111666 
Ca 38664 204402 266580 255860 18367 217266 100771 22870 
Fe 5000 50849 5042 21262 7134 21192 148280 99319 
K 26564 64170 61098 54789 127842 84675 13780 12618 
Mg 12785 24424 29188 22374 38295 20504 27319 10252 
Mn 4189 16935 18389 11943 1263 2230 2009 1586 
Na <445 640 <445 8753 867 6135 10608 1157 
P 6982 4931 28539 13178 100804 30590 7593 1291 
Ti 107 1462 124 1024 134 1318 2199 4231 
S 916 572 2020 1320 375 1940 780 479 
 
Trace elements (mg/kg dry ash)  
As <3 4.82 <3 <3 <3 <3 10.3 3.78 
Cd 0.508 <0.1 0.81 <0.1 <0.1 0.119 <0.1 <0.1 
Co 13.1 17.2 29 11.7 1.13 8.63 23.6 28.5 
Cr 80 161 77.5 160 110 683 337 3900 
Cu 76.7 165 173 96.2 111 147 117 86 
Hg 0.0207 0.0215 0.0164 0.0185 0.0185 0.0193 0.0221 0.0258 
Ni 103 219 105 128 59.4 2040 325 1900 
Pb 2.93 1.42 2.21 3.7 <1 1.91 1.65 4.91 
V 4.74 115 5.75 34.7 5.6 36.2 90.4 95.7 
Zn 140 63.4 747 99.4 344 98.1 12.4 85.7 

 
 
DISCUSSION 

 
Figure 1 presents a comparison between the concentration of heavy 

metals in the flue gas and the EU regulation for waste incineration [12], 
taken from table 1. Highest concentration of the sum of Cd and Tl in the 
flue gas particles has bark from spruce (D), salix (F) and peat (G). However, 
the concentration was below the emission level of 50 µg/Nm3 set by the EU 
regulation.  

The concentration of Hg in the flue gas was well below the emission 
level set by the EU regulation for all fuels in this investigation. The 
concentration of the sum of Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, and V varies 
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between  386 µg/Nm3 for coal (H) down to 58 µg/Nm3 for stem wood for 
pine/spruce (B). The concentration in the flue gas was thereby lower than 
the EU regulation level of 500 µg/Nm3 for these heavy metals. 

As mentioned earlier, the concentration of Zn in the flue gas was 
several orders of magnitude higher than for the other investigated heavy 
metals. The concentration of Zn varies between 10676 µg/Nm3 for bark 
from birch down to 562 µg/Nm3 for peat. If the Zn had been included in the 
EU regulation for Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, and V with a limit of 500 
µg/Nm3, all the fuels in this investigation have a higher concentration of Zn 
in the flue gas emissions than allowed limit by the EU directive. Overall, the 
two fuels made of bark (C and D) and salix (mixture of bark and stem 
wood) have the highest concentration of Zn in the flue gases. 

 

  

  
Figure 1. The heavy metal concentration in the flue gas for the fuel used in this paper 

compared to the EU regulation for waste incineration [12]. 
 

If the sum of heavy metals (except Zn) in the original fuel (table 3) and 
the flue gas (figure 1) is considered, there exist no clear correlation between 
the initial concentration of heavy metals in the original fuel and the 
concentration of heavy metals in the flue gas. This indicates that the degree 
of vaporisation differs between the heavy metals and that the ash chemistry 
has a significant influence on vaporisation (release) of heavy metals during 
combustion. For Zn however, there exist a relative strong correlation 
between the concentration of Zn in the original fuel and the concentration of 
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Zn in the flue gas particulate emissions. This indicates that Zn, in all cases, 
was an easily vaporised element.   
 
CONCLUSION 

 
In this work, the emissions of particles and heavy metals (Sb, As, Cd, 

Co, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, Tl, V, Hg, and Zn) during fixed bed combustion of  
stem wood from birch and pine/spruce, bark from birch and pine, salix, oats, 
peat and coal were investigated expreimentally. The following conclusions 
could be drawn from this work: 
                                                        

• The concentration of the sum of heavy metals regulated by the EU 
directive (Zn not included) varies between 391 µg/Nm3 (at 6% O2) 
for coal down to 59 µg/Nm3 (at 6% O2) for stem wood from 
spruce/pine.  

• The concentration of all these heavy metals in the flue gases was 
lower than the emission limits regulated by the EU directive. 

• The concentration of Zn was several orders of magnitude higher 
than for the other metals and the present study showed a 
considerable variation of the emissions, between 10 676 µg/Nm3 (at 
6% O2) for bark from birch down to 562 µg/Nm3 (at 6% O2) for 
peat.      
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund  

Introduktionen av förädlade biobränslen och ny teknik har under det senaste decenniet visat 
stor potential att ersätta olja och el för småskalig uppvärmning, och en ökad användning av 
bioenergi, inte minst i små- och medelstora anläggningar, är att vänta inom Sverige och EU. 
Parallellt med detta ökar även uppmärksamheten kring hur människor exponeras och påverkas 
av olika luftföroreningar med ett särskilt fokus de senaste åren kring luftburna partiklar. Idag 
anses partiklar i omgivningsluften generellt orsaka ca 350 000 förtida dödsfall och omfattande 
ökad sjuklighet i Europa till följd av effekter på andningsvägar och hjärt/kärl-systemet [1]. 
Liknande uppskattningar för Sverige har visat att exponering för partiklar i tätortsluften orsakar 
1800 förtida dödsfall per år [2]. Enligt författarna till denna rapport är dock effekten av 
förbränningsrelaterade partikelutsläpp (avgaser och vedeldningsemissioner) sannolikt 
underskattad i denna bedömning [3]. Vad gäller hittills gjorda uppskattningar av specifikt 
utsläpp från bioenergi och dess hälsopåverkan i Sverige, uppskattades inom ramen för 
forskningsprogrammet Biobränsle-Hälsa-Miljö att 100-400 förtida dödsfall kan härledas till den 
småskaliga användningen av biobränslen, främst då i form av vedeldning i ”icke-miljögodkända” 
pannor [4]. Dessa uppskattningar är dock förknippade med mycket stora osäkerheter, t ex vad 
gäller befolkningsexponering för ved/biobränsleemissioner samt att man inte idag kan skilja på 
hälsofarligheten hos partiklar från olika källor i denna typ av riskuppskattningar. 
 
Ur ett folkhälsoperspektiv är det också viktigt att påpeka att den ökade dödligheten som 
konstaterats av exponering för partiklar i omgivningsluften generellt, orsakad av en påverkan 
på andningsvägarna eller hjärt/kärlsystemet, inte är relaterad enbart till äldre människor utan 
har även konstaterats hos barn. En ökad spädbarnsdödlighet kopplad till exponering för 
partiklar i omgivningsluften har redovisats från flera håll [5, 6]. Förutom så allvarliga 
konsekvenser som förtida dödsfall är det även viktigt att beakta olika former av ökad sjuklighet 
och besvärsupplevelser som har associerats till exponering för vedeldningsemissioner i 
omgivningsluften i de utvecklade delarna av världen, såsom ökad luftvägsrelaterad 
sjukdomsförekomst och sjukhusinläggningar, inte minst hos astmatiker och andra känsliga 
grupper [7, 8]. 
 
På grund av att luftburna partiklar i omgivningsluften härstammar från så olika källor och 
genomgår olika processer i atmosfären, kan de ha mycket skild karakteristik vad gäller t ex 
storlek och kemisk sammansättning. Detta gör att man kan misstänka att olika typer av partiklar 
även skall uppvisa olika beteende och toxiska egenskaper vid exponering. Någon sådan 
särskiljning av partiklar från olika ursprung är dock inte möjlig att göra i dagsläget, och alla 
partikulära luftföroreningar bedöms lika hälsofarliga. Det faktum att man endast relaterar olika 
hälsoeffekter till partikelmassan, ofta uttryckt som PM10 eller PM2.5 , är en stor begränsning då 
det gäller att särskilja effekter av partiklar från olika källor eller koppla de observerade 
effekterna till partiklarnas olika kemiska och/eller fysikaliska egenskaper. Generellt sett är 
bedömningen idag att såväl fina partiklar (PM2.5) som den grövre fraktionen (PM2.5-PM10) kan 
orsaka negativa hälsoeffekter [9], men att den mindre partikelfraktionen tycks vara något mer 
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relaterad till hjärt/kärl-effekter och den grövre fraktionen mer relaterad till effekter i 
andningsvägarna [10]. 
 
Förbränningsprocesser, för matlagning, uppvärmning, industriell produktion, transporter m m 
är dominerande källor till spridning av fina (submikrona) aerosolpartiklar (t ex aska, sot och 
kolväten) till atmosfären. Partikelemissioner från trafiken är en dominerande källa för partiklar 
och utgörs av såväl fina avgaspartiklar som grövre slitagepartiklar och vägdamm. I flera 
sammanhang har även betydelsen av småskalig vedeldning för luftkvaliteten och möjlig 
påverkan på människors hälsa, främst av partikulära föroreningar, också uppmärksammats 
alltmer både i Norden och EU [11]. Förbränningsrelaterade partiklar från såväl trafiken som från 
småskaliga uppvärmningssystem uppvisar dock en mycket stor heterogenitet m a p kemiska och 
fysikaliska egenskaper. En viss kunskap om dessa partiklars karakteristik finns idag, men en mer 
detaljerad förståelse för hur olika typer av partiklar bildas i förbränningsprocesser under olika 
förutsättningar (t ex process- och bränslebetingelser) samt deras specifika kemiska och 
fysikaliska egenskaper saknas fortfarande. Dessutom saknas idag i allt väsentligt kunskap om 
vilka egenskaper eller specifika substanser hos partiklarna som orsakar de olika hälsorelaterade 
effekter som dokumenterats, och viktiga frågor är betydelsen av t ex storlek, antal, 
deponeringsgrad och kemisk sammansättning. 
 
I två nyligen publicerade översiktsartiklar [12, 13] har ledande europeiska och amerikanska 
forskare slagit fast att partiklar i "vedrök" och utsläpp från småskalig biobränsleeldning 
generellt sett måste anses som skadligt för hälsan, även vid exponering i de låga halter som 
normalt förekommer i utomhusluften. Vad som dock saknas är kunskap kring hur denna 
"farlighet" förändras utifrån olika bränsle- och förbränningsförhållanden, och vidare hur den 
kan påverkas med modern teknik, nya bränslen och eldningsbeteende. Dessutom saknas idag 
kunskap kring hur dessa primära emissioner från småskalig biobränsleeldning sprids och 
potentiellt omvandlas i atmosfären samt hur partiklarnas kemiska och toxikologiska egenskaper 
då förändras. 
 
Uppskattning av primära partikelemissioner inom EU (EU-15), pekar på att ca 35 % av de totala 
utsläppen i dagsläget härrör från småskalig biobränsle(ved)eldning, men att denna kommer 
vara den helt dominerande källan i framtida scenario med reducering av trafikens bidrag i ett s 
k ”climate measure” scenario *14]. Utifrån dagens bedömningar om att alla partiklar är lika 
farliga kommer sannolikt åtgärder/restriktioner sättas in mot de sektorer som bidrar mest, 
vilket då sannolikt är småskalig vedeldning. Det är då viktigt att skilja på olika typer av 
småskaliga värmesystem för biobränslen, vidta åtgärder där de har störst inverkan samt 
möjliggöra en fortsatt utbyggnad av bioenergin med modern teknik och lämpliga bränslen. 
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1.2  Syfte och målsättning 

Syftet med projektet var därför att ta fram ny kunskap för att bedöma hur olika tekniklösningar 
och bränsleval med relevans för småskalig förbränning av biobränslen påverkar hälsofarligheten 
av partikelemissioner. 
 
Projektet avser att sammanlänka kunskap kring småskalig förbränningsteknik, 
emissionskarakterisering och hälsoeffekter som byggts upp och etablerats i tidigare program 
med stöd av bl a Energimyndigheten och Naturvårdsverket. I samverkan med flera av övriga 
delprojekt (t ex A, C och D) är målsättningen att projektet ska generera kunskap som bidrar till 
utvecklingen av miljövänlig småskalig värmeproduktion med biobränslen.  
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2  Utförande 

2.1  Experimentella matriser 

I det föreliggande delprojektet B, genomfördes en experimentell kampanj vid Umeå universitet, 
ETPC med fokus på betydelsen av förbränningsförhållanden i ved- och pelletsanläggningar för 
toxiciteten. Från den experimentella kampanjen i delprojekt B, erhölls dessutom partikelprover 
för toxikologisk utvärdering med fokus på betydelsen av bränslesort (ask- och 
tungmetallinnehåll). I tabell 1 och 2 redovisas dessa två kampanjer. 
 
Tabell 1. Experimentell matris för partikelinsamling och toxikologisk utvärdering i delprojekt A. 

 

Projekt A 

(utfört vid ETC 
Piteå) 

Anläggning Prov Bränsle Förbrännings- 

förhållanden 

Kemisk 
karakterisering av PM 

Lab.reaktor (5 
kW) för pellets 

A1 

Bränsle A 

Stamvedspellets 
av björk 

Mycket goda 
(CO <100 ppm) 

Genomförda analyser 
av fina (<0.5 um) 

partiklar från parallell 
sampling med DLPI: 

 

Dominerande 
askbildande element 
och metaller (Na, Mg, 

Al, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Fe, 
Zn) 

 

Spårmetaller (As, Cd, 
Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, 

Pb, Sb, Tl, V, Zn) 

 

Troligt med låga halter 
organiskt material och 
sot (ev ej i A7 och A8), 

men inga analyser! 

A2 

Bränsle B 

Stamvedspellets 
av tall och gran 

A3 

Bränsle C 

Barkpellets av 
björk 

A4 
Bränsle D 

Barkpellets av 
tall och gran 

A5 
Bränsle E 

Havre kärnor  

A6 
Bränsle F 

Salixpellets 

A7 
Bränsle G 

Torvpellets Medium (CO 
~600 ppm) 

A8 
Bränsle H 

Stenkolsgranuler Medium (CO 
~900 ppm) 
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Tabell 2. Experimentell matris för partikelinsamling och toxikologisk utvärdering i delprojekt A. 

 

Project B 

(utfört vid UmU, 
ETPC) 

Anläggning Prov Bränsle Förbrännings-
förhållanden 

Kemisk 
karakterisering av 

PM 

Vedkamin B1 Björkved Nominell effekt Genomförda 
analyser i parallella 
samplingssystem: 

- OC/EC 

 

Pågående anlyser: 
- 50 PAH 

- Inorganic ions 
- Alkali speciation 

- Trace metals 
- TEM microscopy 

 

Optionally: 

- Levoglukosan 
- Kinones (O-PAH) 

 B2  Låg effect 

 B3  Startfas 

 B4  Hög effect 

Pelletskamin 
(specialjusterad) 

B5 Pellets av tall 
och gran 

”Sotande” drift 

Pelletsbrännare/ 

-panna 

B6 Pellets av tall 
och gran 

”Normal” drift 

 
 

2.2  Experimentellt genomförande, emissioner och partikelkarakteristik 

2.2.1 Matris A - ETC Piteå 

En speciellt designad reaktor [15, 16] med ett fast roster för eldning av pellets vid ca 8 kW 
användes i studien. Åtta olika bränslen användes (se tabell 1). Fokus för denna matris var att 
studera toxikologiska egenskaper hos partikelemissioner genererade under relativt goda 
förbränningsförhållanden men från olika typer av biobränslen med olika ask- och 
tungmetallinehåll. För vidare beskrivning av bränslesammansättning hänvisas till ett 
konferensbidrag [17] som även återfinns som bilaga i Emissionsprojektets gemensamma 
slutrapport [18]. 
 
Standard rökgaskomponenter så som CO2, H2O, CO, NO, SO2, och HCl mättes med FTIR. För att 
provta partiklar i emissionerna användes en modifierad lågtrycksimpaktor (DLPI) som 
storleksfraktionerar partiklarna under 10 µm i olika fraktioner. I den modifierade versionen 
samplades hela fraktionen <0.51 µm på back-up filtret som senare användes för analys av 
tungmetallerna Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, Tl, V, Hg, och Zn av ett externt analyslab.  
 
Viss information kring genomförandet redovisas i tabell 1, och i tabell 3-5 visas 
rökgassammansättning under partikelprovtagningen, partiklarnas innehåll av askbildande 
element och tungmetallinnehåll. Ytterligare detaljer vad gäller experimentella och analytiska 
metoder och resultat i dessa försök återfinns i [17, 18].  
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Tabell 3. Rökgassammansättning vid partikelinsamling med DGI.  

Prov/Bränsle A1/A A2/B A3/C A4/D A5/E A6/F A7/G A8/H 

Rökgassammansättning  

O2 (%) 4.8 4.2 5.11 4.1 5.6 2.8 4.3 4.7 

CO2 (%) 13.1 13.6 12.0 13.8 11.8 14.8 13.5 13.5 

H2O (%) 10.8 11.3 9.6 10.4 11.5 12.1 10.2 4.3 

CO (ppm) 36 9 29 41 15 52 605 933 

NOx (ppm) 129 83 270 286 807 365 426 497 

HCl (ppm) 0.3 0.3 0 0.2 14 0.2 12 1 

SO2 (ppm) 0 0 0 7 137 16 88 158 

PM (mg/Nm
3
) 42 19 107 49 419 66 21 73 

Normaliserad till 6 % O2 torr gas 

NOx (ppm) 140 85 293 292 932 350 436 484 

HCl (ppm) 0.3 0.3 0 0.2 16 0.2 12 1 

SO2 (ppm) 0 0 0 7 159 15 91 154 

PM (mg/nm
3
) 40 18 105 45 429 56 20 68 
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Tabell 4. Fördelning av askbildande element (och Zn) i fina rökgaspartiklar (mg/Nm3 vid 6 % O2). 

Prov/Bränsle A1/A A2/B A3/C A4/D A5/E A6/F A7/G A8/H 

Na 0.1 0.1 1.2 4.4 - 3.4 5.6 1.8 

Al - - - - - - - 10.2 

Mg - - - -  - 0.5 - 

P - - - - 125.2 - - 20.0 

S 6.9 3.3 14.3 3.5 6.4 7.4 4.6 4.3 

Cl 4.2 2.1 14.6 11.7 36.3 12.1 0.5 3.2 

K 24.4 13.1 57.4 12.2 257.6 25.2 4.7 10.2 

Ca - - - - - - 1.4 1.5 

Ti - - - - - - - 1.2 

Fe - - - - - - 2.5 11.6 

Zn 3.7 1.7 16.1 10.3 3.1 7.7 0.6 4.2 

 

Tabell 5. Koncentration av tungmetaller i fina partikelprover som 
provtagits parallellt med DGI insamling för tox-analys (µg/Nm3 vid 6% O2) 

Prov/Bränsle A1/A A2/B A3/C A4/D A5/E A6/F A7/G A8/H 

As <1.4 <1.0 <3.4 <3.2 <24.4 <2.7 29.4 <4.9 

Cd 1.3 0.2 6.1 8.4 2.9 14.6 15.7 2.5 

Co 0.2 <0.1 0.2 <0.2 <1.6 <0.1 0.2 6.1 

Cr 5.8 9.9 16.1 21.2 33.6 44.9 3.6 47.5 

Cu 16.1 7.7 50.8 23.7 <29.2 21.9 10.4 61.9 

Hg <0.0 <0.04 <0.24 <0.18 <0.95 <0.15 0.50 0.41 

Mn 43.6 33.0 155.3 125.4 26.0 23.2 11.6 43.0 

Ni 1.6 2.3 3.4 2.0 21.9 1.5 1.2 28.7 

Pb 13.7 3.4 27.8 83.8 <9.8 39.9 71.7 183.9 

Sb 0.3 0.6 0.2 2.0 <1.0 0.7 0.8 3.7 

Tl 0.5 0.3 1.5 12.1 <4.8 3.3 2.1 2.0 

V <0.1 <0.04 <0.2 <0.2 <1.0 0.1 0.2 4.1 

Zn 1806 644 10676 8247 1744 5791 562 979 
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2.2.2 Matris B - Umeå universitet, ETPC 

I matris 2, vid UmU/ETPC, användes tre olika förbränningssystem; en vedkamin, en modifierad 
pelletskamin samt en pelletbrännare/panna.  
 
En i svenska hem vanligt förekommande vedkamin (braskamin) ingick i studien. Kaminmodellen 
var en av de mest sålda kaminerna under 90-talet i Sverige. I denna studie är det dock inte av 
primärt intresse vilken kamin som använts, utan studien belyser snarare principiella skillnader 
mellan emissionerna vid olika förbränningsförhållanden m a p partikelemissionernas 
karakteristik och deras toxikologiska egenskaper. Ett antal olika driftfall med vedkaminen, tre 
effektlägen samt startperioden (se tabell 2, prov B1-4) vilket gör studien representativ för olika 
typer av eldningsförhållanden som kan förekomma i denna typ av kaminer. Kaminen eldades 
med björkved (cirka 14 % fukt). I denna studie representerar ”låg” effekt ett läge med lugn och 
långsam förbränning med en vedförbrukning av ca 1.3 kg/h (cirka 5.8 kW), medan ”hög” effekt 
innebar en intensiv förbränning med en vedförbrukning på 2.4 kg/h (cirka 11 kW). Den högre 
effekten ledde till att det uppstod perioder i detta driftläge med alltför hög effekt och mycket 
låga syreöverskott vilket i sin tur ledde till ofullständig utbränning av CO, kolväten och sot. 
”Nominell” effekt motsvaras av ett driftläge då kaminen avger  
 
Pelletssystemet som användes bestod av en typisk undermatad pelletsbrännare för villaskalan 
som var installerad i en för ändamålet avsedd panna. Pannan är av samma modell som används 
vid P-märkning av pelletsbrännare. Denna uppställning användes i denna studie för att illustrera 
en modern pelletsanläggning med god förbränning av ett typiskt träpelletsbränsle under stabila 
driftförhållanden vid cirka 10 kW. För att mer kontrollerat karakterisera emissionerna vid 
ofullständig förbränning, användes en specialanpassad pelletskamin som tidigare utvärderats i 
ett examensarbete vid ETPC, Umeå universitet [19]. Kaminen var modifierad så att primär- och 
sekundärlufttillförseln styrdes separat med hjälp av massflödeskontroller. I det föreliggande 
projektet användes denna anpassade pelletskamin för att generera ”sotande” förbränning 
genom att pendla mellan god förbränning och luftunderskott vilket ger an varm men syrefattig 
miljö. Standard 6 mm träpellets (stamvedsbaerat), med ett garanterat energiinnehåll på minst 
4.9 kWh/kg, en askhalt ≤0.5 % och en fukthalt på 7 %, användes. 
 
Tabell 6. Gas- och partikelemissioner och partikelkarakteristik. Medelvärden för O2 och CO visas 
med intervallet för variationerna under DGI provtagningen inom parantes. 

Prov Anläggning Eldningsläge O2 (%) 
CO (ppm, ej 
normaliserat) 

PMtot 
(mg/MJ) 

EC/OC* 

B1 
Vedkamin 
(björkved) 

Nominell 
effekt 

10.3 (7-12) 1073 (400-1800) 12 och 27 0.34 

B2  Låg effekt 8.5 (7-10) 2554 (1500-4000) 181 1.2 

B3  Start 5.85 (0.2-21) 26480 (0-55000) 76 0.31 

B4  Hög effekt 10.0 (4-14) 4654 (700-10000) 226 3.3 

       

B5 Pelletskamin Sotande 4.7 (2-8) 2063 (300-9000) 98 16 

B6 Pelletsbrännare Normal     

* EC/OC = kvoten mellan elementärt kol (EC, ”sot”) och organiskt kol (OC) i partiklarna. 
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2.3  Provtagning och karakterisering av partiklar för tox-analys 

Insamling av partiklar för efterföljande toxikologisk analys gjordes, i båda matriserna, med en 5-
stegs gravimetrisk impaktor från Dekati (DGI), som storleksfraktionerar partiklarna utifrån 
aerodynamisk diameter (= den diameter partiklarna skulle ha om de vore sfäriska med 
densiteten 1 g/cm3). Systemet och metoder för handhavande och provtagning har utvärderats 
och beskrivits av forskare vid Östra Finlands universitet i Kuopio [20] och även används inom 
ERA-NET projektet Biohealth. Filterproverna sparades i frysskåp fram till extraktionen där 
partiklarna sköljs ut från filtret och kan starta att användas i olika toxikologiska sammanhang. 
 
Tabell 7. Cut-off för de olika stegen vid nominellt flöde 70 lpm, och material och diameter 
på använda filtersubstrat. 

Steg ID Steg 4 Steg 3 Steg 2 Steg 1 Filtersteg 

Cut-off 2.5 µm 1.0 µm 0.5 µm 0.2 µm  

Substrat PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE 

Substrat Ø 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 70 mm 

 

 
Figur 1. Foto på de olika delarna av DGI [20] 
 
För att kunna utföra de planerade toxikologiska analyserna uppskattades att 10-20 mg partiklar 
var nödvändigt. Det visade sig senare att den extraherade mängden partiklar på filtren var 
mellan 1-14 mg. Provtagningstiderna för DGI´n har varierat inom båda matriserna eftersom 
partikelhalterna i provgasen varierat kraftigt för de olika studerade drift- och bränslefallen.  
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Figur 2. Schematisk bild över spädsystem och mätinstrument som användes inom Matris B, vid 
ETPC, Umeå universitet. PTD = utspädare 1 (Porus Tube Diluter), Ejektor = spädare 2 respektive 
3, KM = kritiskt munstycke, TL = tryckluft, DGI = Dekati gravimetrisk impaktor, AMS/APM = 
aerosol mass spektrometer/aerosol particle mass analyzer (delprojekt D, Lunds universitet), 
SFU = filterprover för spårmetallanalys (Lunds universitet, analyser ej klara), PAH = provtagning 
för analys av polycykliska aromatiska kolväten (Stockholms universitet, analyser ej klara). 
 

2.4  Toxikologiska analyser 

De insamlade partikelproverna från matris A och B, skickades till King´s College for extraktion 
och vidare analys av toxikologiska egenskaper. Forskargruppen vid King´s College (Dr Ian S 
Mudway och medarbetare) är världsledande på att bestämma partikelprovers oxidativa 
egenskaper. Det finns mycket inom forskningen idag som talar för att potentialen hos partiklar 
att orsaka oxidativ stress i de delar av andningsvägarna där partiklar deponeras utgör första 
steget i kedjan av händelser som leder fram till många av de akuta och kroniska symptom som 
konstaterats vid exponering för partikulära luftföroreningar [21]. 
 
Analyserna av oxidativ potential (OP) utfördes med en särskild metod som utvecklats av 
forskargruppen i London, som nyttjar en syntetisk RTLF (respiratory tract lining fluid) modell, 
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som anses återspegla de kemiska förlopp som sker när partiklar interagerar med vävnadsytor i 
lungorna. Metoden kan kortfattat beskrivas som att man mäter hur mycket av tre olika ämnen 
som finns naturligt i kroppen, s k ”antioxidanter”, som förbrukas då de exponeras för en viss 
dos av partiklar. De antioxidanter som används i analyserna är askorbinsyra (AA), urinsyra (UA) 
och reducerat glutation (GSH). Efter en inledande extraktion i metanol, torkas partiklarna och 
re-suspenderades sedan i en vattenlösning innan de tillsätts till RTFL lösningen med 
antioxidanter. Mängden förbrukade antioxidanter bestäms sedan med HPLC 
analysmetodmetod och förhållandet mellan initial mängd och förbrukad mängd antioxidanter 
används för att beräkna oxidativ potential (OP) per viktenhet av partiklar. Mer information 
kring oxidativ stress och den metod som nu applicerats ges i en separat mini-rapport från King´s 
College (på engelska) i Appendix A. 
 
Endast en del av det extraherade partikelmaterialet förbrukas i den här beskrivna metoden för 
att bestämma OP. Detta göra att partikelproverna kan användas för andra toxikologiska 
analyser. De prover som genererats inom detta projekt kommer även skickas till Norska 
Folkhälsoinstitutet i Oslo (Prof Per Schwarze) för att i in-vitro cellsystem studera partiklarnas 
inflammatoriska effekter på cellnivå. Dessa analyser kommer dock att genomföras utanför 
ramen av detta projekts slutredovisning. 
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3  Resultat och diskussion 
Resultaten från dessa analyser av oxidativ potential är preliminära och utgör en första 
utvärdering och sammanställning. 
 
En observation vid extraktionen var att alla prover från matris B genererade svarta extrakt 
medan filtren A1-A6 gav vita eller grå extrakt. Även A7 och A8 gav dock svarta extrakt, vilket 
tyder på en viss mängd sot i partiklarna, dock utan möjlighet att avgöra halterna sot i respektive 
prov. 
 
Generellt kan sägas att det förelåg betydande förbrukning av askorbinsyra för i princip samtliga 
prover, utom för havre (A5), jämfört med det 4-timmars partikelfria kontrollprovet. Ingen 
signifikant reduktion av urinsyra kunde noteras i något av fallen, vilket är i linje med tidigare 
observationer [22, 23]. Reduktion av GSH var främst kopplat till partikelprover i matris B samt 
några av fallen i matris A (A2, A3 och A8). 
 
Utifrån förbrukad andel antioxidanter och vikten av tillsatt partikelprov bestämdes sedan OP för 
askorbinsyra (OPAA µg-1) och glutation  (OPGSH µg-1), enligt metod beskriven i Appendix A. I Figur 
3, visas resultaten med OP för de båda matriserna samt för två kontrollprover (black carbon och 
NIST1648a) samt en nivå på tidigare bestämd OP för färska dieselavgaspartiklar från en tung 
lastbilsmotor under tomgångskörning i ett tidigare EU projekt [24]. 
 
Högst OP, både för AA och GSH baserat, uppmättes för partiklar från kolförbränningen (A8) i 
matris A. För OPAA var därefter de mest aktiva proverna från de olika vedkaminförsöken i matris 
B (B1-4) följt av barrträdspelletsförbränning (A2, B5-6), torvpellets (A7) samt barkpellets från 
björk (A3) och barrträd (A4). Ett liknande mönster erhölls för OPGSH vilket visar på de 
kvantitativa kopplingarna mellan dessa två mått. Några skillnader kunde dock noteras, dels att 
OPGSH för vedkaminproverna ökade från nominell effekt→låg effekt→startfas→hög last. Det var 
även en tydlig skillnad i försöket med torvpellets (A7) där en relativt hög OPAA erhölls samtidigt 
som OPGSH var noll. 
 
Jämförelsen med OP för de färska dieselavgaspartiklarna, genererade under tomgångskörning 
med en tung lastbilsmotor [24], visar att alla biomassaproverna i matris B hade högre OPAA och 
OPGSH än dieselavgaspartiklarna, och att alla prover i matris A hade högre OPAA medan endast 3 
(varav den ena var kolpartikelprovet) av 8 prover i matris A hade högre OPGSH. 
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Figur 3. Oxidativ potential baserad på askorbinsyra (OPAA) och glutation (OPGSH) för partiklar 
från 14 olika fall av förbränning av biobränslen i matris A respektive B samt med 2 
kontrollprover, redovisat som medelvärden med standardavvikelser (triplikatprover). Röd linje 
visar OP för partiklar i färska dieselavgaser vid tomgångskörning.  
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4 Slutsatser och fortsatt arbete 
Resultaten från denna studie skall ses som preliminära, eftersom ytterligare information om 
kemisk partikelkarakteristik, vidare utvärdering av oxidativ potential (separation av metall och 
icke-metall effekter) samt ytterligare toxikologisk utvärdering (inflammatoriska egenskaper) 
kommer tillföras projektet. Utifrån föreliggande resultat av OP kan i detta läge dock vissa 
slutsatser dras. 
 
Resultaten visar på en stor variation i oxidativ potential för de olika partikelproverna insamlade 
från olika typer av förbränning av biomassa med variationer i förbränningsförhållanden och 
bränsle. Mönstret för hur variationer mellan prover för de två olika effektmåtten OPAA och 
OPGSH ser ut är relativt lika, med några få undantag. 
 
Generellt sett uppvisade biomassapartiklarna högre OP per viktenhet än dieselpartiklar från 
tomgång, främst vad gäller vedeldningspartiklar men även i vissa avseenden partiklar från god 
förbränning av olika pelleterade biobränslen. Vidare kan sägas att resultaten tyder på att 
partiklar från vedeldningen i en braskamin generellt sätt har högre OP än partiklar från god 
förbränning av de olika pelleterade biobränslena, dock med vissa undantag. Det föreligger dock 
variationer både vad gäller mellan olika typer av vedeldning vid olika eldningsförhållanden (för 
OPGSH) och mellan olika typer av biobränslen med olika ask- och tungmetallinnehåll, som eldas 
under goda förbränningsförhållanden (både OPAA och OPGSH). 
 
Resultaten illustrerar potentialen att orsaka oxidativ stress i andningsvägarna för 
partikelemissioner från en unik uppsättning av 14 st olika fall av förbränning av biomassa, 
dessutom tillsammans med en jämförelse med tre andra typer av partiklar (carbon black, urban 
omgivningsluft och dieselavgaser). Kompletterande analyser av partiklarnas kemiska och 
toxikologiska egenskaper kommer utföras och för att göra adekvata bedömningar av 
biobränslepartiklarnas hälsoeffekter är det nödvändigt att sätta dessa resultat i ett större 
sammanhang där erfarenheter med partikelinsamling/karakterisering och 
humanexponeringstudier, i verkliga miljöer eller i kontrollerade kammarstudier, ingår. 
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INTRODUCTION 

 

There is growing scientific consensus that the capacity of inhaled PM to elicit oxidative 

stress at the air-lung interface may underpin many of the acute and chronic symptoms observed 

in populations exposed to elevated PM concentrations (Gilliland et al 1999; Li et al 2002; Kelly 

2003; Li et al 2003; Nel 2005; Nel et al 2001; Xia et al 2004). This potential to drive potentially 

damaging biological oxidations has been linked to a number of particle characteristics, including 

composition (Aust et al, 2002; Squadrito et al, 2001), size and surface area. In the oxidative 

stress paradigm, inhaled particles generate oxidative stress through three major pathways:  

 

1. By the direct introduction of oxidizing species into the lung, including redox catalysts 

such as transition metals (Aust et al, 2002) and quinones (Squadrito et al, 2001) absorbed onto 

the particle surface.  

 

2. Via the xenobiotic metabolism of polyaromatic hydrocarbons (PAHs), resulting in their 

bio-transformation in vivo to quinones and reactive electrophiles through the cytochrome P450, 

epoxide hydrolase and dihydrodial dehydrogenase pathways (Bonvallot et al, 2001) 

 

3. By stimulating inflammatory cells to produce reactive oxygen and nitrogen species (ROS 

and RNS), either through endotoxin mediated pathways (Monn et al, 2003), futile phagocytic 

processing (Soukup and Becker, 2001), or as a secondary consequence of oxidative stress 

triggered up-regulation of redox sensitive transcription factors such as NFB that direct the 

synthesis of pro-inflammatory cytokines (Bonvallot 2002).   

 

In light of these observations it has been proposed that a measure of the capacity of PM 

to oxidise target molecules, its oxidative potential (OP), may potentially serve as a biologically 

pertinent index of PM toxicity. The use of a toxicity based metric has the advantage that it 



effectively integrates differences in PM size distribution, surface area and composition into a 

simple unitary expression.  Previously we have quantified PM oxidative potential by examining 

the capacity of particle suspensions, or water soluble extracts, to oxidise antioxidants from 

models of human respiratory tract lining fluids (RTLFs), using model PM (carbon black, residual 

oil fly ashes, silicates - Zielinski et al 1999), diesel exhaust PM10 (Mudway et al 2004), biomass 

derived PM2.5 (Mudway et al 2005a), environmental tobacco smoke PM2.5 (Duggan et al 2006), 

as well as ambient PM2.5 (Kunzeli et al 2006), PM0.1-2.5 and PM2.5-10 (Mudway et al 2005b). In 

these studies the incubations were performed employing physiological concentrations of the 

antioxidants ascorbate (AA), urate (UA) and glutathione (GSH), with incubations performed at 

pertinent antioxidant concentrations, pH7.4 and 37
o
C to model the reactions likely to occur in 

vivo when inhaled particles first interact at the air-lung interface. In contrast, other published 

methods quantify PM oxidative potential either through assessment of direct radical generation 

by electron paramagnetic resonance (Shi et al, 2003) or via the oxidation of biomolecules such as 

DNA (Gilmour et al, 1995; Shi et al, 2006) or non-physiological target molecules (Cho et al, 

2005). Whilst all of these assays measure certain aspects of PM OP, the incubation conditions 

employed are often non-physiological and little is known about how these various endpoints 

relate to one another. This later point is important as an uninformed reading of the existing 

literature may leave the reader with the impression that all these assays are measuring the same 

thing, whilst in reality each method may display differential sensitivity to various pro-oxidants, 

or PM size fractions. In addition, it should be stated up front that these acellular approaches are 

limited to an assessment of the ‘intrinsic’ oxidative potential of particles reflecting the 

concentration of redox active metals, quinone and radicals associated with the particle surface; 

not latent activity attributable to PAH metabolism or the induction of inflammation. 

 

In the present study we examined the oxidative potential of biomass derived PM obtained 

from experimental combustion scenarios, of different fuels and burn conditions. We employed 

the synthetic respiratory tract lining fluid (RTLF) model to investigate these oxidative properties 

as we believe this most accurately reflects the chemistry likely to occur when particles interact at 

the air-lung interface. Under these acellular conditions we would expect the oxidative properties 

of the particles to reflect their content of stable pro-oxidants, capable of redox cycling within the 

reducing environment of the RTLF, namely transition metals and quinones.



METHODS 

 

Extraction and re-suspension of filter derived PM: Individual filters, for each fuel type and 

combustion condition (described in Tables 1 and 2) were placed in 50 mL falcon tubes 

containing 20 mL of hplc grade methanol. The tubes were then vortexed for 1 minute, prior to 

sonication in a sonicating water bath for 15 minutes. The methanol PM extract was then 

transferred to a second 50 mL falcon tube and a further 10 mL of methanol added to the filter 

which underwent a second cycle of vortexing and sonication as previously outlined. The extracts 

from each PM stage corresponding to a given fuel type and burn condition were then pooled 

prior to drying down at 35
o
C under a stream of N2  into pre-weighed 1.5 mL eppendorf tubes. 

Following drying down the final mass was established by re-weighing the tubes in a specialist 

weighing facility run by Bexley Council, UK. All extracts and methanol suspensions were stored 

at -20
o
C until required for resusupension. The dried extract was subsequently re-suspended by 

addition of 1.5 mL of Chelex100-resin treated ultra-pure water followed by sonication in a 

sonicating mater bath for 15 minutes and rigorous vortexing for 5 minutes. The resultant PM 

suspension was then transferred to separate 15 mL falcon tube and a further 1.5mL of purified 

water was added to the extract tube and the sonication and vortexing protocol repeated. This 

process was repeated until the extract tube was fully resuspended. For oily extracts physical 

scrapping was also employed to aid resuspension. The pooled PM suspensions in the 15 mL 

Falcon tubes were then diluted to stock concentrations of either 1000 or 500 g/mL dependent 

on the mass of the extract, prior to storage at -80
o
C.  

 

Removal of contaminating metals from the ultra-pure (18Ω) used in the resuspension 

protocol was achieved by adding 3 g of Chelex-100 resin to100 mL of water with stirring over-

night at rtp. The resin was subsequently removed by vacuum filtration and the purified water 

carefully decanted. Prior to use in the resuspension protocol the pH of the water was adjusted to 

neutrality using Chelex resin treated 1M HCl or 1M NaOH. Once PM samples were resuspended 

in the solution, the pH of the suspension was checked and where necessary readjusted to 7 as 

outlined above, prior to use in the incubation protocols. 

 



Table 1: Samples for assessment of PM oxidative potential within Project A 

 

 

Project A 
(performed at 

ETC Piteå) 

Appliance Sample Fuel Combustion 

conditions 

Chemical 

characterisation of 

PM 

Lab.reactor (5 

kW) built for 

pellets 

combustion 

A1 

Fuel A 

Stemwood based 

pellets of birch 

Very good (CO 

<100 ppm) 

Analyses performed on 

fine mode samples 

from a parallel 13-

stage low-pressure 

impactor: 

 

 Main ash forming 

elements and metals 

(Na, Mg, Al, P, S, Cl, 

K, Ca, Ti, Fe, Zn) 

 

Trace metals (As, Cd, 

Co, Cr, Cu, Hg, Mn, 

Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) 

 

Presumably low 

content of soot and 

organics, but no 

analyses done! 

A2 

Fuel B 

Stemwood based 

pellets of pine 

and spruce  

A3 

Fuel C 

Bark pellets of 

birch 

A4 

Fuel D 

Bark pellets of 

pine and spruce 

A5 

Fuel E 

Oat grains  

A6 

Fuel F 

Salix pellets 

A7 

Fuel G 

Peat pellets Medium good 

(CO ~600 ppm) 

A8 

Fuel H 

Bituminous coal 

granules 

Medium good 

(CO ~900 ppm) 

 

Footnote: For each of the fuels, two DGI samplings were performed (as standard), with samples including the 

”backup filter” (PM<0.2m)  and PM0.2-0.5m. For sample E (oat grain) and G (peat pellets), filters from only one of 

the DGI samplings could be used. In addition for fuel E (oat grain) PM0.5-1.0 m was included to increase the amount 

of material. 

 

Measuring PM oxidative activity in the synthetic RTLF model: The oxidative capacity of PM 

was determined by their ability to oxidize a range of protective antioxidant molecules present at 

the surface of the lung from a validated in vitro model (Zielinski et al 1999; Mudway et al 2004) 

containing equimolar concentrations of ascorbate (AA), urate (UA) and reduced glutathione 

(GSH). Prior to performing these incubations the stock PM solutions were thawed and diluted to 

55.56 g/mL in Chelex-resin treated ultra-pure water. In addition a stock antioxidant solution 

was prepared containing 2mM AA, UA and GSH, pH 7. Incubations were initiated by the 

addition of 50 l of the concentrated antioxidant solution to 450 L of the PM suspensions, 

achieving final concentrations of 50 g/mL PM and 200 M antioxidants. Incubations were then 

performed for 4 hours at 37
o
C, pH of 7. At the end of this period, particles were removed by 



centrifugation (13,000 rpm for 60 minutes, 4
o
C) prior to determination of the remaining 

antioxidant concentrations. The following controls were also run in parallel to the Biomass PM 

samples: particle free controls collected immediately at the start of the experiment (0h) and at the 

end of the 4h incubation (4h) to quantify the background anti-oxidation of antioxidants from the 

synthetic RTLF. The urban PM standard NIST1648a and the carbon black (M120) were used as 

positive and negative control particles respectively. All incubations were performed in triplicate. 

Ascorbate, urate and glutathione concentrations were determined using reverse phase high-

pressure liquid chromatography with electro-chemical detection in the amperometric mode 

(Iriyama et al 1984).  

 

Table 2: Samples for In-vitro analyses within Project B 

 

 

Project B 

(performed at 

UmU) 

Appliance Sample Fuel Combustion 

conditions 

Chemical 

characterisation 

of PM 

Wood stove B1 Birch wood Nominal load Analyses to be 

performed on filters 

from parallel 

sampling lines: 

- OC/EC 

- 50 PAH 

- Inorganic ions 

- Alkali speciation 

- Trace metals 

- TEM microscopy 

 

Optionally: 

- Levoglukosan 

- Kinones (O-PAH) 

 B2  Low load 

 B3  Start up 

 B4  High load 

Pellet stove 

(adjusted) 
B5 Pellets of pine 

and spruce 

”Sooty” mode 

Pellet boiler B6 Pellets of pine 

and spruce 

”Normal” operation 

 

Footnote: For each each experimental combustion scenario the following PM fractions were collected, the backup 

filter (PM<0.2m), PM0.2-0.5m and PM0.5-1.0 m. For B1-B3 two DGI samplings were performed, but for B4-B6 only 

one sampling were done. 

 

Antioxidant analysis: Fifty μl of the PM supernatant was removed from each incubation tube 

and added to 50 μl of ice-cold 50% metaphosphoric acid (MPA) and 400 l of HPLC-grade 

water to achieve a final acid concentration of 5%. AA, UA and GSH concentrations were then 

determined simultaneously using reverse phase HPLC with electrochemical detection. Twenty 

μL aliquots of each sample were injected for analysis using a Gilson model 231 auto-sampler 



onto a 10 x 150 mm, 5μM C18 column, eluted with 0.2mM K2HPO4-H3PO4, containing 0.25 

mM octanesulphonic acid (pH 2.1) at a flow rate of 1.5 ml/min. An EG&G amperometric 

electrochemical detector (Jones Chromatography, Hengoed, Wales) was used for detection, with 

the potential set at 400 mV, a time constant of 5 s, cathodic output and a current sensitivity of 0.5  

A. Sample concentrations were determined against a standard curve containing ascorbic acid 

(0-25 μM), uric acid (0-50 μM) and glutathione (0-50 μM) prepared in 5% MPA.  

 

Deriving expressions of PM10 oxidative potential - PM oxidative potential (OP) was determined 

using the following set of calculations based on the data derived from the synthetic RTLF model. 

Equations 1.1-1.2 are presented as examples for ascorbate calculations with GSH determined in 

an identical manner.  The percentage AA loss and percentage GSH loss was calculated from the 

concentration of AA and GSH remaining following PM incubation with the synthetic RTLF 

relative to particle free controls also incubated for four hours with RTLF.   

 

  100
M)(AA Blank 4h  Control

M)(AA  Sample
 Loss%AA 




 Equation 1.1 

 

This percentage antioxidant depletion was normalized by the final PM concentration used in the 

RTLF incubations (50 µg mL
-1

) to yield PM oxidative potential per unit mass: OP
AA

 µg
-1

 and 

OP
GSH

 µg
-1

.   

    
)(50

Loss%AA 
1


mLugug

OP AA

  Equation 1.2 

 



RESULTS 

 

Extracts ranging from 1.02 – 13.9 mg were obtained from all of the filters. Generally all 

of the B series filters (Table 2) produced black extracts, whilst the filters from conditions A1 – 

A6, appeared to have very little sooty material and produced white – grayish extracts. The 

extracts from the A7 and A8 filters were similar to the B series. The raw results from the 

incubations with each of these extracts are summarized in Figure 1, demonstrating significant 

losses of ascorbate from the RTLF, with all the PM samples relative to the 4h particle free 

control. No significant losses of urate were noted with any of the PM extracts, consistent with 

our previous observations (Mudway et al, 2004, 2005), whilst losses of GSH were only noted 

with the B series PM samples, plus extracts A2, A3 and A8.  

These raw data transformed into ascorbate and glutathione oxidative potentials (OP) 

expressed per unit mass of PM: OP
AA

/g and OP
GSH

/g are illustrated in Figure 2. The greatest 

OPs, both ascorbate and glutathione dependent were associated with the bituminous coal 

granules burnt in the laboratory reactor. For OP
AA

/g thereafter the most active samples were the 

four wood stove cases with birch (B1-4) followed by the softwood pellets cases (A2, B5-6), the 

peat pellet case (A7) and the bark pellets case from birch (A3) and softwood (A4)..  A similar 

pattern was apparent for OP
GSH

/g, reflecting the quantitative association between the two OP 

metrics (Figure 3). Notably, however for the wood stove burning birch cases (B1-4) OP
GSH

/g 

increased from nominal, to low, to start up and high load. It was also apparent that despite the 

association between the two metrics, there was a marked difference between the ascorbate and 

glutathione dependent OPs mainly for the peat pellet case (A7), where no measureable 

glutathione dependent activity was observed. For reference these results were compared against 

out previous observations made with freshly generated diesel exhaust particles, illustrated by red 

lines in Figure 2. It was notable that the majority of the biomass samples had greater ascorbate 

and glutathione dependent OPs per unit mass than exhaust derived PM. 

 



 
 

Figure 1: Antioxidant concentrations remaining in the RTLF following the 4h incubation with control 

and biomass derived PM samples, relative to particle free controls. 

 



 
 

Figure 2: Ascorbate and glutathione-dependent oxidative potentials for the control of biomass PM 

samples. All data are presented as the mean ± SD of triplicate incubations. The red line indicates the OP 

associated with freshly generated diesel exhaust particles (DEP), PM0.1-25. 



  

 
 

 

Figure 3: Association between ascorbate and glutathione dependent oxidative potentials. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

These data demonstrate marked differences in the oxidative potential of biomass derived 

PM, and suggest that their oxidative potential per unit mass is in excess of that associated with 

diesel exhaust derived PM. Whilst these data are illustrative of the potential of these samples to 

cause oxidative stress at the air-lung interface, this still requires validation in vivo. Thus far this 

work has been delayed by the protected extractions required for these samples, but archived PM 

are now available for whole animal testing. Further questions remain as to the major 

determinants of the measured OP in these samples. Whilst this may be informed by the detailed 

characterization of the PM samples, further experiments are planned on this material which will 

discriminate between metal and non-metal contributions to the measured activities, using 

selective metal ion chelators.  
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Abstract 
 
Particles from combustion of fuel with high content of ash 

– Experimental study of reed canary grass and straw 
 
The aim of this project is to contribute to the description of the mechanisms for formation 
of particles during combustion of biomass with high content of ash. The fuels pelletized 
reed canary grass and straw were studied. To decrease the particle emission from com-
bustion of straw, tests with straw and the additive kaolin (clay mineral) were also carried 
out. The pellets were continuously fired (20 kW) in a multi-stoker from Sonnys Maskiner 
AB, connected to a boiler from Centrometal. The particles mass concentration was mea-
sured by dust sampling on filter, and the mass size distribution with a low pressure im-
pactor (LPI). The foils from the LPI were subsequently chemically analysed. The number 
concentration and size distribution were measured with an electrical low pressure impac-
tor. Combustion of reed canary grass led to the lowest concentrations of particles, both 
with respect to mass, 12 mg/MJ, and number, 8.2 · 1012 1/MJ. Mass concentration at 
combustion of straw was 64 mg/MJ and the number concentration in the same case was 
14 · 1012 1/MJ. The case of 3 % kaolin mixed with the straw pellets led to a decrease of 
the mass concentration, but simultaneously the emission almost doubled with respect to 
number of particles. However, in the case when 6 % kaolin was mixed with the straw the 
mass concentration of particles increased, while about the same number concentration as 
in the other additive case was noted. 
 
 
Key words: particle emission, biomass, reed canary grass, straw, additive, kaolin 
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Förord 
 
Detta är en slutrapport för sista delen av projekt Partiklar från förbränning av askrika 
bränslen. Arbetet har finansierats som delprojekt 1C i Energimyndighetens projekt nr 
30824-1 Emissioner från småskalig värmeförsörjning med biobränslen. Arbetet har be-
stått av två delar. Den första handlar om partikelemissioner från förbränning av havre-
kärna och har finansierats och rapporterats till SLF [1]. I denna rapport redovisas den 
andra delen av projektet, vilken handlar om partiklar från förbränning av rörflen respek-
tive halm. Energimyndigheten tackas för finansiering av arbetet. 
 
Vid de experimentella försöken lånades panna och multistoker från Sonnys Maskiner, 
som här tackas för värdefullt bidrag till genomförandet av projektet. 
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Sammanfattning 
 
Småskalig förbränning av fasta bränslen är jämte trafiken och industrin en av de största 
källorna till partiklar i luften. Ökad förbränning av biobränsle riskerar bidra till högre hal-
ter av partiklar i luften än vad våra miljömål anger. Partiklar är en hälsorisk och antalet 
fina partiklar eller innehållet i partiklarna anses viktiga för effekterna. Successivt blir nya 
biobränslen med höga askinnehåll och annorlunda asksammansättning aktuella. Högt 
askinnehåll betyder förhöjd risk för utsläpp av partiklar från askan och ny sammansätt-
ning påverkar förloppet för hur partiklar bildas. 

 
Målet med projektet är att bidra till att beskriva mekanismer för hur partiklar bildas vid 
förbränning av askrika biobränslen. Möjligheten att minska partikelemissionen med hjälp 
av att tillsätta additiv undersöks särskilt. Därigenom kan man minimera problem med 
partikelemissioner såväl som bildning av beläggningar med påföljande problem. Projektet 
består av två delprojekt. Det första handlar om partikelemissioner från förbränning av 
havrekärna och har rapporterats tidigare. I denna rapport redovisas det andra delprojektet. 
Förbränning av rörflen och halm studerades. För att minska partikelemissionen från för-
bränning av halm gjordes också försök med halm och additivet kaolin (lermineral). 
 
Bränslena var pelleterade och innehöll 4-5 % aska (torrt bränsle). Rörflen (ett perent gräs) 
valdes för att det är ett biobränsle med stor framtidspotential och det har studerats flitigt i 
Sverige på senare år. Halm valdes för att det är en råvara med god tillgänglighet som re-
dan används som bränsle. Halm innehöll 2,6 ggr mer klor än rörflen. Rörflen har Si som 
dominerande askkomponent (79 %) och består därefter till största del av K (6 %), Ca (6 
%) och P (3 %). Drygt hälften av halmaskan består av Si (55 %) och de därpå största el-
ementen är K (23 %) och Ca (15 %). Pellets eldades kontinuerligt i en multi-Stoker från 
Sonnys Maskiner dockad till en panna från Centrometal. Partiklarnas masskoncentration 
mättes genom filterprovtagning och deras masstorleksfördelning med lågtrycksimpaktor. 
Folieproverna från impaktorn analyserades m.a.p. kemiskt innehåll. Antalskoncentration 
och -storleksfördelning för partiklar mättes med en elektrisk lågtrycksimpaktor.  
 
Förbränning av rörflen ledde till lägst koncentrationer av partiklar både med avseende på 
massa, 12 mg/MJ, och antal 8,2 · 1012 st/MJ. Masskoncentration vid förbränning av halm 
var 64 mg/MJ och antalskoncentrationen i samma fall var 14 · 1012 st/MJ. Driftsfallet med 
3 % kaolin inblandat med halmpelletsen gav en minskning av masskoncentrationen av 
partiklar, men samtidigt fördubblades nästan emissionen avseende antal partiklar. Då 6 % 
kaolin var blandat med halmpelletsen ökade dock masskoncentrationen av partiklar, 
medan ungefär samma antalskoncentration som i andra additivfallet noterades.  
 
Följande slutsatser dras från arbetet:  

• Det gick bra att elda rörflenspellets i den använda multi-stokern, men långtids-
effekter av askuppbyggnad bör undersökas noggrannare.  

• Halmpellets rekommenderas att ej elda i använda multistokern, p.g.a. slaggning. 
• Förbränning av halmpellets och additivet kaolin fungerade bra ur driftsynpunkt. 
• Förbränning av rörflen gav mycket låg emission av partiklar (massa). I huvudsak 

fina partiklar (< 1µm) släpptes ut och de bestod främst av kaliumsulfat. 
• Förbränning av halm gav betydligt högre utsläpp av partiklar än rörflensförbrän-

ning. Partiklarna var främst fina och de dominerades av KCl. 
• Antalskoncentrationen av partiklar var nästan dubbelt så hög vid halmförbränning 

som vid rörflensförbränning. Fina partiklar dominerade utsläppet 
• Hög askhalt i kombination med högt innehåll av klor och kalium i bränslet inne-

bär risk för hög partikelemission.  
• Det finns en potential att minska utsläpp av partiklar genom att tillsätta kaolin till 

halmbränsle. Dock finns risk för överdosering och en förhöjning av utsläppet. 
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Summary 
 
Domestic combustion of solid fuels is, besides traffic and industry, a major source to par-
ticles in the air. Increased biomass combustion means a risk of contributing to high 
concentrations of particles with respect to the environmental goals. Particles are a health 
risk. The number of ultrafines and the content of the particles are considered crucial for 
the effects. Gradually, new solid biofuels with high ash content and different ash 
composition are used. This means an enhanced risk of high particle emission and a 
change in the formation of particles. 
 
The aim of the project is to contribute to the description of the mechanisms for formation 
of particles at combustion of biomass with high content of ash. The possibility to decrease 
the particle emission by the use of additives will be especially investigated. Thereby, pro-
blems with particle emissions, as well as formation of deposits may be minimized. The 
project contains two parts. The first one is about combustion of oat grain, and has already 
been reported. In this report the second part of the project is presented. Reed canary grass 
and straw were studied. To decrease the particle emission from combustion of straw, tests 
with straw and the additive kaolin (clay mineral) were also carried out. 
 
The fuels were pelletized and contained 4-5 % ash (dry fuel). Reed canary grass (peren-
nial grass) was chosen because it is has potential and it has also been much studied in 
Sweden. Straw was chosen because it has high accessibility, and is already fired to a cer-
tain degree. Straw contained 2.6 times more chlorine than reed canary grass. Reed canary 
grass had Si as dominating ash element (79 %), and thereafter it contained K (6 %), Ca (6 
%) and P (3 %). A good half of the straw ash contained Si and thereafter K (23 %) and Ca 
(15 %) were most abundant. The fuels were continuously fired in a multi-stoker from 
Sonnys Maskiner, connected to a boiler from Centrometal. The particles mass concentra-
tion was measured by sampling on filter, and the mass size distribution with a low pres-
sure impactor (LPI). The foil samples from the LPI were chemically analysed. The num-
ber concentration and size distribution were measured with an electrical LPI.  
 
Combustion of reed canary grass led to the lowest concentrations of particles, both with 
respect to mass, 12 mg/MJ, and number, 8.2 · 1012 1/MJ. Mass concentration at straw 
combustion was 64 mg/MJ, and the number concentration was 14 · 1012 1/MJ. The case 
of 3 % kaolin mixed with the straw pellets gave a decrease of the mass concentration, but 
simultaneously the emission almost doubled with respect to number of particles. How-
ever, in the case straw and 6 % kaolin the mass concentration of particles increased, while 
about the same number concentration as in the other additive case was noted. 
 
The following conclusions are drawn from this work: 

• Pellets from reed canary grass were good to fire in the multi-stoker used. Howe-
ver, the effects of ash in the long-range needs to be further investigated. 

• It is, because of slagging, not recommended to fire straw pellets in the stoker. 
• Combustion of straw pellets and the additive kaolin works fine in the stoker.  
• Combustion of reed canary grass gave very low emission of particles (mass). Ma-

inly fine (< 1µm) particles, dominated by potassium sulphate, were emitted.  
• Combustion of straw gave much higher emission of particles than combustion of 

reed canary grass. The particles were mainly fine and dominated by KCl. 
• The number concentration of particles was almost twice as high at combustion of 

straw as it was at combustion of reed canary grass. Fine particles dominated.  
• High content of ash in the fuel combined with high content of chlorine and potas-

sium means a risk of high particle emission.  
• There is a potential of decreasing the emission of particles by adding kaolin to 

straw fuel. However, there is a risk of overdosing and thus enhance the emission.  
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1 Inledning 
Småskalig eldning av fasta bränslen är jämte trafiken och industrin en av de största 
källorna till partiklar i omgivningsluften i Europa [2]. I Energimyndighetens ramprojekt 
Biobränsle Hälsa Miljö konstaterades att de årliga utsläppen av partiklar från småskalig 
biobränsleförbränning i Sverige är ungefär lika stora som utsläppen från trafiken [3]. 
Lokalt kan partiklar från vedeldning orsaka ohälsosamt höga partikelhalter i omgivnings-
luften jämfört med vad som anges i Sveriges miljömål Frisk luft. Miljömålet säger att 
35 µg/m³ som dygnsmedelvärde och 20 µ/m³ som årsmedelvärde för partiklar (PM10) 
skall underskridas år 2010 [4].  
 
Idag sker en ökning av användning av förnyelsebar energi. Förbränning av biobränslen 
för generering av värme och el är förnyelsebar energi och har således en viktig roll i det 
framtida energisystemet. Traditionellt används främst biobränslen i form av ved, flis och 
träpellets, vilka är baserade på träråvara från skogen. När användningen av biobränslen 
ökar blir nya råvaror aktuella, t.ex. har energiskog i form av salix kommit på senare år. 
Spill från jordbruket i form av halm och spannmål som är otjänligt som mat är andra 
exempel på nyare biobränslen. I framtiden kan man förvänta sig ett bredare spektrum av 
biobränslen, även innehållandes biprodukter från tillverkning av biodrivmedel. 
 
Många av de nyare biobränslena har högre askhalt än de traditionella trädbränslena och 
detta innebär utmaningar för framtiden. Högre askhalt innebär ökade risker för belägg-
ningsbildning (och eventuellt korrosion på sikt), sintring av bränslebädden, samt ökade 
emissioner av partiklar. Asksammansättningen skiljer sig också åt varför mekanismerna, 
och möjligheterna att åtgärda problemen, delvis är annorlunda.  
 
1.1 Partiklar från småskalig biobränsleeldning 
Partikelemissioner från småskalig biobränsleeldning kan delas in i två huvudgrupper: 
 

• Partiklar från ofullständig förbränning. Denna grupp omfattar sot, kondenserade 
organiska partiklar (tjärdroppar), samt kokspartiklar. 

• Askpartiklar, d.v.s. partiklar från det oorganiska innehållet i bränslet. 
 
Partikelemissionerna beror bl.a. på förhållandena i förbränningszonen, som i sin tur beror 
på en kombination av eldningsutrustning, installation, skorsten, bränsle och eldnings-
beteende. Vid ogynnsamma förbränningsförhållanden emitteras höga koncentrationer av 
partiklar som huvudsakligen innehåller produkter från ofullständig förbränning. Kon-
centrationen av dessa kan minimeras genom att optimera förbränningsförhållandena 
avseende temperatur, omblandning och uppehållstid. Emissioner av askpartiklar går dock 
ej att minimera på samma sätt och metoder för detta är avsevärt mindre undersökta. Det 
finns dock exempel på forskningsprojekt där man även minimerat emissionen av ask-
partiklar genom att stega förbränningen och minimera förångning av flyktigt material i 
askan [5].  
 
1.1.1 Kaolin som additiv 
I delprojekt 1 konstaterades att det är möjligt att minska partikelemissionen från för-
bränning av havre genom att tillsätta lermineralet kaolin som additiv [1, 6]. Den positiva 
effekten beror på att kaolin fångar in gasformiga kaliumföreningar från gasen. På så sätt 
undviks att kaliumföreningar bildar fina partiklar och klibbiga beläggningar. Kaolin är ett 
lermineral som i huvudsak består av kaolinite: Al2Si2O5(OH)4. Denna förening binder 
kalium till sig och bildar en förening med hög smälttemperatur [7, 8, 9]. Det innebär att 
additivet inte bara är fördelaktigt med avseende på att förhindra bildning av fina partiklar 
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utan även avseende slaggning av bränslebädd. Reaktionerna mellan kaliumklorid och 
kaolinite vid hög temperatur har föreslagits till [10]: 
 
 
 OHSiOOAlOHOSiAl 22324522 22)( +⋅→  (1)

 HClKAlSiOOHKClSiOOAl 2222 42232 +→+++  (2)

 HClOKAlSiOHKClSiOOAl 2224 622232 +→+++  (3)

 
1.2   Mål 
Projektets mål är att bidra till att beskriva mekanismer för aerosolbildning vid förbrän-
ning av askrika biobränslen. Särskilt fokus ligger på att undersöka möjligheten att minska 
partikelemissionen med hjälp av att tillsätta additiv och därmed minimera problem med 
partikelemissioner såväl som bildning av beläggningar med påföljande problem. 
 

2 Utförande 
Projektet består av två delprojekt. Den första delen fokuserar på partikelemissioner från 
förbränning av havrekärna har och finansierats rapporterats till SLF [1]. I denna rapport 
redovisas det andra delprojektet, vilket finansierats av Energimyndigheten. I delprojekt 2 
undersöks partikelemissioner från förbränning av rörflen respektive halm. Partiklarnas 
mass- och antalskoncentrationer, tillhörande storleksfördelningar och kemiskt innehåll 
undersöktes. Man kan på förhand vänta sig högre partikelemission från förbränning av 
halm, samt annorlunda kemiskt innehåll i partiklarna beroende på bränslenas olika sam-
mansättning. Med syfte att minska partikelemissionen från förbränning av halm gjordes 
också försök med halm samt additivet kaolin tillsatt till bränslet.  
 
2.1 Bränslen 
Både rörflen och halm var pelleterade och hade ett askinnehåll på 4 till 5 % (m.a.p. torrt 
bränsle, se Tabell 1). Rörflen valdes för att det är ett biobränsle med stor framtids-
potential och det har gjorts många studier kring rörflen som biobränsle i Sverige på 
senare år. Det är en perenn växt, ett slags gräs, vilket passar bra att odla också långt 
norrut i Sverige. Vårskördad rörflen, dvs. rörflen som legat ute och urlakats under vintern, 
har förhållandevis lågt klorinnehåll för att vara ett askrikt bränsle. Det har en aska med 
kisel som dominerande askkomponent (79 mass-% av analyserade huvud-element) och 
om man därefter adderar kalcium (6 %), kalium (6 %) och fosfor (3 %) så utgör 
återstående element endast några procent av askan (Tabell 1). Tidigare erfarenheter av 
förbränning av rörflen visar att stoftutsläppet kan vara lågt. 
 
Halm valdes för att det är en råvara med god tillgänglighet som redan eldas. Förbränning 
av halm är särskilt vanligt i Danmark. Halm har ett högt innehåll av klor och i projektet 
används halm (Tabell 1) som innehåller aska som består till drygt hälften av kisel (55 
mass-%), och de därpå största komponenterna är kalium (23 %) och kalcium (15 %). 
(Fosforinnehållet var 2 %.)  Tidigare erfarenheter har visat på höga partikelkoncentra-
tioner när man eldar med halm, samt att partiklarna främst består av kaliumklorid. I denna 
studie görs därför försök med att minska emissionen av partiklar från halmeldning genom 
att tillsätta additiv i form av kaolin. 
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Tabell 1 Kemiskt innehåll i bränslen och bränsleblandningar.  Askan analyserades efter 
inaskning vid 550 ºC. Data presenteras som % m.a.p. torrt bränsle, undantaget fukthalten.  

 Rörflen 
 

Halm Halm/    
3 % 

kaolin 

Halm/    
6 % 

kaolin 
     
Fukt 11,9 12,7 12,3 11,9 
 
Undre värmevärde (MJ/kg) 17,57 17,05 16,5 15,9 
     
   C 46,9 46,9 45,3 43,7 
   O 42 42,2 40,8 39,3 
   H 5,8 5,9 5,7 5,5 
   N 0,64 0,40 0,39 0,37 
   S 0,06 0,07 0,07 0,07 
   Cl 0,05 0,13 0,13 0,12 
Aska 
 

5,0 
 

4,4 
 

7,7 
 

11,0 
 

Si 2,96 1,17 1,9 2,6 
K 0,24 0,49 0,5 0,5 
Ca 0,24 0,31 0,30 0,29 
P 0,12 0,04 0,04 0,04 
Mg 0,07 0,06 0,06 0,06 
Al 0,04 0,02 0,74 1,46 
Fe 0,04 0,02 0,02 0,02 
Na 0,02 0,01 0,01 0,01 
Mn 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 
Ba <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Ti <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

 
2.2 Additiv 
Det kaolin som användes i detta projekt är egentligen avsett som pigment till pappers-
industrin och levererades från Imery Minerals Ltd. Enligt produktspecifikationen (Capim 
DG) har det levererade kaolinet en smal partikelstorleksfördelning, 92 +/- 3 % av partik-
larna var mindre än 2 µm. Kaolinet blandades för hand med bränslet. För att få additivet 
att fästa bra på bränslepelletsen sprejades bränslet med vatten före blandning (mängden 
vatten var så liten att påverkan på bränslets fukthalt var försumbar). 
 
2.3 Panna och brännare 
Förbränningsförsöken utfördes med en panna från Sonnys maskiner AB, 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 bränslebehållare på 240 liter och ett keramiskt inklätt förbrännings-
rum. Nominell effekt för stokern vid förbränning av träpellets är 65 kW. Vid försöken i 
denna rapport kördes stokern på en effekt kring 40 kW vid förbränning av rörflen och 29 
kW vid förbränning av halm. De olika effektlägena berodde på att rörflen eldades först 
och halm gick inte att elda vid så hög effekt på grund av problem med slaggning. Proble-
men kvarstod också vid 29 kW effekt, men gick at hantera genom att aska ur 
förbränningsutrymmet under drift efter halva försökstiden. 
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Figur 1 A: Stoker med förråd (ljusgrå respektive blå), hämtat från Sonny Maskiners webb-
sida, www.sonnys.se. B: Panna (grön) hämtat från Centrometals webbsida, 
www.centrometal.hr. 

 
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, men 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. 
 
 
2.4 Mätningar 
Emissioner mättes från skorsten. Första provtagningslinjen användes för kontinuerlig 
mätning av O2, CO2, CO, OGC (organiskt bundet kol) och NOx (kväveoxider). Nästa 
provtagningslinje användes för dioxinmätningar, vilka redovisas i en separat rapport [11]. 
Därefter följde två provtagningslinjer för mätning av partiklar. Den första användes för 
mätning av masskoncentration och masstorleksfördelning av partiklar (dock ej samtidigt). 
Sista provtagningslinjen användes till mätning av partiklarnas antalskoncentration och 
antalstorleksfördelning. 
 
2.4.1 Partiklarnas masskoncentration och -storleksfördelning 
Masskoncentration av stoftpartiklar mättes genom insamlig av stoft under några timmar. 
Insamling av stoft på filter med en stoftsond görs enligt europeisk standard [12], egentli-
gen avsedd för låga stoftkoncentrationer (< 50 mg/mn

3), men fungerar också bra vid högre 
koncentrationer och goda förbränningsförhållanden (men ej vid höga koncentrationer och 
dåliga förbränningsförhållanden p.g.a. metoden ej inkluderar tjärpartiklar). Partiklarnas 
masstorleksfördelning mättes med en Dekati lågtrycksimpaktor (LPI, tillverkas av Dekati 
ltd). Den mäter partiklar i området 30 nm till 10 µm, uppdelat på 12 storleksklasser. 
Partikelstorlekar mäts i form av aerodynamiska diametrar och i storleksfördelningarna 
som presenteras visas geometriska medeldiametrar för respektive steg. På varje steg i 
instrumentet samlades partiklar upp på polykarbonatfolier bestrukna med rent vakuumfett 
upplöst i koltetraklorid. 
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2.4.2 Partiklarnas antalskoncentration och 
antalstorleksfördelning 

Mätning av antalskoncentration och partiklarnas antalstorleksfördelning gjordes on-line 
med en elektrisk lågtrycksimpaktor (ELPI), vilken mäter antalskoncentration av partiklar 
och deras  storleksfördelning i området 7 nm till 10 µm, uppdelat på 12 storleksklasser. 
Rökgas för mätning av antalskoncentration och storleksfördelning späds i två steg före 
mätningen. Första spädsteget görs uppvärmt (180 °C), både m a p spädare och spädluft, 
för att undvika kondensation och partikeltillväxt. Andra spädningen görs vid rumstempe-
ratur. 
 
2.4.3 Partiklarnas kemiska innehåll 
Partiklar från mätning av masstorleksfördelning undersöktes med avseende på kemiskt 
innehåll. I de driftfall där dubbla mätningar gjorts valdes en av mätningarna för kemisk 
analys. Vid kemisk bestämning slogs alla storleksklasser mindre än 1 µm ihop till ett 
prov, fina partiklar, och de större storleksklasserna till ett andra prov, grova partiklar. De 
insamlade partiklarna löstes upp och innehållet av metaller analyserades med ICP-OES 
(Induktivt kopplad plasma – optisk emission), medan innehållet av klorider och sulfater 
analyserades med jonkromatograf. 
 
2.4.4 Gasformiga ämnen 
Mätningar av gasformiga ämnen i rökgasen gjordes för att bevaka förbränningsför-
hållandena. Koncentration av 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. 
 
2.4.5 Analys av bottenaska 
De askelement som inte bildar partiklar stannar kvar i bränslebädden som bottenaska. 
Som ett led i förståelsen av hur partiklar bildas gjordes kemiska analyser av bottenaskans 
innehåll. Först analyserades själva askhalten i askan, övrig del kan betraktas som bränn-
bar. Därefter analyserades innehållet av svavel, klor, kisel, kalium, kalcium, fosfor, mag-
nesium, aluminium, järn, natrium, mangan, barium, titan och zink.  
 
 

3 Resultat och diskussion  
Rörflenspellets gick bra att elda under försöken, dock byggdes det upp mycket aska så 
långtidseffekterna av det bör studeras närmare. Vid eldning av halmpellets blev det pro-
blem med slaggning. Redan efter några timmars halmförbränning blev slaggningen så 
omfattande att förbränningsförhållandena påverkades negativt. Därför gjordes en urask-
ning av förbränningsrum och askutrymme efter en halv dags drift. Därefter återupptogs 
försöken. Resultaten från förbränning av halm utan kaolintillsats gäller driftsperioderna 
utan allvarlig slaggning. Tillsats av kaolin till halmpelletsen var positivt. Slaggning mins-
kade och det gick att köra en hel försöksdag utan problem. 
 
Förbränningen var stabil, men inom projektet fanns inte tid för att justera och optimera 
för att hitta den perfekta förbränningen. I Tabell 2 visas en sammanställning av 
emissionsdata. Syrekoncentration varierade mellan 10,4 och 11,1 %. Sämst förbrännings-
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förhållanden uppmättes vid den högre kaolindosering till halmpellets, indikerat av 230 
mg CO per MJ tillfört bränsle och OGC på 4 mg/MJ. Rörflensfallet visade 170 mg/MJ 
CO och 2mg/MJ OGC, och halmfallet 91 och 2 mg/MJ för CO respektive OGC.  
 
Förbränning av rörflen ledde till lägst koncentrationer av partiklar både med avseende på 
massa, 12 mg/MJ, och antal 8,2 · 1012 st/MJ. Masskoncentration vid förbränning av halm 
var 64 mg/MJ och antalskoncentrationen i samma fall var 14 st/MJ. Driftsfallet med 3 % 
kaolin inblandat med halmpelletsen gav en minskning av masskoncentrationen av partik-
lar, men samtidigt fördubblades nästan emissionen avseende antal partiklar. Då 6 % kao-
lin var blandat med halmpelletsen ökade dock masskoncentrationen av partiklar, medan 
ungefär samma antalskoncentration som i andra additivfallet noterades. 
 

Tabell 2 Emissionsdata. 

 O2 
 

CO2 CO OGC               Partiklar 

 (%) 
 

 (%) (mg/MJ) (mg/MJ)  (mg/MJ) (10^12 st/MJ) 

Rörflen  11,1 9,1 170 2  12 8,2 
Halm  10,9 9,3 91 3  64 14 
Halm3kao 10,4 9,7 160 3  47 26 
Halm6kao  10,7 9,1 230 4  73 24 

 
 
3.1 Masstorleksfördelningar 
Partikelemissionen dominerades, med avseende på partikelmassa, både vid förbränning 
av rörflen respektive halm utan kaolintillsats av fina partiklar (Figur 2 - Figur 3), dvs. par-
tiklar mindre än 1 µm. Närvaron av grova partiklar var mycket låg. Detta innebär att de 
emitterade partiklarna huvudsakligen bildats ur gasfas. För de två mätfallen vid för-
bränning av rörflen kan man se att maximum för storleksfördelningen ligger kring 0,1 – 
0,2 µm och att koncentrationerna kring maximum varierar lite mellan de två mätfallen. 
Förbränning av halm gav en högre koncentration av partiklar och mätningar indikerar två 
maximum: ett kring 0,1 µm och ett kring 0,35 µm. 
 
I Figur 4 och Figur 5visas masstorleksfördelningar av partiklar vid förbränning av halm 
med tillsats av kaolin. När man tillsatte kaolin till halmbränslet fås en minskning av kon-
centrationen av fina partiklar, men samtidigt erhålls ett maximum i storleksfördelningens 
grova område, kring 10 µm eller något högre. Lågtrycksimpaktorns mätområde slutar vid 
10 µm och ingen noggrannare undersökning gjordes av större partikelstorlekar.  
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Figur 2 Masstorleksfördelning för partiklar från förbränning av 
rörflen, normerat till 10 % O2. 
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Figur 3 Masstorleksfördelning för partiklar från förbränning 
av halm, normerat till 10 % O2. 

 

 
Figur 4 Masstorleksfördelning för partiklar från förbränning av 
halm med 3 % inblandning av kaolin, normerat till 10 % O2. 
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Figur 5 Masstorleksfördelning för partiklar från förbränning av 
halm med 6 % inblandning av kaolin, normerat till 10 % O2. (Obs 
att skalan på den vertikala axeln är annorlunda jämfört med Figur 
2 - Figur 4). 
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3.2 Antalstorleksfördelningar 
I Figur 6 och Figur 7 ser man hur antalstorleksfördelningarna vid förbränning av både 
rörflen och halm gav maximum kring 0,1 µm och att antalet partiklar större än 1µm var 
försumbart. Antalskoncentrationen vid halm var högre än vid rörflen. Tillsats av kaolin 
till halmbränslet (Figur 8-Figur 9) förflyttar storleksfördelningens maximum mot något 
mindre storlek samt mot högre koncentration. 
 
 

 
Figur 6 Antalstorleksfördelning för partiklar från förbränning 
av rörflen, normerat till 10 % O2. 

 
 
 

 
Figur 7 Antalstorleksfördelning för partiklar från förbränning 
av halm, normerat till 10 % O2. 
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Figur 8 Antalstorleksfördelning för partiklar från förbränning 
av halm med 3 % inblandning av kaolin, normerat till 10 % O2. 

 

 
Figur 9 Antalstorleksfördelning för partiklar från förbränning 
av halm med 6 % inblandning av kaolin, normerat till 10 % O2. 

 
3.3 Kemisk sammansättning hos partiklar 
Vid rörflensförbränning (Figur 10) utgjordes 50 % av innehållet i fina partiklar av kalium 
och innehållet av undersökta kandidater till motjoner av 23 % svavel, 9 % klor och 6 % 
fosfor. Samtidigt noterades 4 % natrium och 8 % zink. Resultatet indikerar på en domi-
nans av kaliumsulfat, vilket också speglar bränslets höga svavelinnehåll. Kaliumsulfat är 
positivt ur driftshänseende eftersom det är mindre korrosivt och beläggningsbildande än 
kaliumklorid. Halmförbränning ledde till besvärligare partiklar, då det visade på en tydlig 
dominans av kaliumklorid i fina partiklar (Figur 11). Kaliumklorid är känt för att vara 
benäget att bilda beläggningar och likaså för att vara korrosivt i förbrännings-
utrustningar. Vid tillsats av kaolin tenderade andelen kaliumklorid i fina partiklar minska 
till förmån för kaliumsulfat (Figur 13), vilket är positivt ur korrosionshänseende.  
 
Både vid förbränning av rörflen och halm var koncentrationen av grova partiklar från 
medryckning av fragment låg (Figur 2och Figur 3). I fallet med rörflen medförde det så 
små mängder partiklar till kemisk analys att de flesta komponenter var under detektions-
gräns, endast kalium, kalcium och zink detekterades. Grova partiklarna från halmförbrän-
ning dominerades av kalium och klor, men också signifikanta mängder av mer svårflyk-
tiga kalcium och magnesium identifierades. Vid tillsats av kaolin ökade koncentrationen 
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av grova partiklar kraftigt (Figur 4 och Figur 5). Partiklarna domineras av aluminium och 
kisel (Figur 12 - Figur 13), vilket indikerar medryckning av kaolin.  
 

 

Figur 10 Fördelning (mol) mellan komponenter hos fina partiklar från rörflensförbränning. 
Grova partiklar visas ej p.g.a. att endast K, Ca och Zn hade värden över detektionsgränsen. 

 
 

Figur 11 Fördelning (mol) mellan komponenter i fina partiklar från halmförbränning 
(Grova partiklar saknas på grund av detektionsproblem). 

 
 

 
Figur 12 Fördelning (mol) mellan komponenter i grova partiklar från förbränning av halm 
med 3 % kaolin. (Fina partiklar saknas på grund av ett missöde vid kemisk analys.) 
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Figur 13 Fördelning (mol) mellan komponenter i partiklar från förbränning av halm med 6 
% inblandning av kaolin, till vänster för fina partiklar och till höger för grova partiklar. 

 
 
3.4 Bottenaskans innehåll 
Bottenaskorna från förbränning av de två bränslena innehöll ca 90 % aska och resterande 
andel kan betraktas som brännbar del (Tabell 3). Kisel dominerar i bottenaskan med 35 
respektive 29 % vid förbränning av rörflen respektive halm. Därefter följer kalium och 
kalcium.  
 
Tabell 3 Bottennaskans sammansättning, avser vikt-% i torr bottenaska. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Oorganiska elements koncentration i olika askor 
För att följa vad som händer oorganiska komponenter vid förbränningen görs en jäm-
förelse av deras koncentrationer i olika askor, se Figur 14 - Figur 15. Vid förbränning av 
rörflen (Figur 14) är de tydligaste trenderna att klor, svavel och kalium har betydligt 
högre koncentrationer i fina partiklar jämfört med i bränsleaskan. Fosfor visar också på 
denna tendens. Kalcium tenderar istället att anrikas i grova partiklar. Förbränning av halm 
ledde till tydlig anrikning av klor och kalium i både fina och grova partiklar (Figur 15). 
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Kalcium och magnesium anrikades endast i grova partiklar, precis som vid förbränning av 
rörflen. 
 

 
Figur 14 Koncentrationer av askelement i bränsleaska, bottenaskans askdel, fina askpar-
tiklar och grova askpartiklar vid förbränning av rörflen. 

 

 
Figur 15 Koncentrationer av askelement i bränsleaska, bottenaskans askdel, fina askpartik-
lar och grova askpartiklar vid förbränning av halm. 
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4 Slutsatser 
Följande slutsatser summeras från projektet: 

• Det gick bra att elda rörflenspellets i den använda multi-stokern. Dock gjordes 
inga långtidstester utan endast försök över en dag per driftfall och man kan även 
tänka sig att det är möjligt att ytterligare förbättra förbränningsförhållandena. 

• Halmpellets rekommenderas att inte elda i använda multistokern, pga. omfattande 
slaggning efter några timmar. 

• Förbränning av halmpellets och additivet kaolin fungerade bra ur driftsynpunkt, 
slaggning undveks. 

• Förbränning av rörflen gav mycket låg emission av partiklar m.a.p. 
masskoncentration. I huvudsak fina partiklar (< 1µm) släpptes ut och de innehöll 
främst kaliumsulfat (men också signifikanta inslag av klor, zink och fosfor). 

• Förbränning av halm gav betydligt högre utsläpp av partiklar än rörflensförbrän-
ning. Partiklarna från halmförbränningen var främst fina och de dominerades av 
kaliumklorid. 

• Antalskoncentrationen av partiklar var nästan dubbelt så hög vid halmförbränning 
som vid rörflensförbränning. I båda fallen dominerades utsläppet av fina partiklar 
m.a.p. antal partiklar. 

• Askhalten är ingen bra indikator på hur hög emission av partiklar man får, men 
en hög askhalt i kombination med högt innehåll av klor och kalium i bränslet in-
nebär risk för hög partikelemission.  

• Det finns en potential att minska utsläpp av partiklar genom att tillsätta kaolin till 
halmbränsle. Dock krävs god kontroll av hur stor mängd som tillsätts för att inte 
riskera överdosering och en förhöjning av utsläppet (masskoncentration).  
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Introduktion 
Det finns ett ökat intresse av partikelemissioner från förbränningskällor i samband med hälso- och 
klimateffekter från luftföroreningar. Massan av partiklar med en diameter mindre än 2.5 µm 
samvarierar med utfallet av lung- samt hjärt- och kärlsjukdomar (Kocbach et al. 2009). En stor del av 
dessa partiklar har genererats från förbränningskällor, till exempel från transporter och 
energiproduktion. Partiklar har också nyligen hamnat i fokus då de har en kontrollerande effekt på 
den globala strålningsbalansen. Partiklar bildade i atmosfären bidrar typiskt till en kylande effekt av 
klimatet och maskerar därmed växthuseffekten, medan sotpartiklar från förbränning bidrar till en 
värmande effekt på klimatet. Det har under de senaste åren visat sig allt tydligare att partiklarnas 
kemiska sammansättning och storlek är kontrollerande egenskaper för effekter på både hälsa och 
klimat. Organiska ämnen i partiklarna (till exempel tjära) anses vara av stor vikt för negativa 
hälsoeffekter från förbränningspartiklar. En grupp av ämnen med stor hälsorelevans är polycykliska 
aromatiska kolväten (PAH). 
 
Emissioner från transporter är tämligen väl studerade. Det finns dock betydligt mindre kunskaper om 
emissionsnivåer och partikelegenskaper från småskalig ved och pelletseldning. Det har under de 
senaste åren utvecklats nya direktvisande kraftfulla tekniker för karakterisering av partiklar. Ett 
exempel på ett sådant instrument som idag motsvarar ”state-of-the-art” inom partikelforskningen är 
aerosol masspektrometern (AMS) som möjliggör kvantitativ direktvisande analys av partiklars 
sammansättning och storlek. Dessa tekniker har huvudsakligen använts vid mätningar i 
utomhusluften. Idag finns enbart ett fåtal begränsade AMS-studier publicerade i den vetenskapliga 
litteraturen vid emissionsmätningar från småskalig vedeldning (Schneider et al. 2006, Weimer et al. 
2007), båda utförda med en enklare variant av AMS-instrumentet, som ger begränsad tidsupplösning 
och information om partiklarnas kemiska sammansättning. Dessa studier har visat att de organiska 
emissionerna har ett komplext beroende av förbränningsförhållanden och bränsle. Weimer et al. 
(2007) visade att man typiskt har kraftigt förhöjda organiska emissioner i samband med uppstart av 
en vedkamin, och en andra topp av organiska ämnen uppkommer i utbrinningsfasen. De visade att 
uppstartfasen ofta var rik på ämnen från termisk nedbrytning av cellulosa (till exempel levoglukosan) 
medan utbrinningsfasen bestod av kraftigt oxiderade ämnen. De fann låga emissioner av 
polyaromatiska kolväten för samtliga vedbränslen i den studerade kaminen.  
 



Syftet med projektet var att undersöka tillämpbarheten för ett mer avancerat AMS-instrument, en 
såkallad time-of-flight-AMS för studier av kemisk sammansättning av partikelemissioner från olika 
typer av småskaliga biobränslesystem under realistiska transienta förbränningsförlopp. Tre olika 
förbränningssystem, en vanligt förekommande vedkamin, en modern pelletsbrännare/panna och en 
specialanpassad pelletskamin, för kontrollerade mätningar av emissioner vid olika 
förbränningsförhållande, ingick i denna studie.  
 
Metod 
En i svenska hem vanligt förekommande vedkamin (braskamin) valdes ut för studien. Kaminmodellen 
var en av de mest sålda kaminerna under 90-talet i Sverige. I denna studie är det dock inte av primärt 
intresse vilken kamin som använts utan studien belyser snarare principiella skillnader mellan 
emissionerna vid olika förbränningsförhållanden och visar på hur AMS-metoden kan appliceras för 
att studera detta. Kaminen eldades med björkved (cirka 14% fukt). Huvuddelen av mätningarna 
utfördes för två typer av eldningsförhållanden med syftet att elda vid ”låg” respektive ”hög” effekt. 
Driftläget med låg effekt åstadkoms genom att varje vedinlägg bestod av 2 stycken vedträn (totalt 
cirka 1,8 kg), vilket gav en lugn och långsam förbränning med en vedförbrukning av ca 1.3 kg/h (cirka 
5.8 kW). Det kan påpekas att det idag, främst vid bruk av moderna vedkaminer finns en önskan och 
strävan att elda dessa vid än lägre effektnivåer som innebär en vedförbrukning runt 1 kg/h eller ännu 
lägre. Det nu testade driftläget kan därför anses representera något som är på gränsen mellan vad 
som kan anses ”låg” effekt och vad som kan anses vara nominell/medel effekt för kaminen. Hög 
effekt åstadkoms med vedinlägg om 6 till 7 stycken vedträn (totalt cirka 2 till 2,5 kg) vilket gav en 
intensiv förbränning med en vedförbrukning på 2.4 kg/h (cirka 11 kW). Den högre effekten ledde till 
att det uppstod perioder i detta driftläge med alltför hög effekt och mycket låga syreöverskott vilket i 
sin tur ledde till ofullständig utbränning av CO, kolväten och sot. För att undersöka dessa driftlägen 
med s.k. ”övertändning" extra noga så gjordes även en eldning där 3 st vedträn (cirka 0.8 kg) lades på 
en brasa som redan brann för fullt. Effekten av detta blev ett läge med mycket hög effekt och tydligt 
luftunderskott, det vill säga delvis förgasning. En kallstart följdes i samtliga fall av två till tre vedinlägg 
på glödbädd. 
 
Pelletssystemet som användes bestod av en typisk undermatad pelletsbrännare för villaskalan som 
var installerad i en för ändamålet avsedd panna. Pannan är av samma modell som används vid P-
märkning av pelletsbrännare. Denna uppställning användes i denna studie för att illustrera en 
modern pelletsanläggning med god förbränning av ett typiskt träpelletsbränsle under stabila 
driftförhållanden vid cirka 10 kW.  
 
För att karakterisera emissionerna under mer kontrollerade förhållanden med såväl fullständig och 
ofullständig förbränning, användes en specialanpassad pelletskamin som tidigare utvärderats i ett 
examensarbete vid ETPC, Umeå universitet (Nyström, 2010). Kaminen var modifierad så att primär- 
och sekundärlufttillförseln styrdes separat med hjälp av massflödeskontroller. I det föreliggande 
projektet användes denna anpassade pelletskamin för att generera två typer av 
förbränningssituationer; dels ”optimal” förbränning och dels ofullständig förbränning (”varm men 
syrefattig”) där partikelemissioner var dominerade av sot. Under den sotande förbränningen så 
varierade O2 i rökgaserna mellan 1-8% och CO mellan 200–14000 ppm. Förbränningen låg alltså och 
pendlade mellan på gränsen mellan ”god” (optimal) förbränning och ofullständig ”sotande” 
förbränning med luftunderskott (delvis förgasning). Korta perioder med O2 <3 % med CO >4000 ppm 



förekom en eller flera gånger inom ett 5 minuters intervall. Ytterligare beskrivning om emissionerna i 
de olika förbränningssystemen och eldningssituationerna ges i tabell 1. De pellets som användes 
under försöken i de bada pelletssystemen var 6 mm stamvedspellets (SCA BioNorr) som har ett 
garanterat energiinnehåll på minst 4.9 kWh/kg, en askhalt ≤0.5% och en fukthalt på 7%. 
 
Följande gaser analyserades med hjälp av en rökgasanalysator (TESTO 350XL): kolmonoxid (CO), 
kvävedioxider (NOx) och syrgas (O2) i outspädda rökgaser. Totalstoft provtogs också i outspädda 
rökgaser på kvartsfiberfilter vid 150° C. Den experimentella uppställningen finns beskriven i figur 1 
och 2. Provet för de direktvisande partikelinstrumenten späddes ut i upp till tre steg. Den primära 
utspädningen åstadkoms med ett system baserat på ett poröst rör (1:10-15), denna följdes av två 
ejektorspädsteg (1:10 resp 1:15). Detta gav en total utspädningsfaktor på 1:1500-2000. Partiklarna 
provtogs vid rumstemperatur vid en koncentration relevant för omgivningsluften (10-100 µg/m3). 
Utspädningsluften höll rumstemperatur i samtliga steg.  
 
En Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS model 3924, TSI Inc., USA) användes för bestämning av 
partiklarnas antal och storleksfördelning (10-700 nm). Differential Mobility Analyser – Aerosol 
Particle Mass Analyser (DMA-APM) -tekniken användes för bestämning av partiklarnas massa och 
effektiva densitet som funktion av partikelstorleken (Park et al. 2003). En termodenuder användes 
för att mäta massförändringen (främst organiska ämnen) hos partiklarna när de upphettades till 300° 
C. Instrumentet gav on-line-information om partiklarnas struktur samt massandelen organiskt 
material som funktion av storleken. Både DMA-APM och SMPS systemet kalibrerades i fält med 
avseende på partikelstorlek med hjälp av sfäriska Polystyren Latex-partiklar (100, 240 nm). 
 
 

 

Figur 1. Mätuppställning med vedkamin och rökgaskanal med provtagningspunkter. TC= 
temperaturmätning 



 

Figur 2. Schematisk bild över spädsystem och mätinstrument. PTD = utspädare 1 (Porus Tube 
Diluter), Ejektor = spädare 2 respektive 3, KM = kritiskt munstycke, TL = tryckluft, DGI = Dekati 
gravimetrisk impaktor (för insamling till toxikologisk-analys). 

 

 

Figur 3. Högupplöst TOF-Aerosol-masspektrometer som användes i studien (DeCarlo et al. 2006). 



Aerosol-masspektrometern (figur 3) är av typen högupplöst Time-of-Flight-AMS (Aerodyne Inc., USA). 
Metoden bygger på att man transporterar luftburna partiklar direkt från omgivningsluften till 
vakuum där de förångas, joniseras och slutligen detekteras i en masspektrometer. Partiklar i 
intervallet 40-1000 nm transporteras från omgivningsluften till vakuum med hjälp av ett 
aerodynamiskt linssystem för att fokusera partiklarna till en kolimerad partikelstråle. 
Partikelprovtagningsflödet (80 ml per min) kontrolleras med hjälp av ett kritiskt munstycke i 
linsinloppet. Partiklarna förångas med hjälp av en ugn som hålls vid 600° C. Förångade molekyler 
joniseras sedan med hjälp av 70 eV elektron impakt (EI)-jonisering. Det ska noteras att de flesta 
molekyler fragmentiseras till flera mindre delar i samband med jonisering och förångning. 
Jonfragmenten detekteras sedan som funktion av massa till laddningsförhållandet (m/z). 
Upplösningen är ca 2500, vilket innebär att man kan separera de flesta jonfragment nära samma 
heltal av m/z. Under ungefär 50 % av tiden blockeras partikelstrålen vilket gör att mätningen kan 
korrigeras för instrumentbakgrunden. Ur dessa masspektrum kan totala koncentrationen av 
organiska ämnen och ett antal oorganiska molekyler (sulfat, nitrat, ammonium, klor etc) i 
partikelfasen bestämmas. Den organiska signalen kan också vidare delas upp i undergrupper såsom 
till exempel polycykliska aromatiska kolväten (Dzepina et al. 2007). Man kan också studera 
tidsförloppet för enstaka markörfragment, t ex m/z 60 och 73 för monosakarider (bl a levoglukosan). 
Som alternativ kan partikelstorleksfördelningar för varje ämnesgrupp genereras. I detta Particle 
Time-of-flight (PTOF) läge moduleras partikelstrålen av en roterande chopper med 1% öppning. 
Partiklarnas transporttid (time-of-flight) som funktion av partikelstorleken är känd från kalibreringar 
och partikelstorleksfördelningar konstrueras. AMS-instrumentet masskoncentrationskalibrerades i 
fält med hjälp av en känd koncentration av ammoniumnitrat som genererades med hjälp av en 
nebulisator. En första ordningens utvärdering av AMS-instrumentet tillämpat på vedkaminen finns 
beskrivet i separat projektrapport (Pagels et al. 2010).   
 
Som jämförelse gjordes filtermätningar (PM2.5) av den kemiska sammansättningen efter steg två i 
utspädningssystemet. Partiklar för analys av organiskt kol, elementärt kol (sot) och lösliga 
huvudjoner (K+, Cl-, SO4

2-) samlades in med hjälp av en provtagare bestående av två kanaler. I den ena 
kanalen fanns ett 35 mm Kvartsfilter (Q1), medan i den andra kanalen fanns ett teflonfilter följt av ett 
kvartsfilter (Q2). Elementärt (EC) och organiskt kol (OC) kvantifierades mha en termo-optisk 
kolanalysator (DRI Model 2001 OC/EC Carbon Analyzer (Atmoslytic, Calabasas, CA, USA)) med 
protokollet Eusaar_2 (Cavalli et al. 2010). Det protokollet är egentligen designat för utomhusluft men 
dess långa temperatursteg gör att det även är lämpat för andra komplexa prover. Filtret värms 
stegvis upp till 650 grader i heliumgas för att förånga och förkolna allt OC. Temperaturen sänks sedan 
till 500 grader och syre tillsätts (2 % i helium) och provet värms därefter stegvis till 850 grader varpå 
EC och förkolnat OC lämnar filtret. Mängden förkolnat organiska kol bestäms genom att man genom 
hela processen mäter en laserstråles transmission genom filtret. Elementärt kol bestämdes från Q1 
medan Organiskt kol bestämdes som differensen i halten organiskt kol mellan de två kvartsfilterna 
(Q1-Q2). Teflonfiltrets lakades i avjoniserat vatten och halten av huvudjoner i lösningen analyserades 
med hjälp av jonkromatografi. Filterprover togs även uppdelat på olika delar av förbränningscykeln 
för vedkaminen. I dessa experiment uppkom problem med repeterbarhet och därför rapporteras inte 
dessa.  
 

 



Resultat och Diskussion 
En sammanställning av gasfasemissionsdata från de tre förbränningssystemen finns angivna i tabell 1. 
Emissionsvärden för vedkaminen är framtagna under eldning vid låg respektive hög effekt och 
omfattar tre vedinlägg per eldningstest i vedkaminen. För de båda pelletssystemen är medelvärdena 
framtagna under 60-120 min under tämligen konstanta förbränningsförhållanden. Den största 
skillnaden mellan de två eldningsfallen för vedkaminen är att eldningen vid hög effekt skedde med en 
mycket lägre syrehalt i rökgaserna. CO halterna var högre och syrehalterna lägre speciellt under den 
kontinuerliga fasen vid hög effekt (figur 6). Totalstofthalten av partiklar (standard filterprovtagning 
vid 150 °C) var betydligt högre vid hög effekt än vid låg effekt.  
 
Även för pelletskaminen var, som väntat, utsläppshalterna av CO och totalstoft betydligt högre under 
det syrefattiga förbränningsfallet jämfört med det ”optimerade” fallet (normal drift) med god 
lufttillförsel vid ett visst syreöverskott. Emissionsvärdena var liknande för de två pelletssystemen när 
de eldades i detta s.k. ”optimala” driftläge.   
 
Tabell 1 Gas och totalstofthalter hos emissioner från de fem eldningsfallen för hel förbränningscykel 

 
 
Tabell 2. Partikelegenskaper hos emissioner från de fem eldningsfallen. GMD är den geometriska 
medeldiametern i den uppmätta storleksfördelningen. Med antalskoncentration avses koncentration 
innan utspädning. Den effektiva densiteten ρ eff är framtagen med DMA-APM metoden, 
mobilitetsdiametern 140 nm valdes eftersom partiklar med den diametern finns i emissionerna från 
samtliga förbränningsfall. 
 Partikelstorlek, 

GMD (nm) 
Antalskoncentration 
(#/cm3) 

Effektiv densitet vid  
140 nm (g/cm3) 

 

Vedkamin - Hel förbränningscykel 
Hög effekt 144±62 1.4±0.6 * 1013 0.97±0.14  
Låg effekt 126±59 1.3±0.6* 1013 1.01±0.16  

         Pelletspanna 
Optimal förbränning  58±1.2 3.8±0.2 * 1013 2.12±0.06  
  Pelletskamin   
Optimal förbränning 63±0.5 3.3±0.1 * 1013 1.94±0.05  
Sotande förbränning 216±84 1.1±0.3 * 1013 1.02±0.07  
 

 

 O2 (%) CO (mg/MJ) Totalstoft (mg/MJ) 

Vedkamin - Hel förbränningscykel 
Hög effekt 9.5±5.5 3020±2680 155 
Låg effekt 14.5±1.9 2590±1030 14 

Pelletspanna 
Optimal förbränning  8.2±1.0 110±38 16 

Pelletskamin  
Optimal förbränning 11.1±1.2 120±67 19 
Sotande förbränning 5.3±2.0 700±1390 37 



 

Figur 4. Partikelstorleksfördelningarna av fina partiklar (10-700 nm), medelvärdesbildade över hela 
förbränningscykler (vedkamin) och perioder med stabila förhållanden (pelletssystem).   

I figur 4 visas partikelstorleksfördelningarna bestämd med ett SPMS–system från de fem 
förbränningsfallen. Storleksfördelningarna från pelletspannan och när pelletskaminen kördes med 
optimal förbränning, har en mod vid en relativt låg mobilitetsdiameter (60-70nm), vilket utifrån 
tidigare erfarenheter från liknande studier är en indikation på att de domineras av kompakta 
oorganiska partiklar (Pettersson et al. 2010). Fördelningarna från vedkaminen har en mod kring 150 
nm, vilket i sin tur tyder på att partiklarna utgörs av sotagglomerat. Pelletskaminen under sotande 
förhållanden har ett bimodalt utseende vilket är en indikation på att aerosolen innehåller partiklar av 
båda dessa typer. Antalsemissionen av partiklar är som högst för de pelletseldade systemen vid 
”optimal” förbränning med högt syreöverskott, medan de klart högsta massemissionerna emitteras 
från systemen där låg syreöverskott uppkommer under delar av cykeln. Detta förklaras av att de 
större partiklarna från dessa system bidrar med en betydligt högre massa per partikel till 
massemissionsfaktorn. Medelvärden (GMD) på partikelstorleken på ca 60 nm stämmer väl överens 
med värden i litteraturen från liknande effektiva pelletssystem (Boman et al. 2011), även de större 
medelvärdena på partikelstorlek för vedkaminen är jämförbara med värden i litteraturen (Pettersson 
et al. 2011).  

I figur 5 visas att partikelstorleken varierar kraftigt under förbränningscykeln i vedkaminen då den 
under en period (kontinuerliga fasen) brinner vid ”hög” effekt. När ny ved läggs på en glödande bädd 
ökar GMD från 40 till över 150 nm under en period av 20 min, för att återigen minska under 
utbrinningsfasen. När endast glödande kol återstår minskar partikeldiametern på nytt till ca 40 nm. 
Även antalskoncentrationen är som högst under denna kontinuerliga brinnfas. Detta tillsammans 
indikerar att de totala partikelmassemissionerna är som högst under perioden med kontinuerlig 
brinnfas då kaminen avger en relativt hög effekt. Variationerna i partikelantal och storlek var 
betydligt mindre vid eldning av pellets vid högt syreöverskott (tabell 2).   
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Figur 5. Variationer i partikelantal och partikelstorlek under en förbränningscykel i vedkaminen vid 
hög effekt. 

I figur 6 visas en tidsserie över den totala koncentrationen partikelbundna organiska ämnen och PAH 
samt O2 och CO-koncentration från experimenten med vedkaminen vid hög effekt. Det är mycket 
tydligt att den totala massan av organiskt material i partiklarna och PAH- koncentrationen visar stora 
variationer över förbränningscykeln. De klart högsta emissionstopparna av organiska ämnen sker vid 
uppstart från kall kamin samt under cirka 3-5 min efter det att mer ved har lagts in. Vid två tillfällen 
under eldningscykel tre lades en mindre mängd ved in under den kontinuerliga förbränningsfasen. 
Detta ledde till förhöjda emissioner av totalhalten organiska ämnen i partikelfasen.  

De högsta PAH-emissionerna erhölls när ved lades in mitt under denna brinnande fasen (kontinuerlig 
fas). Förhöjda PAH-emissioner korrelerade väl med låg O2-halt och höga CO-emissioner. Det är tydligt 
att PAH:erna endast utgör en mindre andel av den organiska partikelmassan, typiskt mindre än 1-5 
%. Den resterande massan består av en komplex blandning av olika typer av ämnen som ibland 
brukar betitlas tjära. Viktiga komponenter är levoglukosan och andra socker-anhydrider från pyrolys 
av cellulosa och metoxyfenoler från pyrolys av lignin. Försök till kvantifiering av bidraget från dessa 
grupper av ämnen rymdes inte inom ramen för föreliggande projekt, men kommer eventuellt ingå i 
senare vetenskapliga publikationer. 
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Figur 6. Tidsupplöst analys av totala mängden partikelbundna organiska ämnen och PAH, bestämd 
med AMS-tekniken samt O2 och CO vid hög effekt i vedkaminen. 

 

 

Fig. 7. Tidsupplöst analys av totala mängden partikelbunden organisk halt och PAH-halt med AMS-
tekniken för två förbränningscykler vid låg last i vedkaminen. 

Även vid låg effekt erhölls de högsta organiska emissionerna i partikelfasen i samband med 
uppstarten och när mer ved fylldes på (Figur 7). Mycket låga organiska emissioner detekterades 
under den kontinuerliga fasen. En intressant observation att notera var att de allra högsta organiska 
partikelemissionerna under studien erhölls efter en misslyckad vedinläggning då den nya veden inte 
fattade eld. Den nya veden låg då och pyrolyserades (”pyrde”) en längre tid varvid halterna av 
pyrolysprodukter från termiskt nedbruten vedmassa, det vill säga cellulosa, hemi-cellulosa och lignin, 
sannolikt var höga. 

Vedinlägg Vedinlägg 



 

Figur 8. Tidsupplöst partikelbunden koncentration av totala mängden organiska ämnen och PAH:er, 
pelletspanna vid optimal förbränning.  

 

   

Figur 9. Tidsupplöst partikelbunden koncentration av totala mängden organiska ämnen och PAH:er, 
pelletkamin vid optimal förbränning.  



 

Figur 10. Tidsupplöst partikelbunden koncentration av totala mängden organiska ämnen och PAH:er i 
emissionerna från pelletkaminen vid ”sotande” eldning med perioder av intensiv (varm) och 
syrefattig förbränning.  

När de båda pelletsanläggningarna eldades under optimala förbränningsförhållanden (Figur 8 och 9) 
var halten av partikelbundna organiska ämnen låg (0.3-0.5 mg/MJ) och variationerna över tiden var 
små vilket indikerar en stabil förbränningsprocess. Masskoncentrationen som bestämts antingen från 
totalstoftsmätningar eller med data från SMPS och DMA-APM varierade mellan 15 och 20 mg/MJ för 
dessa betingelser, vilket visar att det organiska bidraget vid dessa eldningsbetingelser är lågt (<5%). 
PAH-halterna var i dessa experiment mycket låga (<0.04 mg/MJ). När pelletskaminen eldades med 
lågt syrgasöverskott (figur 10) framställdes under mer kontrollerade betingelser en 
förbränningssituation liknande den som ledde till höga PAH-emissioner från vedkaminen. Detta 
möjliggjorde mer kontrollerade studier av PAH-emissionerna. Den totala organiska halten var då ca 
6.5 mg/MJ med så mycket som 6-7 % PAH:er (0.41 mg/MJ).   

I tabell 3 visas en sammanställning av emissionsfaktorer baserade på direktvisande AMS-mätningar 
och off-line filtermätningar som är medelvärden över hela förbränningscykler. Partiklarna från 
effektiv förbränning i pelletssystemen var fullständigt dominerade av lösliga alkalisalter. Partiklarna 
från pelletskaminen när denna eldades med lågt syreöverskott bestod till stor del elementärt kol (det 
vill säga sot), medan mängden av organiska ämnen var betydligt lägre. Sotdominerade partiklar 
erhölls också från vedkaminen vid driftfallet med hög effekt, medan partiklarna från vedkaminen vid 
fallet med låg effekt bestod av jämförbara mängder elementärt och organiskt kol.    

  



Tabell 3. Sammanfattning av mätningar av partiklars kemiska sammansättning. Direktvisnade 
mätningar med AMS tekniken och off-line mätningar med filter som analyserats för OC/EC och lösliga 

 AMS organiska 
ämnen (mg/MJ) 

AMS total 
PAH (mg/MJ) 

Organiskt 
kol 

(mg/MJ) 

Elementärt     
kol          

(mg/MJ) 

Lösliga 
joner 

(mg/MJ) 

Vedkamin - Hel förbränningscykel 
Hög effekt 9.4 0.42 55 182 3.2 
Låg effekt 8.6 0.05 10 12 1.3 

Pelletspanna 
Optimal förbränning  0.32 <0.04 <0.2 <0.2 14 

Pelletskamin 
Optimal förbränning 0.45 <0.04    
Sotande förbränning 6.5 0.41 7.5 70 7.6 

 

  

Figur 11 Masspektra från påfyllning av bränsle med vedkaminen vid hög effekt.   

 

Figur 12. Masspektra från perioder med höga PAH-emissioner från vedkamin vid hög effekt.   

 



I figur 11 och 12 visas masspektra från AMS mätningar av den organiska aerosolen vid hög effekt i 
vedkaminen. Det är en distinkt skillnad i masspektra för perioderna vid påfyllning av nytt bränsle och 
perioderna med syrefattig förbränning och förhöjda PAH-emissioner. PAH:erna fragmenteras i 
mycket låg grad i AMS-instrumentet och identifieras genom karakteristiska toppar mellan m/z 200 
och 300 amu. PAH-profilen skiljer sig något från vad som identifieras i trafikdominerade stadsmiljöer 
(Dzepina et al. 2007). Detta är väntat då funktionaliserade PAH:er är vanligare vid 
biomassförbränning. Där finns också en distinkt skillnad i spektrumet för övriga organiska ämnen. 
Den syrefattiga (men varma) förbränningen domineras av oxiderade kolväten (m/z 28 resp 44), 
medan signaturen vid påfyllning av bränsle är mer komplex och domineras av rena kolväten. Man 
kan även urskilja signal vid m/z 60 och 73 som är markörer för monosakarider t ex Levoglukosan.  

 

Figur 13. Effektiv densitet som funktion av storleken från mätningar med DMA-APM- metoden. 

Partiklar från pelletspannan och pelletskaminens ”optimala” eldning, har en effektiv densitet på cirka 
1.9–2.0 g/cm3 vilket är en stark indikation på att dessa består av alkalisalter (figur 13). Kaliumklorid 
som är en dominerande beståndsdel har en bulkdensitet på 2.0 g/cm3. För sfäriska partiklar är den 
effektiva densiteten samma som partikelns (materialets) specifika bulkdensitet, medan för kraftigt 
agglomererade partiklar är den effektiva densiteten mycket lägre än materialets bulkdensitet. 
Partiklarna från vedkaminens två förbränningsfall har en effektiv densitet som minskar från cirka 1.2 
till cirka 0.4 g/cm3 med ökande storlek. Det visar att partiklarna får en mer komplex struktur ju större 
de är, vilket är konsistent med sotagglomeratpartiklar (Park et al. 2003). Partiklar med låg 
mobilitetsdiameter genererade under pelletskaminens sotande körning har hög effektiv densitet 
jämförbart med det effektiva förbränningsfallet, vilket tyder på kompakta partiklar dominerade av 
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alkalisalter. Partiklar med en mobilitetsdiameter större än 100 nm, består huvudsakligen av sot 
eftersom den effektiva densiteten minskar med ökande mobilitetsdiameter på samma sätt som för 
vedkaminen. Detta är en indikation på att aerosolen från det sotande fallet består av externt 
blandade salt och sotpartiklar, vilket även storleksfördelningen i figur 4 indikerar. I figur 14 visas 
exempel på elektronmikroskopibilder från pelletseldning vid lågt respektive högt syreöverskott. Vid 
högt syreöverskott var partiklarna dominerade av större sotaggregat, medan vid lågt syreöverskott 
dominerades partiklarna av kompakta saltpartiklar med en storlek mellan 50 och 100 nm.   

 

 

Figur 14. Exempel på partiklars morfologi analyserade med Transmission Elektronmikroskopi. En 
mindre tämligen kompakt partikel från optimerad förbränning längst upp till vänster. Samt ett större 
sotaggregat från förbränning med lågt syreöverskott. 

DMA-APM metoden användes också för att bestämma partikelmassan vid en given partikeldiameter 
före och efter värmning till 300° C. Dessa mätningar visade att en stor andel (>50%) av 
partikelmassan förångades vid 300° C vid påfyllning av bränsle till vedkaminen, medan så lite som 5-
20% förångades under den kontinuerliga fasen. De små partiklarna som emitteras under 
utbrinningsfasen hade en större flyktig andel och var därför också dessa troligen dominerade av 
organiska ämnen. 

Detta taget tillsammans med de tidsupplösta mätningarna av organiska ämnen med AMS och 
medelvärdena över hela förbränningscykler från insamlade filter gör det möjligt att på goda grunder 
anta att partiklarna från vedkaminen domineras av organiska ämnen vid uppstart och påfyllning av 
bränsle, medan partiklarna domineras av större sotaggregat under den kontinuerliga fasen i de lägen 
kaminen brinner alltför ”hårt” med syreunderskott , och slutligen domineras de mindre partiklarna 
under utbrinningsfasen av organiska ämnen. Det förefaller också troligt att bidraget från oorganiska 
ämnen (till exempel Kaliumsalter) endast utgör en mindre del av partikelmassan under dessa 
perioder av förhöjda emissioner av ämnen från ofullständig förbränning, medan de kan antas utgöra 
en betydande andel av partikelmassemissionerna från vedkaminen under perioder av kontinuerlig 
eldning med högt syreöverskott. 

Sådan kunskap representerar i sig ett stort steg framåt i den grundläggande förståelsen av 
partikelbildning, sammansättning och partikelstorlek från småskalig biomassförbränning. Dessa 
slutsatser kräver dock ytterligare verifiering där framförallt tidsupplösta direkta mätningar av sot och 
mer detaljerad karakterisering av de organiska partiklarna saknas i denna studie. 



Slutsatser 

Den högupplösta AMS-metoden har applicerats på en i Sverige mycket vanligt förekommande 
vedkamin (braskamin) samt två pelletseldade system. I denna studie har vi visat att AMS-metoden 
kan ge unik information om tidsvariationer för emissioner av organiska ämnen i partikelfasen. De 
organiska partikelemissionerna visade upp ett mycket kraftigt tidsberoende där de högsta 
emissionerna erhölls i samband med uppstart (det vill säga kallstart med tändbrasa) och 
efterföljande vedinläggningar.  
 
AMS-metoden gav vidare, mer specifikt, en möjlighet att kvantifiera PAH emissioner med hög 
tidsupplösning. Detta är unikt och av stor vikt eftersom PAH:er är en av nyckelkomponenterna för att 
förstå partiklars påverkan på hälsan. Förhållandevis höga PAH-emissioner identifierades vid eldning 
med stora vedsatser med torr ved vilket ledde till en ”intensiv” förbränning där hela vedmagasinet 
antänds, så kallad ”övertändning”, med en alltför hög effekt på kaminen och luftunderskott som 
följd. Det är således möjligt att en betydande andel av PAH-emissionerna till utomhusluften från 
sektorn med småskalig vedeldning sker genom bildning vid förbränning under sådana förhållanden. 
Detta illustrerar att uppfattningen om att ”torr” ved alltid är det bästa ur förbränningssynpunkt inte 
nödvändigtvis är korrekt i alla lägen. Det beror istället på vad som avses med ”torr ved” och hur 
kombinationen av faktorer som vedfukt, vedmängd, spjällläge och skorsten samspelar och påverkar 
hur kaminen beter sig och därmed dess möjligheter att hantera variationer av dessa parametrar. Värt 
att notera kan vara att de flesta kaminer på marknaden idag är utvecklade för att fungera bäst då ved 
med fukthalter på ca 18 % eldas. Vid lagring av ved inomhus sjunker vedens fukthalt och kan hamna 
under 10 %. 

En anpassad pelletskamin användes för att under mer kontrollerade former studera den PAH och 
sotrika aerosolen som emitteras vid den form av ”övertändning” som diskuterats ovan. DMA-APM-
metoden erbjuder ett unikt tillvägagångssätt för mass– och densitetsbestämning av sotpartiklar on-
line. DMA-APM ger också möjlighet för bestämning av partiklars form och huruvida salt, sot och 
organiska ämnen emitteras i samma partiklar eller som olika partikeltyper. Om metoden kombineras 
med en termodenuder (300° C) nedströms DMAn, kan partiklarnas organiska massinnehåll 
bestämmas, eftersom organisk partikelmassa förångas vid den temperaturen.   

Framtida utsikter 
De i denna rapport beskrivna resultaten representerar bara första ordningens analys av AMS-data. 
Om möjlighet ges kommer kvantitativ information om de kemiska egenskaperna hos den organiska 
aerosolen att undersökas i mer detalj. Detta innefattar kol/syreförhållandet och en bättre förståelse 
för under vilka förbränningsbetingelser som olika huvudkomponenter av den organiska aerosolen 
bildas (till exempel levoglukosan, metoxyfenoler och kraftigt oxiderade ämnen). Arbetets kvalitet 
anses vara lämpat för flera vetenskapliga publikationer i den internationella granskade vetenskapliga 
litteraturen. Arbetet kommer också att presenteras vid internationella konferenser inom aerosol, 
hälsa och förbränningsområdena (till exempel Pagels et al. 2011).   
 
Det AMS-instrumentet som användes i föreliggande studie var optimerad för studier av den 
organiska aerosolen. Instrumentet har nyligen uppgraderats med en ny vaporiseringsteknik som 
möjliggör kvantitativa studier av sot och metaller. Detta kommer ge unika möjligheter att bättre 
förstå bildning och emissioner av sot och metallpartiklar från vedeldning, på ett liknande sätt som 



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

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

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

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

2 Genomförande 
Mätning av dioxiner i rökgas skedde i SP energitekniks laboratorium. Mätningarna 
skedde med två bränslen och vid förbränningslägen under tre dagar för respektive bränsle. 
En stoker och en panna avsedd för dessa bränslen dockades till en kylrigg. 
Förbränningsparametrar mättes med labbets ordinarie utrustning medan utrusning för 
dioxinmättes hyrdes av Metlab Miljö AB och analysen av dioxiner gjordes av Alcontrol 
Laboratories.  
 
2.1 Panna och stoker 
Förbränningstesterna utfördes med en Sonnys Multi-Stoker från Sonnys Maskiner AB 
dockad till en panna från Centrometal, se Figur 1. Stokern har en bränslebehållare på 240 
liter och ett keramiskt inklätt förbränningsrum. Nominell effekt vid träpellets är 65 kW. 
Stokern är avsedd för eldning av spannmål, träpellets, flis, såg-/hyvelspån mm. Panna är 
avsedd för både flisade och komprimerade bränslen och har en nominell effekt på 95 kW. 
   
Stokern är försedd med en kraftig omrörare vilken säkrar materialtillförseln till 
matarskruven, som är placerad i bränslebehållarens nedre del. Denna transporterar 
bränslet till förbränningsrummet där förbränningen sker vid hög temperatur. Keramiken i 
brännaren tål värme upp till 1800 ˚C utan att smälta, skala eller oxidera. Luft tillsätts med 
en fläkt genom hål i taket och från förbränningsrummets sidor. De gaser som inte 
förbränns i förbränningsrummet slutförbränns i pannan där också gaserna avger sin värme 
till pannvattnet. 
 
Pannans driftsläge styrs av pannvattentermostaten, d.v.s. den styrs on-off mot termostat. 
Då pannan är i driftsläge stiger pannvattentemperaturen ända till dess att den överstiger 
sitt inställda börvärde, t ex 80°C. Pannan övergår då till underhållseldning genom att 
minska mängden bränsle som matas till brännaren samtidigt som luftflödet stryps kraftigt. 
Detta innebär att pannvattentemperaturen sjunker och när temperaturen är lägre än inställt 
börvärde, t ex 60°C, övergår pannan åter till driftsläget.  

 



9 

 
 

A 
 

B 

 

C 

 

 
Figur 1. Bild på brännaren med förråd (grå resp. blå) (A), pannan (grön) (B) och 
principskiss på pannan (C).  
Bilderna på pannan är hämtade från Centrometals hemsida, www.centrometal.hr, och bilden på 
brännaren från Sonny Maskiners hemsida, www.sonnys.se. 
 
2.2 Bränsle 
Vid mätningarna användes två ask- och klorrika pellets som båda anses ha en potential 
som bränsle i små- och medelstora anläggningar [10]. Rörflen är ett flerårigt gräs som 
odlas som energigröda i norra Sverige och i Finland. Analysen visar ett typiskt vårskördat 
rörflen som odlats på lerhaltiga jordar, dvs en hög askhalt som domineras av kisel men 
låga halter av klor och kalium eftersom dessa har sänkts genom urlakning under vintern. 
Ett sådant rörflen har är vanligen goda förbränningsegenskaper. Det slaggar inte, det 
brinner ut väl och bildad stofthalt blir relativt låg, i samma nivå som vid förbränning av 
träpellets. Bildad bottenaska kan dock ställa till problem eftersom volymen blir väsentlig 
[8][9]. 
 
Halm är en restprodukt från jordbruket som utnyttjas som bränsle för uppvärmning i 
Danmark och i södra Sverige. Halm är känt för att ofta ha låg asksmältpunkt och därför 
gärna slagga. Askan domineras av kisel och kalium. Halmpellets till experimenten köptes 
från Köge Pellet fabrik i Danmark. Vilken typ av halm pelletsen var gjorda av gick inte 
att få, eftersom, men huvuddelen av den halm som pressas i Köge är vetehalm.   
Vetehalm är ofta ”snällare” ur förbränningssynpunkt än t.ex. havrehalm.  
 
I Tabell 1 visas analys av bränslena. Halmen har en askhalt på 4,4 %, rörflen en askhalt 
på 7,9 % och trä en askhalt på 0,3 %. Klorhalten är i halmen är 0,13 %, i rörflenet 0,04 % 
och i trä 0,01 %. Figur 2 visar innehåll av askbildande ämnen i de två använda bränslena 
och i träpellets. Som jämförelse visas analys av en typisk träpellets, där askan domineras 
av kalcium.  
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Tabell 1. Bränsleanalys av pellets från halm och rörflen.  
Analys av en typisk träpellets visas som jämförelse. 
På prov i inlämningstillstånd Pellets av 

halm 
Pellets av 

rörflen 
Typisk pellets 

av trä 

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

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

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

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

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

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

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

driftläge 
Halm, 

underhållsfyr 
Rörflen, 
driftläge 

Rörflen, 
underhållsfyr 

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

gas 
68 1810 393 4938 

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

vid 10 % O2 våt gas 
2 70 8 83 

Stoft mg/Nm3  
vid 10 % O2 torr gas 

151 - 26 - 

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

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

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

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

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

 

Rök från eldning med biobränslen innehåller tusentals olika ämnen av vilka ett stort antal 

är negativa för hälsan. I föreliggande rapport presenteras data som visar att bland dessa 

ämnen återfinns olika mikrobiella substanser såsom lipopolysackarid (LPS, endotoxin) från 

Gramnegativa bakterier samt ergosterol från svamp inklusive mögelsvamp. Det är sedan 

tidigare känt att förhöjda koncentrationer av dessa mikrobiella ämnen i inomhusmiljöer 

sammanfaller med en ökning av astmatikers hälsobesvär (Michel et al, 1996, Park et al. 

2008). 

 

Resultaten visar på en klar parallell till cigarettrök som nyligen visats innehålla såväl LPS 

som ergosterol. Dessa mikrobiella substanser finns i höga koncentrationer i tobak, varav 

0.5-1.5% ”överlever” den förbränning som sker vid rökning (Larsson et al, 2008) och 

återfinns i de rökpartiklar som inhaleras av rökaren. 

 

Naturligt förekommande mikroorganismer i miljön koloniserar råvaror till biobränslen som 

därigenom kommer att innehålla olika toxiska mikrobiella produkter. Tidigare har 

rapporterats att rökpartiklar från vedeldning i braskamin kan innehålla dylika ämnen 

(Larsson 2008). I nämnda studie uppsamlades först skorstensrök på Teflonfilter och 

därefter analyserades filterinnehållet med en masspektrometribaserad analysmetod som 

utvecklats på Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds Universitet. I denna metod 

utnyttjas ergosterol som en markör för svampbiomassa samt 3-hydroxylerade fettsyror av 

10-18 kolatomer såsom markörer för LPS. Analysmetoderna har beskrivits i detalj i 

separata publikationer (se t ex Sebastian and Larsson 2003). Det finns även en aktuell 

rapport som visar att förbränning av biobränslen i slumkvarter i Indien resulterar i 

signifikant förhöjda luftkoncentrationer av endotoxiner (Semple et al 2010). 

 

 

Målsättning 

 

Målet var att under kontrollerade förhållanden undersöka eventuell förekomst av LPS och 

ergosterol i vedbränslen samt i vedrök, och att söka relatera mängderna av de mikrobiella 

substanserna i röken med mängderna i oeldad ved. Avsikten var att få en indikation på i 

vilka förbränningssituationer som dessa substanser bryts ned termiskt och när emissioner 

till inomhus- och utomhusluft riskeras. 

 

Material och Metoder 

 

Ved- och pelletsbränslen 

 



Vedträn av björk som lagrats olika länge och med ungefär lika stor barkandel i förhållande 

till själva veden maldes och fraktionerades enligt gängse metoder på SLU´s 

bränslelaboratorium i Umeå. Representativa prov skickades därefter till Lunds Universitet 

för analys med masspektrometri. Prover från två olika sortiment med kommersiell 

träpellets behandlades på liknande sätt.  

 

Emissioner från vedeldning i braskamin 

 

”Vanlig” björkved med två olika fukthalter eldades i en vedkamin i 

förbränningslaboratoriet vid Umeå universitet (enheten för Energiteknik och termisk 

processkemi). Det var dels ”normal” torr ved (18-19 % fukt) utan synligt mögel och dels 

”fuktig” ved (20-24 % fukt) med synlig mögeltillväxt. 

 

Studien genomfördes i en mycket vanlig typ av vedkamin (braskamin) som var en av de 

mest sålda kaminerna i Sverige under 90-talet. Det är dock inte typen av kamin som är det 

intressanta i denna studie, utan syftet var istället att elda med olika kvalitet av ved under 

olika förbränningsförhållanden för att studera om och hur mycket av mikrobiella ämnen 

(mögelsvamp och endotoxin) som finns i partikelemissionerna. 

 

Provtagning för endotoxiner utfördes med en 5 stegs impaktor från Dekati (DGI) som 

fraktionerar stoftet i fem storleksklasser; >2.5 µm, 2.5-1.0 µm, 1.0-0.5 µm, 0.5-0.2 µm och 

<0.2 µm (back-upfilter). I de fyra övre stegen används 47 mm teflonfilter medan backup-

filtret är ett 70 mm teflonfilter. Stoftprovtagningen skedde vid två olika 

förbränningsförhållanden, dels vid ”låg” effekt med långsam (kall) förbränning med endast 

delvis antänt vedinlägg, och dels vid ”hög” effekt med intensiv (varm) förbränning med 

stundtals övertänt (lågt O2) vedinlägg. Varje eldning inleddes med en tändbrasa för att 

följas av ett större första vedinlägg. Provtagning av stoft startades då förbränningen blivit 

relativt stabil med O2 halter mellan 5-14%. När O2 steg till över 14% stoppades 

provtagningen och ett nytt vedinlägg tillsattes med fortsatt provtagning då O2 återigen 

blivit stabil. Detta förfaringssätt användes för att kunna besvara frågan hur 

förbränningsförhållanden kan påverka halterna mikrobiella ämnen i röken och inte 

”grumlas” av hur mycket sådana ämnen som avges från veden då den läggs in i kaminen. 

Det senare är mer en fråga kring halter på veden och hur den hanteras. 

 

Således ingick 4 st olika förbränningsfall; 

 

 Låg effekt (kall förbränning) med torr ved (LE) 

 Låg effekt (kall förbränning) med möglig ved (LEM) 

 Hög effekt (intensiv förbränning) med torr ved (HE) 

 Hög effekt (intensiv förbränning) med möglig ved (HEM) 

 

Låg effekt innebar att kaminen eldades vid ca 6-7 kW (tillförd effekt) med en O2 i 

rökgaserna på 10-12% och CO på 500-2000 ppm. Hög effekt innebar att kaminen eldades 

vid ca 10-15 kW (tillförd effekt) med en O2 i rökgaserna på 1-4% och en CO halt på 

10000-25000 ppm. 

 

Filterproverna skickades till Lunds universitet för vidare analys enligt metoder beskrivna i 

referenser givna i texten ovan. Varje filter delades i två delar varav en del användes för 



ergosterolanalys och en del för LPS. Eftersom backup-filtret (här benämnt nr 1) var mkt 

större än de övriga analyserades enbart 1/4-del av filtret. 

 

 

Resultat 

 

Ved- och pelletsbränslen 

 

Resultaten sammanfattas i Tabell 1. 

 

Pelletsproven innehöll 46-66 pg ergosterol/mg, dvs en sjättedel till en tredjedel av 

mängden i nyhuggen eller lagrad ved utan synbarligt mikrobiellt angrepp (219-296 pg/mg). 

Ved med synbarligen kraftigt mögelangrepp innehöll mycket större mängder (4881-8638 

pg/mg).  

 

Mängden LPS skiljde sig inte mycket åt mellan de olika proven (2.1-3.9 pmol/mg). 

 

Tabell 1. Ergosterol samt LPS i ved samt pellets 

 

Prov 

Erg 

pg/mg 

LPS 

pmol/mg 

Pellets 1 46 2.5 

Pellets 2 66 2.8 

Ved 1 296 2.5 

Ved 2 219 3.9 

Ved 3 8638 2.2 

Ved 4 4881 2.1 

 

Pellets 1: Barrvedspellets, fukt <8% (Leverantör A) 

Pellets 2: Barrvedspellets, fukt <8% (Leverantör B) 

Ved 1: Nyhuggen björkved, som torkats i exikator innan malning. 

Ved 2: Björkved (lagrad), fukt ca 10%, inte så angripen  

Ved 3: Björkved (lagrad), fukt <18%, något år gammal, ”lite möglig” 

Ved 4: Björkved (lagrad), fukt <18%, ”ganska möglig” 

 

 

 

Emission från vedeldning 

 

Resultaten sammanfattas i Tabell 2 samt i Figur 1 och 2. 

 

Mängderna av såväl LPS som ergosterol var i de flesta filterproven mycket låga, i många 

fall kring detektionsgränsen. För filter nr 1-4, d v s den fina fraktionen av partiklarna, som 

är helt dominerande vid vedeldning, var halterna (per mg stoft) av såväl LPS som 

ergosterol relativt jämna i de olika storleksstegen, medan båda dessa ämnesgrupper var 

betydligt högre i filter nr 5, d v s den grövre fraktionen av partiklarna (>2.5 µm). P g a de 

mycket små mängderna stoft (provmaterial) i denna fraktion på filter 5, bör dessa resultat 

tolkas med viss försiktighet, men trenden är tydlig i samtliga 4 försöksfallen. 

 



Vad gäller hur halterna fördelade sig mellan de 4 olika försöksfallen så var mönstret lika 

för LPS som för ergosterol. Halterna fördelade sig enligt: 

 

LEM > LE > HEM > HE 

 

Emissionerna då möglig ved eldat vid låg effekt innehöll betydligt högre halter av 

ergosterol än vid övriga förhållanden. Vidare kan sägas att vid hög effekt med varm 

intensiv förbränning var halterna mycket låga. 

  

Medelvärdet av LPS (pmol/mg) för filterprov 1-4 var 14,0 (LEM), 7,7 (LE), 3,4 (HEM), 

samt 1,9 (HE).  

 

Medelvärden av ergosterol (pg/mg) för filterprov 1-4 var 3720 (LEM), 970 (LE), 420 

(HEM), samt 290 (HE). 

 

Tabell 2. Ergosterol samt LPS i partikelemissioner från vedeldning 

 

Prov mg prov 

LPS 

pmol/mg 

Ergosterol 

pg/mg 

LE 1 1,19 (a) 8,6 1060 

LE 2 3,34 7,5 640 

LE 3 3,54 6,3 740 

LE 4 1,27 8,3 1440 

LE 5 0,11 41,8 6470 

LEM 1 0,79 (a) 16,1 (b) 3500 

LEM 2 7,4 16,7 2790 

LEM 3 18,47 8,5 1450 

LEM 4  3,49 14,6 (b) 7150 

LEM 5  0,13 112,3 10760 

HE 1 2,45 (a) 3,8 280 

HE 2 3,2 0,7 250 

HE 3 5,8 1,6 <200 

HE 4 3,85 1,6 430 

HE 5 0,59 7,8 4380 

HEM 1 1,88 (a) 5,3 410 

HEM 2 3,53 3,1 670 

HEM 3 5,23 2,5 410 

HEM 4 2,79 2,7 <200 

HEM 5 0,22 7,3 <200 

 

HE =  hög förbränningseffekt, torr ved (utan synligt mögel) 

LE = låg förbränningseffekt, torr ved (utan synligt mögel) 

HEM = hög förbränningseffekt, ved med synligt mögel 

LEM = låg förbränningseffekt, ved med synligt mögel 

Filter nr 1 = <0.2 µm (backup-filter) 

Filter nr 2 = 0.5-0.2 µm 

Filter nr 3 = 1.0-0.5 µm 

Filter nr 4 = 2.5-1.0 µm 



Filter nr 5 = >2.5 µm  

a) ¼-del av filter analyserat 

b) medelvärde av två körningar 

 

 

Diskussion 

 

I denna studie användes biobränslen (björkved och barrvedspellets) där veden dels hade 

och dels var utan synliga mögelangrepp. Några försök att kvantifiera eller artbestämma 

möglet gjordes inte. Mängden ergosterol i ved med mögelangrepp var ibland mer än 

hundrafalt högre än i ved utan mögelangrepp. Detta avspeglades också i analysresultaten 

för rökpartiklarna där det framgår att kombinationen låg effekt/möglig ved gav rök som 

innehöll högre mängd ergosterol än de övriga proven. Dessa resultat visar klart att röken 

innehåller svampmaterial som härrör från veden. En annan effekt var att det vid samma 

utgångshalt återfanns högre halter av både mögelsvamp och endotoxin i prover från 

eldning vid låg effekt med vedkaminen jämfört med högre effekt. Det kan förklaras av att 

veden inte är helt övertänd och brinner kallare vid låg effekt. 

 

Bakterier erfordrar i regel betydligt ”våtare” miljöer än mögelsvamp. När torr ved fuktas är 

det mögel som växer till först, därefter bakterier. Resultaten från analyserna av 

biobränslena tyder på att mängden LPS inte tydligt skiljde sig åt mellan de olika bränslena. 

Dessa resultat är i linje med resultaten för rökpartiklarna där man bara kan ana mer 

endotoxin i punkten med möglig ved och låg effekt (förbränningstemperatur). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att denna studie visar att mikrobiella ämnen från 

biobränslen kan föreligga även i röken och alltså i inandningsluften. Vilka koncentrationer 

av dessa substanser som förkommer i röken beror på halten i bränslet samt 

förbränningsförhållanden, och sannolikt även av eldningsbeteende. Det är tidigare känt att 

förhöjda koncentrationer av endotoxin i inomhusmiljöer förvärrar astmatikers besvär 

(Michel et al, 1996). För att utröna huruvida endotoxin och andra mikrobiella ämnen i rök 

från eldning med biobränslen kan ge motsvarande besvär erfordras fortsatta studier. 
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Figur 1. LPS-halter i partikelemissioner från förbränning av biobränslen. Se Tabell 2 för 

förklaring av förkortningarna. 

 

 

 

 

 

 



Ergosterol ng/mg

0

2

4

6

8

10

12

HE 1 HE 2 HE 3 HE 4 HE 5 LE2 1 LE2 2 LE2 3 LE2 4 LE2 5 HEM 1 HEM 2 HEM 3 HEM 4 HEM 5 LEM2

1

LEM2

2

LEM2

3

LEM2

4 

LEM2

5 

Norm

Dust  

Figur 2. Ergosterolhalter i partikelemissioner från förbränning av biobränslen. Se Tabell 2 

för förklaring av förkortningarna. 
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Slutrapport projekt ”Kaskadimpaktor för storleksfraktionerad 

karakterisering av partiklar i rökgaser” 
 

Michael Strand, Avdelningen för bioenergiteknik, Institutionen för teknik, 

Linneuniversitetet, 351 95 Växjö, Email: michael.strand@vxu.se, Tel: 0470-708981 

 

Målsättning 

Syftet med projektet har varit att undersöka möjligheterna att realisera en ny utrustning 

för förenklad partikelstorleksfraktionerad stoftprovtagning i närvärmeanläggningar. 

Utrustningen skall möjliggöra provtagning och karakterisering av partiklar med olika 

storlek på ett enklare, snabbare och mera tillförlitligt sätt än vad som är möjligt med de 

instrument som finns tillgängliga idag. Utrustningen skall kunna anslutas till de 

standarduttag för stoftprovtagning som vanligen finns vid närvärmeanläggningar. 

Utrustningen förväntas bli ett värdefullt hjälpmedel för rutinmässiga stoftmätningar och 

vid utveckling av förbrännings- och reningsteknik. 

 

Bakgrund 

Stoft från biomassaförbränning uppvisar i regel en bimodal massfördelning med en 

submikron (<1m) finfraktion och en supermikron (>1m) grovfraktion. Den mest 

tillförlitliga metoden att kvantifiera stoft i en rökgas är att använda ett totalfilter och 

isokinetisk provtagning. Denna metod används rutinmässigt främst för massbestämning i 

samband med t.ex. prestandaprov. För att åstadkomma en storleksfraktionerad 

provtagning används vanligen någon form av kaskadimpaktor, där partiklar av olika 

storlek avskiljs av genom sin tröghet (impaktion) i flera steg. För att bestämma 

storleksfördelning hos grovfraktionen kan en s.k. Andersonimpaktor användas, där gasen 

passerar steg med flera relativt stora munstycken. För att bestämma storleksfördelad 

koncentration och/eller sammansättning även av partikelfraktioner i det submikron 

området (>1 m) används vanligen någon typ av lågtrycksimpaktor där en betydligt 

högre gashastighet i de munstycken uppnås.  De instrument som finns tillgängliga 

kommersiellt är inte väl anpassade för de provtagningsbehov som finns vid fältmätningar 

vid förbränningsanläggningar.  Brister är bl.a. att de vanligen måste användas utanför 

rökgaskanalen eftersom de mätuttag som finns tillgängliga är av rörtyp med diameter runt 

100 mm eller mindre. Detta gör att impaktor med anslutningar måste förvärmas externt 

för att undvika att vatten kondenserar ut. Alternativt kan ett förvärmt spädsystem 

användas där gasen späds varmt så att daggpunkten inte nås. Spädsystemsystem är 

besvärligt att rigga och hantera. Dessutom kräver båda de nämnda metoderna någon form 

av föravskiljare används för att möjliggöra samtidig provtagning av grövre partiklar, 

eftersom förlusterna i rörböjar och spädsysytem av partiklar större an några m är mycket 

stora. De senare stegen i lågtrycksimpaktorer har munstycken med mycket liten diameter. 

Detta medför att partiklarna deponeras på substratet i små högar med en diameter i 

samma storleksordning som munstyckena. Endast mycket små provmängder på 

respektive impaktorsteg kan därför åstadkommas utan att skikten blåser av under 

provtagningen. Den maximala provmäng på de högst belagda impaktorstegen är i 

storleksordningen något mg och på de mindre belagda typiskt ner mot några tiotal g. 

Detta medför att utvägning kräver särskilt känsliga vågar och med risk för stora mätfel.  

 

Kravspecifikation för ett tänkt provtagningskoncept 



 

 2 

 

1. Medge isokinetisk och storleksuppdelad partikelprovtagning i ungefär 5 fraktioner 

mellan 0-30 m. 

2. Medge stora provmängder för enklare utvägning och kemisk analys. 

3. Provtagning utan spädning och extern uppvärmning. 

4. Dimensionerad för införsel i standardstos (2-4”) på rökgaskanaler. 

5. Enkel hantering och uttag av provsubstrat. 

6. Provtagning och analys kan genomföras även av personer utan stor erfarenhet av 

partikelprovtagning. 

 

Genomförande och resultat 

Projektet planeras genomfördes under tidsperioden 2007-07-01 - 2010-10-01.  

 

Impaktorkoncept A: Impaktor med roterande trumma. 

I en impaktor byggs en punkt av provet upp på provtagninssubstratet under munstycket. 

Om helt släta substrat används beläggs substratets yta ofta med fett för att hålla kvar 

materialet. Genom att låta substratet rotera kan större mängder prover samlas eftersom 

större yta görs tillgänglig. För att åstadkomma största möjliga yta för partikelavsättning 

tillverkades ett impaktorsteg med spaltformat munstycke och roterande trumma (Figur 1). 

På trumman finns infästningar för ett rektangulärt substrat sträcker sig c:a 270° runt 

trummans omfång. Kombinationen av spaltformat munstycke och substrat på roterande 

trumma möjliggör beläggning av prov över större delen av substratytan. För att kunna 

studera beläggningsbildningen okulär under provtagning tillverkades impaktorstegets 

sidor i akrylglas.  

En spray av KCl droppar producerades med hjälp av atomisering. Aerosolen torkades 

med kiselgel varefter partiklarna uppsamlades i impartorsteget. Besiktning genom 

akrylglaset visade att en tunn och relativt stabil kam av material deponerades under 

spaltmunstycket. Då trumman roterades blåstes emellertid materialet bort. Flera 

alternativa konstruktioner och metoder övervägdes för att stabilisera materialet på 

substratet. En möjlighet som också visade sig möjlig att genomföra är att låta trumman 

rotera stegvis så att flera distinkta kammar med deponerat material byggs upp. 

Efter provtagningarna utvärderades konceptet med impaktor med roterande impaktor. 

Förutom problemet med bortblåsning av deponerat uppfattades flera andra svårigheter 

med denna lösning: 

 Komplicerad mekanisk konstruktion, särskilt för att realisera en 

kontinuerligt/stegvis rotation hos trumman. 

 Svårt att åstadkomma en enkel montering/demontering av substratet på trumman. 

 Tätningar runt roterande axlar måste utföras gastäta. 

 

Även om konceptet är svårt att realisera enligt kravspecifikationen visade sig impaktorn 

ha ett annat användningsområde - genom att material kan deponeras stegvis kan c:a 20 

separata prov åstadkommas på samma substrat. Detta har redan använts för provtagning i 

andra tillämpningar. 

 

Impaktorkoncept B: Höglastimpaktor (HL-impaktor) 

Ett alternativt koncept baserad på ett impaktorsteg som tillåter stora mängder deponerat 

material utvecklades och byggdes. I impaktorsteget samlas det avskilda materialet i en 
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behållare där det inte kan ryckas med av gasströmmen. Impaktorsteg i kombination med 

en förcyklon och ett stoftfilter kan ses i Figur 1. Med systemet på bilden kan tre 

storleksfraktionen avskiljas (cyklon, impaktor, filter). Systemet har provats på en 

laboratorieaerosol med lovande resultat. Optimering av detta impaktorkoncept pågår och 

kommer att fullföljas utanför ramarna för föreliggande projekt. 

 

 
 

Figur 1. Spaltimpaktor med substrat på trumma synligt genom glaset på impaktorväggen 

samt höglastimpaktor med cyklon och filter. 

 

A. Spaltimpaktor 

Roterande 

Kombinerad instrument med HL-impaktor 

Cyklon HL-impaktor Filter 
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