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UTSLÄPP AV OFÖRBRÄNDA KOLVÄTEN VID
BIOBRÄNSLEELDNING

SAMMANFATTNING

Utredningar och mätningar av utsläpp av kolväten från
biobränsleeldade anläggningar större än 1 MW har studerats för att
klarlägga mängder och typ av kolväteutsläpp samt bränslets och
förbränningsteknikens inverkan på emissionerna.

I rapporten redovisas mätningar firin ett antal olika anläggningar
eldade med olika biobränslen och torv. Inga direkta jämförelser mellan
analysresultaten har kunnat göras då det dels är relativt t i mätningar
som har utförts och dels p g a att mätningarna är utförda under
varierande förhållanden och provtagnings- och analysförfarandet ofta
inte är fullständigt dokumenterade i refeicnsmaterialet. Få utredningar
av utsläpp från pannor i storleksintervallet 1-10 MW har utförts.

Utsläpp av oförbrända kolväten är starkt anläggnings- och
teknikberoende. Större tillfälliga utsläpp från pannor större än 1 MW
förekommer exempelvis vid uppstart, driftstörningar eller på grund av
ojämn bränslekvalitet. För att minimera utsläppen är det viktigt att
styra förbränningsprocessen på ett effektivt sätt, samt att använda ett
bränsle av jämn kvalitet.

Rapporten redovisar också provtagnings- och analysförfaranden vid
mätning av utsläpp av oförbrända kolväten.

KEYWORDS; Hydrocarbons, Volatile Organic Compounds,
Polyaromatic Hydrocarbons, Benso-a-pyrene, Combustion,
Emissions, Biofuels, Peat, Wood, Chips, Analysis, Flue gases



EMISSIONS OF HYDROCARBONS FROM COMBUSTION OF
BIOFUELS

SUMMARY

Evaluations and measurements of emissions of hydrocarbons from power plants
with a capacity exceeding 1 MW using biofuels (woodfuel and peat) have been
studied in order to identify and quantify the emissions of incompletely
combusted hydrocarbons. The influence of the type of fuel and the combustion
technology applied were also to studied, using litterature references.

The report summarizes monitoring results from a number of plants using
biofuels. The reported emissions from the different plants can not be compared
as they are realatively few and the test results have been obtained under
various conditions using different methods of testing and analysis. The methods
used are often poorly documented in the studied reports. Few investigastions of
emissions of hydrocarbons from plants in the range of 1 to 10 MW have been
carried out.

The plant and the technology used are important factors determining the
amount and type of emissions of hydrocarbons. Larger temporary emissions
can occur during start up, operational disturbances or when using fuel of
inhomogenous quality. In order to minimize the emissions the combustion
process must be efficiently controlled, and a fuel of a homogenous quality must
be used.

The report also summarizes sampling and analysis methods used for monitoring
emissions of hydrocarbons.
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INLEDNING

Utsläpp av oförbrända kolväten vid energiomvandling kan orsaka
betydande miljöproblem. Vissa kolväten bildar tillsammans med
kväveoxider oxidanter som ger skador pi växter och grödor. Många
kolväten orsakar cancer och andra hälsoproblem. Inför en eventuell
ökad användning av biobränslen i Sverige är det viktigt att ha
kännedom om utsläppen och effekternas omfattning. Det är också
viktigt att kartlägga användning av olika mätmetoder och deras till-
förlitlighet. Denna rapport syftar därför till att sammanställa befintlig
kunskap om utsläpp och analys av kolväten i samband med
förbränning av biobränslen för att identifiera områden där ytterligare
studier krävs.

Utsläpp av oförbrända kolväten frän förbränning av biobränslen i
mindre pannor har undersökts i många olika utredningar de senaste
åren. Denna rapport syftar till att klarlägga mängder och typer av
kolväteutsläpp från anläggningar större än 1 MW. Som underlag har
tidigare utredningar granskats. En litteraturstudie har utförts för att
samla in material (se bilaga 1).

Rapporten sammanställer tidigare undersökningar som har utförts på
området. Undersökningarnas resultat framställs dels i form av all-
männa resonemang kring förbrännings- och bränsletekniska orsaker
till utsläpp av kolväten, dels i form av specifika mätresultat från olika
undersökningar. Det bör påpekas att de flesta av undersökningarna
som rapporten grundas på, är mellan 5 och 10 år gamla. Det innebär
att det i vissa fall är äldre teknik som refereras. Tyvärr har mycket få
undersökningar utförts på detta område, speciellt vad avser större
pannor. Statens Provningsanstallt håller för närvarande på att
genomföra ett provprogram på pannor med effekter från 0,5 til] 10
MW. Undersökningen kommer att ge mer information om
kolväteutsläppen från pannor i den storleksordningen.

I denna rapport syftar begreppet biobränsle på torv, helved, flis,
skogsavfall, halm och energiskog.



BAKGRUND

2.1 Användning av biobränslen i Sverige

1987 användes ca 33 TWh skogsrester, industriella biprodukter (lutar
ej medräknade) samt torv i det svenska energisystemet. Detta mot-
svarar ca 7 % av den svenska energitillförseln. Ca 12 TWh används
för uppvärmning i småhus. Resterande mängd används främst inom
trävaruindustrin och pä fjärrvärmeverk. Under 8O-talet ökade använd-
ningen främst inom fjärrvärme och den träanvändande industrin. Inom
fjärrvärmesektorn har forskning och utveckling inneburit att nya
bränslen har introducerats (torv, flis, avfall). En fortsatt utveckling kan
innebära att ny bränsk^produktion inleds, exempelvis av jordbruks-
grödor och rötgas (1).

Ca 100 biobränsleeldade (trädbränsle och torv) pannor används i
Sverige för fjärrvärmeproduktion. Ca hälften av dessa har en effekt av
10 MW eller lägre (2).

22 Lagstiftning och utsläppsbegränsningar

Några allmänna utsläppsbegränsningar för kolväten från förbränning
finns idag inte i Sverige för de pannor som rapporten behandlar
(>1 MW). För villapannor gav dock boverket ut nybyggnadsregler
1988. Enligt dessa regler får utsläppen av tjära från nykonstrueradc
villapannor ej överstiga 30 mg/MJ i tätorter. Detta innebär i vissa fall
en reduktion på mer än 95% jämfört med konventionella pannor.
Eftersom förbränningen är bättre minskar också utsläppen av flyktiga
organiska ämnen.

I USA tar man ofta hänsyn till kolväteutsläppen vid utfärdande av ett
tillstånd enligt miljölagstiftningen för användande av
förbränningsanläggningar. I tillståndet anges då en maximal tillåten
utsläppsmängd samt den teknik som krävs för att klara denna gräns.
Bilaga 2 visar några exempel på utfärdade tillstånd.

Naturvårdsverket föreslår inom ramen för det tredje aktionsprogram-
met mot luftföroreningar (LUFT 90), att utsläpp av flyktiga kolväten
från energiproduktion skall reduceras genom att individuell eldning
begränsas. Detta skall ske genom en övergång till gemensamma
uppvärmningssystem. Individuell eldning med fasta bränslen bör inte
förekomma i de mest tätbebyggda områdena. Pannor som uppfyller
tidigare beskrivna miljökrav från boverket skall installeras där
individuell eldning används (3). Enligt miljöpropositionen 1990/91:90
(4) skall förutsättningarna för att minska utsläppen från villappannor
undersökas. Man vill då analysera möjligheterna att införa positiv
miljömärkning, överväga system för obligatoriskt typgodkännande,



system med utsläppsdeklaration och åtgärder som leder tillbättre drift
och underhill. Inga åtgärder har föreslagits för pannor större än
1 MW.

I en nyligen antagen nordisk handlingsplan mot luftföroreningar anges
som övergripande mil att utsläpp av flyktiga organiska ämnen skall
minskas med 50 % jämfört med 1988 ars utsläpp före är 2005.1
miljöpropositionen 1990/91:90 (24) anges som mil att utsläppen av
flyktiga organiska ämnen skall minska med 50% jämfört med 1988
irs nivi före är 2000. Inom ramen för arbetet under konventionen mot
gränsöverskridande luftföroreningar diskuteras ett protokoll om
begränsning av utsläppen av flyktiga organiska ämnen. Sverige har
tillsammans med Nederländerna och Frankrike föreslagit att utsläppen
av sidan ämnen skall reduceras med minst 30 % före 1999 jämfört
med 1987 (5).

2 3 Kolväteutsläpp frän förbränning av biobränslen -
egenskaper och effekter

Kolväteutsläpp som uppstår vid biobränsleeldning består av en mycket
komplex blandning av organiska ämnen. Emissionerna bestir dels av
svårflyktiga ämnen - tjära och dels av flyktiga organiska ämnen.
Tjäran innehåller bland annat polycycliska organiska kolväten och
fenoler. Polycykliska aromatiska kolväten kan även finnas i den
flyktiga andelen av emissionerna.

2.3.1 Flyktiga organiska ämnen (VOC)

Kolväten och andra organiska föreningar i luft är en mycket heterogen
grupp av ämnen som både kan påverka människors hälsa och som
bidrar till oxidantbildning. Beteckningen "flyktiga organiska ämnen"
innefattar organiska föreningar som även innehåller andra grundämnen
än kol och väte och det är därför en bredare beteckning än "Flyktiga
kolväten" (5). Gruppen innefattar både alifatiska och aromatiska
kolväten.

2.3.2 Svårflyktiga ämnen - POM och PAH

Svårflyktiga kolväten transporteras i rökgaserna som aerosoler eller
bundna till partiklar. Tjära - kondenserbara organiska föreningar -
innefattar bland annat polycykliska organiska föreningar (på engelska;
polycyclic organic matter POM) och fenoler. Många svårflyktiga,
polycykliska föreningar är mutagena och mycket små mängder kan ge
betydande hälsoeffekter.

Beteckningen polycykliska organiska föreningar innfattar samtliga
föreningar med mer än 2 kondenserade aromatiska ringar. Den



aromatiska ringstrukturen kan innefatta andra grundämnen än kol och
den kan också vara försedd med s i kallade funktionella grupper, t ex
nitro-, sulfonsyra och aminogrupper. Föreningarna, som generellt är
svarflyktiga, finns och sprids främst bundna till partiklar. Halterna är
oftast mycket liga men minga av föreningarna i gruppen har i
gengäld mycket hög toxicitet. Ämnena bildas främst vid förbränning
och upphettning.

Polycykliska aromatiska kolväten (pi enegelska polycyclk aromatic
hydrocarbons - PAH) är en undergrupp till POM. Gruppen innefattar
bara ämnen som bestar av kol och väte. Minga PAH är starkt muta-
gena och har därför studerats mycket ingående. Benzo-a-pyren (BaP)
är starkt cancerogen. Dess förekomst och effekter har studeiats mycket
(6 och 7).

I bilaga 3 redovisas en analys av nigra typer av PAH som kan bildas
vid förbränning av biobränsle (17).

Vid rumstemperatur och vid atmosfärstryck är PAH i fast form.
Kokpunkten varierar frin 218 °C till 600 °C. PAH sprids oftast
bundna till partiklar. Minga PAH är också relativt stabila varför de
kan transporteras mycket långt frin utsläppskällan. Pi grund av
stabiliteten anrikas de också i näringskedjan.

2.3.3 Hälsoeffekter

Ett flertal POM och PAH kan förorsaka cancer hos människan. 1
samband med analys av rökgaserna utförs ibland ett prov för att
fastställa rökgasernas mutagenicitet.

Även flyktiga organiska ämnen kan innebära hälsorisker. I en rapport
frin Statens Naturvårdsverk försöker man göra en bedömning av
hälsoeffekter - särskilt cancerrisker av en ökad användning av
biobränslen. Eten ger, enligt denna bedömning, vid en genomsnittlig
koncentration i luften av 1 ppb en cancerrisk av ca 1,5 x 10"*/ir.
Etenkoncentrationen i Sverige har uppskattats till 10 a 20 ppb. Detta
innebär att 200 cancerfall per år kan vara förorsakade av eten
(uppskattningen är dock osäker med minst en faktor 3) (8).

2.3.4 Oxidanthiidning

Flyktiga kolväten ger tillsammans med kväveoxider och solljus
upphov till bildningen av fotokemiska oxidanter. Dessa ger i sin tur
upphov till skador pi växter och grödor och kan dessutom ge vissa
hälsoeffekter. Beroende pi kolvätenas reaktionsbenägenhet begränsas
oxidantbildningen och därmed skadorna till olika områden. Reak-



tionströga kolväten ger oxidantbildning över stora regioner då de
hinner spridas långt. Peaktiva kolväten ger en lokalt begränsad
oxidantbildning. Eten är ett exempel på ett relativt reaklivt kolväte
medan bensen är mer reaktionströgt.

Den mest dokumenterade oxidanten i luft är ozon. Många andra
oxidanter förekommer, men är svårare att detektera.

Växtskadoma karaktäriseras av att blad faller av och att tillväxten
minskar. I Sverige beräknas det marknära ozonet reducera skördarna
av vårvete och havre med ca 10%

2.4 Halter i omgivningsmiljön

I figur 2.1 och 2.2 anges koncentrationen av några viktiga flyktiga och
svårflyktiga organiska luftföroreningar i tätorten. Ämnena emitteras
från trafik och förbränning och är inte specifika för biobränsleeldning.
En stor källa till PAH i tätortsluft är, som tidigare nämnts, trafik. Av
ämnena som presenteras i figur 2.2 härrör exempelvis en stor mängd
fenantren, fluoranten, pyren, benso(g,h,j)perylen och coronen från
diesel- och bensinavgaser. Samtliga föreningar kan dock även uppstå
vid biobränsleeldning.

De dominerande utsläppen av flyktiga organiska ämnen i Sverige
kommer från biltrafiken och i viss mån från användning av
lösningsmedel. Tabell 2.1 visar utsläpp av flyktiga organiska ämnen i
Sverige (3).

ÄMNE

Eten(lOppb)
Propen
NO,
Formaldehyd
Bensen
Fluoranten
1-Metylfenaniren
9-Metylfenantren
Bcnso(a)pyren

TOTALT
(pmol/m )

400 000
130 000

ca 10'
85 000

130 000
600
400
400

PARTIKELBUNDET
(pmol/nv)

0
0
0
0
0

30
< 20
< 20

4

Figur 2.1 Koncentrationer av några viktigare luftföroreningar i
tätorter. Värdena har beräknats för den nivå som
svarar mot 10 ppb eten (9)



Concentrations of some common air contaminants in
city air. The values have been calculated to the level
that corresponds to 10 ppb ethene.
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Figur 2.2 Halter av några PAH i tätortsluft (9)

Concentrations of some PAH in city air.

I) Fenantren, 2) Antracen, 3) Fluoranten, 4) Pyren,
5) Benso(g,h,j)fluoranten, 6) Cyklopenta(c,d)pyren,
7) Benso(a)antracen, 8) Chrysen,
9) Benso(b,k)fluoranten, 10) Benso(e)pyren,
II) Benso(a)pyren, 12) Indeno(c,d)pyren,
13) Benso(g,h,j)perylen, 14) Coronen,
15) svavel-PAH



Utsläppskälla 1988

Vägtrafik 200

Övrig trafik 55

Energiproduktion 90

Bensindistribution 22

Industriell användning 59
av lösningsmedel

Icke-industriell användning 46
av lösningsmedel

Industriella processutsläpp 30

Summa 502

Tabell 2.1 Antropogena (av mänskligt ursprung) utsläpp av
flyktiga organiska ämnen i Sverige (metan ej inräknat)
1000 ton (5, 10)

Emissions of volatile organic compounds from human
activities in Sweden (methane emissions are not
included) 1000 tons.

2.5 Förbränning av fasta bränslen

Fullständig förbränning av ett fast bränsle ger som slutprodukter
koldioxid, vattenånga, kväve och aska.

Trä, «orv och halm består av;

- flyktiga beståndsdelar
- "fast" kol (char)
- fukt
- aska (oorganiskt material)

De båda första beståndsdelarna utgör tillsammans de brännbara delar-
na. Andelen flyktiga beståndsdelar är viktig för förbränningsförloppet
som på grund därav ofta brukar delas in i olika temperaturberoende



faser enligt figur 2.3

För ett fast bränsle inleds förbränningsförloppet med en torkningsfas
upp till cirka 200 °C. Vid 350 °C börjar de flyktiga beståndsdelarna
att drivas ut och vid 550 °C självantänds de avdrivna gaserna. Det
kvarvarande kolet (charen) brinner sedan i fast tillstånd från cirka
800 °C. I tabell 2.2 redovisas värmevärde, fukthalt, askhalt samt andel
flyktiga beståndsdelar för halm, trä, och torv.

Halm, trä och torv har hög andel flyktiga beståndsdelar (60-30%
räknat på brännbar substans) Detta påverkar förbränningsförloppet i
hög grad. Intensiv avgasning av de flyktiga beståndsdelarna kan göra
att syre ej kommer i kontakt med den brännbara substansen.

Vid ojämn bränslekvalitet, dålig luft/bränsle omblandning, för låg
temperatur eller för kort uppehållstid, förbränns inte alltid allt
organiskt material. De flyktiga kolvätena som inte förbränns kan
reagera i zoner med luftunderskott och bilda tyngre polycykliska
föreningar (exempelvis PAH). Vissa undersökningar tyder på att
bildningen av BaP har ett maximum vid 700 °C. Man kan anta att
denna temperaturnivå även gynnar bildningen av andra liknande
ämnen.

Vid ofullständig förbränning kan även polycykliska föreningar i
bränslet passera ut med rökgaserna som PAH utan att brytas ned.

Utsläpp av kolväten består alltså i korthet av oförbränt bränsle i
rökgaserna samt av reaktionsprodukter från förbränning vid för låg
temperatur, för kort uppehållstid eller vid luftunderskott. Det
oförbrända materialet består antingen av svårflyktiga föreningar som
avgått direkt från bränslet eller av flyktiga beståndsdelar som inte har
förbränts.



Torkning

h.
Avgasning Självantandning Förbränning av
av flyktiga av flyktiga "fast'. kol
beståndsdelar beståndsdelar /I

A

u -
AM

ICO ZOO ZOO VOO SOO 7OO $9O ?#* '

Figur 2.3 Förbränningsförloppets temperaturberoende faser
(11).

The temperature dependent phases of the combustion
process.

Bränsle

Trä
Frästorv
Halm
Stenkol
Olja

Brännbar substans
effektivt vännevärde

MJ/kgTS

18-19
20-21
18-19
27-33
40-44

halt flyktiga
beståndsdelar

60-80
50-70
70-90
4-40

Vid normala

fukthalt
%

45
50
16
8
—

fukt- och

askhalt
%

0,5
6,0
6,0
8,0

askhalter
effektivt
vännevärde
MJ/kg
bränsle

12
11
16
28
42

Tabell 2.2 Data för trä, torv och halm (stenkol och olja för
jämförelse) (11,12).

Some data for wood, peat and straw (data for mineral
coal and oil are included for comparison).
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2.6 Faktorer som styr emissioner av organiska ämnen

Utsläpp av kolväten sker vid alla typer av förbränning. Mängd och typ
av föreningar som bildas bestäms dock av ett antal olika faktorer,
bland annat

- bränslets kemiska och fysikaliska form
- förbränningsmmmets utformning
- förbränningstemperaturen
- lufttillförsel
- förbränningstiden

Grundläggande för all förbränningsteknik är att vissa givna förutsätt-
ningar måste uppfyllas för att åstadkomma en fullständig förbränning.
Dessa brukar populärt benämnas 3T och innefattar temperatur, tid och
turbulens.

För att åstadkomma en fullständig förbränning krävs rätt temperatur
på rätt plats i förbränningsrummet, tillräckligt lång uppehållstid för
förbränningsgaserna i respektive förbränningszon samt tillräcklig
omblandning av förbränningsgaserna. I praktiken är det dock mer eller
mindre omöjligt att helt eliminera emissioner av organiska ämnen. Det
gäller för all typ av förbränning.

God styrning och regiering av förbränningsprocessen är viktig för att
en så optimal förbränning som möjligt skall erhållas. Detta kan inne-
bära förhållandevis höga kostnader, speciellt för mindre anläggningar.
En jämn bränslesammansättning (fukthalt t ex) är också viktig för att
en så optimal förbränning som möjligt skall kunna erhållas.

Kolväte- och CO-emissionerna följs i allmänhet åt, dvs försämrade
förbränningsbetingelser ökar både CO- och kolväteemissionerna.
Vissa förhållanden som ger höga CO-emissioner ger dock inte
nödvändigtvis höga kolväteemissioner.
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KARTLÄGGNING AV MÄNGDER OCH TYP AV
UTSLÄPP

3.1 Emissioner frän biobräcsleeldning

Nedan följer en sammanställning av mätresultat och iakttagelser som
har framkommit i det underlagsmaterial som har studerats. Då mät-
ningarna är relativt få och dessutom är utförda på mycket skiftande
system under skiftande förhållanden dras inga generella slutsatser av
materialet. Resultatet framställs istället i allmänna termer och
presenteras uppdela! dels på undersökningar utförda på olika
panntyper, dels på undersökningar utförda vid förbränning av olika
bränslen. På detta sätt redovisas flera mätresultat på flera platser. I
bilaga 4 sammanfattas mätreslutat från de olika undersökningarna i
tabeller. Utdrag från dessa tabeller presenteras i några stapeldiagram i
den följande texten för att göra mätresultaten mer lättåskadliga. Bilaga
4 innehåller också korta sammanfattningar av de studerade under-
sökningar. En del av det studerade materialet är hämtat från tidigare
sammanfattande rapporter på området. En överblick av de resultat som
presenteras visar att många av undersökningarna är mellan 5 och 10 år
gamla samt att relativt få undersökningar är utförda på pannor i
storleksordningen 1-10 MW.

3.1.1 Sammanställningar av utsläppens storlek

Mindre pannor ger oftast större utsläpp av kolväten än vad större
pannor med bättre driftstyrning, underhåll och jämnare bränslckvalitct
ger. Tillfälligt höga utsläpp från dessa pannor erhålls exempelvis vid
uppstart, instabil drift och ojämn bränslekvalitet.

En tidigare rapport från Stiftelsen för Värmeteknisk forskning (13)
redovisar mätresultat av totala kolvätehalten (THC) vid ved och torv-
eldning som varierar mellan 0,3 och 20 000 ppm. Redovisade kol-
oxidhalter ligger mellan 45 och 20 000 ppm. Mätningarna innefattar
även sådana utförda på pannor mindre än 1 MW. Man konstaterar ett
samband mellan halterna av dessa ämnen och eldstadstemperatur,
pannbelastning, typ av bränsle, sekundärluftsandel och av jämn eller
ojämn förbränning.

Rapporten redovisar också några mätningar av BaP på pannor i olika
storlekar. Dessa redovisas i figur 3.1 nedan. Andra källor som
refereras i rapporten redovisar halter av BaP som är 1000-10 000
gånger högre. Dessa referenser rör dock främst villapannor och
kaminer.
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Figur 3.1 Mätningar av BaP på två olika pannor (Panna 1; Axon
cyklonförugn, Panna 2; Ahlströmpanna(13)

Emissions of BaP from two differernt boilers (No.l
Axon cyclone-type furnace, No 2; Ahlström boiler)

Utsläpp av organiska ämnen är normalt låga från moderna, medelstora
och stora fastbränsleeldade anläggningar (> cirka 20 MW), om dessa
har en god processtyrning/driftkontroll och god rökgasrening. Tjär-
halten i rökgaserna är oftast <1 mg/MJ och halten PAH <1 ug/MJ.
Som en jämförelse kan nämnas att i små konventionella anläggningar
för torv- och vedeldning (<1 MW) kan utsläppen vara höga - cirka
50-500 mg tjära/MJ och 1 000-10 000 ug PAH/MJ. Nyare
anläggningar klarar dock i allmänhet gränsvärdet 30 mg tjära/MJ. Lika
stora utsläpp av tjära som förekommer i många äldre pannor under 1
MW, kan förekomma i vissa anläggningar på 1-10 MW (14). Höga
utsläpp från dessa pannor är speciellt troligt vid ojämn bränslekvalitet
och bristande processtyrning och driftkontroll.

Mängden mutagena substanser, tjära och BaP i rökgaserna från några
olika förbränningssystem sammanställs i figur 3.2, 3.3 och 3.4. I
figurerna ingår även exempel på pannor under 1 MW. Figurerna visar
att utsläppen minskar med ökad pannstorlek.

Faktorer som systemets långtidsstabilitet, bränslckvalitet, individuella
driftrutiner på olika anläggningar, reglerutrustning, processtyrning
samt underhåll kan i hög grad påverka förbränningseffektiviteten -
och därmed också emissionerna av oförbrända komponenter.
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Erfarenhetsmässigt kan även mycket små förändringar i
driftsbetingelserna ge mycket stora förändringar i emissionerna av
PAH och mutagena substanser. Likaså kan även mycket kortvariga
tillfälliga processiömingar svara för huvuddelen av PAH-emissionerna
(10).
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Figur 3.2 Utsläpp av mutagena substanser från olika svenska för-
bränningsanläggningar. Mutageniciteten i revertanter/MJ
tillfört bränsle har avsatts mot anläggningsstorleken (pann-
effekt) (8).

Emissions of mutagenous compounds from some Swedish
power plants. The mutagenicity is presented in relation to
the size of the plant.
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Figur 3.3 Utsläpp av organiska ämnen från förbränning av ved
och torv. Mängd på partiklar och i kondenserbara gaser
(14).

Emissions of organic compounds from combustion of
wood and peat (amount of compounds on particles and
in condensable gas)
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Figur 3.4 Utsläpp av BaP från förbränning av några olika
bränslen (7).

Emissions of BaP from combustion of oil, coal,
peat.wood and waste.
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3.1.2 Emissionernas uppskattade bidrag till
omgivningens halter

Stor osäkerhet råder vad gäller storleksordningen på utsläpp av
flyktiga organiska ämnen, s k VOC, från energisektorn. Det underlag
som hitills legat till grund för en uppskattning av utsläppen är
bristfälligt.

Den största utsläppskällan från energisektorn är småskalig vedeldning.
Statens Provningsanstalt har på uppdrag av Statens Energiverk
genomfört provtagningar på tre villapannor som uppfyller miljökravet
(30 mg tjära/MJ bränsle) samt på en konventionell panna med högre
utsläpp. Vid provtagningen har man bl a mätt 11 stycken VOC.
Mätningarna har visat att de emissionsfaktorer som har använts
tidigare för att beräkna VOC-utsläppen från småskalig vedeldning är
alldeles för låga och att det antagna totala utsläppet av VOC från
energisektorn, som publicerats i rapporten "Strategi för flyktiga
organiska ämnen" (utgiven av SNV), på ca 48 000 ton/år 1988 i
verkligheten är betydlig! högre. Utifrån mätningarna ger en preliminär
uppskattning ett utsläpp som är minst dubbelt så stort.

Statens Provningsanstallt har fortsatt provtagningarna med mätningar
på pannor i intervallet 0,5-10 MW. Före en utvärdering av dessa
mätningar är det inte meningsfullt att ange en noggrann
storleksordning på utsläppen av VOC från dessa typer av anläggningar

I en modellberäkning (14) som syftar till att framställa det relativa
bidraget av luftföroreningar från olika källor har bidraget av orga-
niska ämnen från fjärrvärme- och kraftproduktion utvärderats. Mod-
ellberäkningen framställde energiscenarier i två svenska modell-
städer. Den totalt installerade panneffekten uppgick till 120 MWv
samt 25 MWe varav 75/25 MWv/MWe var fastbränsleanläggningar.
Det maximala bidraget av BaP och summan av tio PAH beräknades
till <0,l ng/m3 respektive <2 ng/m3. Detta är under bakgrundsvärdena
i icke-tätorter. Vid utbredd vedeldning i ett villaområde skulle PAH-
halterna i omgivningsluften kunna uppgå till 40-200 ng/m3 under
vinterhalvåret enligt samma beräkning. Av betydelse i dessa
beräkningar är naturligtvis pannornas funktion och storlek,
meteorologiska förhållanden samt i fjärrvärmeexemplet,
skorstenshöjden.
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32 Förbränningsteknikens betydelse for kolväteutsläppen

3.2.1 Pulvereldning

Vid pulvereldning är halten av kolväten i rökgaserna relativt låg. Detta
beror pi att bränslet är finfördelat och torrt och har jämn
partikelstorlek. Blandningen av luft och bränsle kan därför bli mycket
bra. Hög temperatur och god gasomblandning ger låga halter av POM
i rökgaserna. Däremot kan höga halter av NOX förekomma. Låg-NOx-
brännare och FGR-teknik kan minska kväveoxidutsläppen.
Teknikutveckling på detta område kan förväntas.

3.2.2 Rosteldning

Några resultat av mätningar av koloxid, totalkolväte och PAH vid
rosteldning redovisas i figur 3.5, 3.6 och 3.7. Mer ingående data för
de olika mätningarna redovisas i figur A i bilaga 4.

Mätningar av totalkolväte har utförts på en torveldad 12 MW panna
med rörlig rost och rökgasåterföring. Totalkolväte producerades endast
i mycket små mängder, och kunde endast detekteras i ett av ca 50
prov. Kolvätet uppträdde huvudsakligen vid låga syrehalter.
Kopplingen mellan koloxid och kolväte ansågs inte vara lika stark
som kopplingen mellan kolvätehalten och syrehalten, men kolväten
uppträdde endast vid förhöjda koloxidhalter. Man ansåg att lokala
förhållanden hade stor betydelse för kolväteemissionerna (15). I
samma panna har mätningar utförts vid eldning med skogsbränsle.
Totalkolvätehalterna var även då genomgående låga (se tabell A i
bilaga 4).

Halten av totalkolväte ansågs vara mer kopplad till lokala
luftunderskott än till medelsyrehalten. En sänkt sekundärluftkvot och
tertiärluftkvot ansågs öka totalkolvätehalten (16).
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Kolmonoxidutsläpp vid rostekJning
av torv, fis och ved
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Figur 3.5 Några mätningar av kolmonoxidutsläpp vid rosteldning
av torv och skogsbränsle.

1) Markerade mätningar är utförda i samma panna med
dimensionerad effekt 18 MW.
2) I källan anges mätresultaten som ett intervall. De
två staplarna representerar lägsta och högsta värdet i
intervallet.

Emissions of carbon monoxide from grate fired plants
using peat and wood as fuel.

1) The indicated tests were carried out in one
boiler,with a dimensioned capacity of 18 MW.
2) The source presents the test results as an interval.
The two bars indicate the lowest and the highest value
in the interval.
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Totalcolväteutsläpp vid rostekJning
av torv, ffKs och ved

THCTpp»!
220-1
200-t
MO-I

140 -i
120-1

• 0

40-
20- fl J

- i

n

vM S 3 torv

Figur 3.6 Några mätningar av utsläpp av totalkolväten vid
rosteldning av torv och skogsbränslen.
1) Markerade mätningar är utförda i samma panna med
dimensionerad effekt 18 MW.
2) I källan anges mätresultaten som ett intervall. De
två staplarna representerar lägsta och högsta värdet i
intervallet.

Emissions of THC (total hydrocarbons) from grate
firing of peat and wood.
1) The indicated tests were carried out in one boiler,
with a dimensioned capacity of 18 MW.
2) The source presents the test results as an interval.
The two bars indicate the lowest and the highest value
in the interval.
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Utsläpp av PAH vid rosteldning av
torv, flis och ved

PAH(ug/Nffl3)

.5 8 7
•ffakt(MW)
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: : fii« och v«d ^ S torv

Figur 3.7 Några mätningar av PAH i rökgaserna från rosteldning
av torv och skogsbränsle. Samtliga mätresultat som
redovisas i figuren, redovisas i källan som ett intervall.
Staplarna i figurer, anger intervallets lägsta och högsta
värde.

Emissions of PAH from grate firing of peat and wood.
All the testresults are presented as an interval by the
sources. The bars in the figure indicate the highest and
the lowest value of the interval.

3.2.3 Fluidiserad bädd

Förbränning i fluidiserad bädd kan ge god luft/bränsleomblandning
och jämn temperaturfördelning vilket gynnar en god slutförbränning.
En nackdel med tekniken är att den ger en låg reaktionshastighet (p g
a låg temperatur). Några mätningar av kolväte- och koloxidutsläpp
från förbränning i fluidiserad bädd redovisas i tabell B i bilaga 4.

3.3 Lufttillförselns och temperaturens betydelse för
kolväteutsläppen

Sättet att tillföra förbränningsluften påverkar förbräningsresultatet
mycket. Många undersökningar har utförts där stoft- och NO,-
bildningens beroende av lufttillförseln har undersökts. Lufttillförselns
inverkan på bildningen av POM har däremot inte undersökts lika
noggrant (11).
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Det är viktigt att temperaturen i slutförbränningszonen (där luft
tillförs) är tillräckligt hög, över cirka 900 °C, för att tjärprodukter och
tyngre kolväten skall förbrännas fullständigt. Det kan ofta vara svårt
att upprätthålla tillräckligt höga temperaturer vid dellaster.

Vid en undersökning av rökgasemissioner vid fliseldning i snedrost
med elfilter gjordes mätningar vid olika luftöverskott. Vid ett lågt
syreöverskott (motsvarande ca 17 % koldioxid eller syrehalten
< 3,5 % O2 t.g.) var emissionerna av oförbränd substans mycket hög,
2 000-5 000 ppm CO med kortvariga stötutsläpp av oförbränd sub-
stans på cirka 1 % eller högre. Vid ett högre luftöverskott, mot-
svarande cirka 14-16 % koldioxid eller en syrehalt >4,5% O2 t.g.
var slutförbränningsgraden mycket högre. Vid en given temperatur ger
alltså ett högre luftöverskott en bättre slutförbränning. Alltför högt
luftöverskott kan dock ge en sämre förbränning. Luftöverskottet måste
därför optimeras för att minimera rökgasförlusterna.

3.4 Bränslets betydelse för kolväteutsläppen

Hög halt av flyktiga beståndsdelar i bränslet kan innebära problem vid
förbränning. När bränslet värms upp, avgår de flyktiga bestånds-
delarna. För att de ska förbrännas krävs dels en hög temperatur, dels
att tillräckliga mängder luft finns tillgängliga. En hög halt av flyktiga
beståndsdelar kan ge höga stoftemissioner. I undersökningar av kol-
eldade pannor har man funnit ett samband mellan halten av flyktiga
kolväten i bränslet och POM-utsläppen.

Eldning av fuktigt bränsle har visat sig kunna ge höga utsläpp av
oförbrända ämnen och POM, om pannans drift inte är optimerad för
detta bränsle. Skälet till detta är antagligen att temperaturen i
förbränningszonerna blir för låg. I tabell 3.1 redovisas utsläpp av CO
och PAH vid förbränning av bränslen med olika fukthalt (14).
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Anläggningstyp

braskamin
n _ II

villapanna,
förugn
.. _ n

2 MW kotnb. panna
n _ II

30 MW cyklon-
förugn

Bränsle

hel ved
•i

flis
il

flis

"

flis

II

Fukthalt,

16-19

41

21

48

37

47-49

30

49

CO, ppm

1000-5000

5000-6000

60

700-2500

1000-4000

1000->5000

125-500

2000-4000

PAH,
yUg/MJ

250-500

3000-17000

< 4

30-1700

30-120

100-9000

< 4-30

-

Mutagena
ämnen, re v/MJ

15000-90000

20000-80000

500

20000-90000

.

10000-40000

< 60- 6000

-

Tabell 3.1 Utsläpp av koloxid och PAH vid olika fukthalt i
bränslet (14).

Emissions of carbon monoxide and PAH from firing of
fuels with a varying water content.

3.4.1 Eldning av torv

Ett antal mätningar har utförts på torveldade anläggningar. Några av
dem redovisas i figur 3.8, 3.9 och 3.10. Mer ingående data för de
olika mätningarna framgår av figur C i bilaga 4. Generellt anses att
eldning av torv och ved ger likartade utsläpp av kolväten om
förbrännings-betingelserna är jämförbara (14).
Följande tre system med förbränning av torvpulver och flis jämfördes
med avseende på emissioner (17).

- torvpulvereldning i kraftvärmeverk 100 MW med stoftavskiljning i
elfilter

- fliseldning i cyklonförugn (30 MW) med stoftavskiljning i elfilter,

- fliseldning på rost i kombinationspanna (1,7 MW) med
stoftavskiljning i en multicyklon)

Vid undersökningen gav torvpulversystemet relativt låg emission av
organiska ämnen och koloxid. Flissystemen gav däremot relativa höga
emissioner av dessa ämnen. Emissionerna av PAH var vid dessa
mätningar mellan 20 och 1 000 gånger högre vid fliseldning än vid
torvpulvereldning. Undersökningen fastställer dock att man inte med



detta som grund generellt kan relatera emissionerna av olika
komponenter till den typ av bränsle som används (17). Det bör också
påpekas att undersökningen behandlar teknik som idag anses vara
föråldrad.

Beroende på vilken förbränningsprocess som används kan för ett och
samma bränsle helt olika emissioner erhållas. Detta gäller speciellt för
emissionen av olika organiska komponenter men även för stoft och
metaller. Stoftavskiljningens effektivitet spelar naturligtvis också en
viktig roll.

Kolmonoxidutsläpp vid eldning av torv

1OOO

aoo-l

CO(ppm)

6 7
affaktlMW)

Figur 3.8 Några mätningar av utsläpp av kolmonoxid vid eldning
av torv.
1) Stapeln har kapats. Det högsta värdet i intervallet är
4825 ppm
2) I källan anges mätresultaten som ett intervall. De
två staplarna representerar lägsta och högsta värdet i
intervallet.

Emissions of carbon monoxide from combustion of
peat.
1) The bar has been cut. The highest value in the
interval is 4825 ppm
2) The source presents the test results as an interval.
The two bars indicate the lowest and the highest value
in the interval.
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THC(ppm)

»V
•ffaktiMW)

Figur 3.9 Några mätningar av totalkolväteutsläpp vid förbränning
av torv.
1) stapeln har kapats. Högsta värdet i intervallet är 309
ppm.
2) I källan anges mätresultaten som ett intervall. De
två staplarna representerar lägsta och högsta värdet i
intervallet.

Emissions of THC (Total hydrocarbon) from
combustion of peat.
1) The bar has been cut. The highest value in the
interval is 309 ppm
2) The source presents the test results as an interval.
The two bars indicate the lowest and the highest value
in the interval.
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Utsläpp av PAH vid eldning av torv
PAH<ug/NrnS)
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Figur 3.10 Några mätningar av utsläpp av PAH vid eldning av
torv.
1) I källan anges mätresultaten som ett intervall. De
två staplarna representerar lägsta och högsta väldet i
intervallet.

Emissions of PAH from combustion of peat
1) The source presents the test results as an interval.
The two bars indicate the lowest and the highest value
in the interval.

3.4.2 Eldning av flis och ved

Några mätningar av koloxid- .kolväte- och PAH-utsläpp från flis—
och vedeldning redovisas i figur 3.11, 3.12 och 3.13. Mer ingående
data för de olika mätningarna redovisas i tabell D i bilaga 4.

En analys av emissioner av flyktiga organiska komponenter vid
fliseldning redovisas i figur 3.14 (17) Mätningarna är utförda på en
cyklonförugn (30 MW) och en kombinationspanna (1,7 MW), (ytter-
ligare analyser utförda på rökgaser från dessa pannor redovisas i tabell
3.7). Inom samma undersökning har emissionerna från torvpulver-
eldning i ett kraftvärmeverk (100 MW) undersökts. Av de redovisade
föreningarna i tabell 3.8 är det dock endast utsläpp av bensen som har
analyserats från torvpulvereldningen. Det bör dock påpekas att
undersökningen behandlar teknik som idag anses föråldrad.
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Bensenhalterna i rökgaserna var i detta fall 0,17 mg/Nm3 vilket är
väsentligt lägre än de redovisade värdena för fliseldning. Vid en
jämförelse av dessa analysresultat är det dock viktigt att ta hänsyn till
anläggningarnas storlek och den använda förbränningstekniken.

Kolmonoxidutsläpp vid eldning av flis
och ved

CCXppm)
9000
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12 13 16 17
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Figur 3.11 Några mätningar av utsläpp av kolmonoxid vid eldning
av flis och ved.
1) Markerade mätningar är utförda i samma panna med
dimensionerad effekt 18 MW.
2) I källan anges mätresultaten som ett intervall. De
två staplarna representerar lägsta och högsta värdet i
intervallet.

Emission of carbon monoxide from combustion of
chips and wood.
1) The indicated tests were carried out in one boiler,
with a dimensioned capacity of 18 MW.
2) The source presents the test results as an interval.
The two bars indicate the lowest and the highest value
in the interval.
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Totalkolväteutsläpp vid eldning av flis
och ved
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Figur 3.12 Några mätningar av totalkolväteutsläpp vid förbränning
av flis och ved.
1) Markerade mätningar är utförda i samma panna med
dimensionerad effekt 18 MW.
2) 1 källan anges mätresultaten som ett intervall. De
två staplarna representerar lägsta och högsta värdet i
intervallet.

Emissions of THC (Total Hydrocarbon) from
combustion of chips and wood.
1) The indicated tests were carried out in one boiler,
with a dimensioned capacity of 18 MW.
2) The source presents the test results as an interval.
The two bars indicate the lowest and the highest value
in the interval.
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Utsläpp av PAH vid eldning av flis
och ved
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Figur 3.13 Några mätningar av utsläpp av PAH vid eldning av flis
och ved.

1) I källan anges mätresultaten som ett intervall. De
två staplarna representerar lägsta och högsta värdet i
intervallet.

Emissions of PAH from combustion of wood

1) The source presents the test results as an interval.
The two bars indicate the lowest and the highest value
in the interval.



Fliseldning i cyklonförugn (30 MW)
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Flyktiga komponenter mg/Nm3 t.g.
Etan Eten Propån Propen Bensen Toluen (Metan)

Prov 1 1728

Prov 2 1715

Prov 3 1514

0.029

0.038

0.20

0.013

0.029

- 0.81

<0.04

<0.04

0.13

<0.04

<0.04

0.28

1.4

0.55

2.0

1.30

0.21

2.5

Fliseldning i kombinationspanna (1,7 MW)

Flyktiga komponenter mg/Nm3 t.g.
Etan Eten Propån Propen Bensen Toluen (Metan)

Prov 3

Prov 3

Prov 3

1157

1203

1208

1.4

1.4

1.2

19

18

16

0.14

0.15

0.16

1.2

1.0

1.1

12

13

12

1.8

1.9

2.0

11

16

15

Figur 3.14 Analys av emissioner av flyktiga komponenter vid
fliseldning i cyklonförugn (30 MW) och
kombinationspanna (1,7 MW)

Analysis of emissions of volatile organic compounds
from combustion of chips in a Axon cyclone-type
furnace (30 MW) and a multifuel boiler.

3.4.3 Eldning av halm

Inga mätningar i det undersökta materialet har utförts på halmeldade
anläggningar över 1 MW. Enligt tabell 2.2 innehåller halm en hög halt
av flyktiga beståndsdelar. Detta kan ge upphov till höga stoft och
POM-utsläpp. En mätning på mindre halmeldade anläggningar (>120
kW) (18) redovisas i bilaga 4.
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MÄTTEKNIK

De oförbrända kolväten som mäts i rökgasen från en förbrännings-
anläggning är främst halten totala kolväten (THC), tjära och poly-
aromatiska kolväten (PAH). Samtliga av dessa analyser representerar
på ett överlappande sätt olika delar av de organiska föreningar som
finns i rökgasen. Men det finns inga enkla korrelationer mellan halten
THC, tjära och PAH (19).

Begreppet THC innefattar såväl lättflyktiga alifatiska och aromatiska
kolväten som aldehyder, fenoler och syror. THC-mätningar görs
kontinuerligt i fält med analys och resultat direkt på platsen.

PAH föreligger dels som flyktiga föreningar, dels som absorberade
komponenter på partiklar i rökgasen. Eftersom stora delar av PAH
binds till partiklar vid ungefär 200 °C och partiklarna vid THC-
mätning filtreras bort före analys ingår endast en delmängd av PAH i
mängden THC.

Tjära består av stora och svårflyktiga molekyler. I den mängd tjära
som bestäms ingår PAH. Dessa utgörs dock endast av svårflyktiga
PAH då mer flyktiga PAH försvinner när provet vid tjärhaltbestäm-
ning indunstas till torrhet.

Analys av tjära och PAH sker i laboratorium efter upparbetning av i
fält uttaget prov.

Det förekommer också att man mäter lättflyktiga alifatiska och aro-
matiska kolväten, såsom eten och propen respektive bensen och
toluen. Även dessa prov tas i fält för att sedan analyseras på labora-
torium.

Följande är en beskrivning av mätförfaranden som används i bland
annat Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Mätprocessen i en förbränningsanläggning kan delas upp i två delsteg;
provtagning och analys.
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4.1 Provtagning

4.1.1 Mätpunkt

Provtagningen, vilken vanligen sker med ett isokinetiskt sondhuvud
(se figur 4.1), syftar till att åstadkomma ett för anläggningen repre-
sentativt prov att analysera. Är provtagningen ofullständig spelar det
ingen roll hur noggrann och specifik den använda analysmetoden är,
resultatet blir ändå felaktigt. Det är därför av yttersta vikt att välja en
mätpunkt i rökgaskanalen så långt efter pannan att inga kemiska
reaktioner längre sker och att förvissa sig om att inte inläckage före
mätpunkten föreligger.

En traverscring i det aktuella tvärsnittet ger besked om strömnings-
bilden. Stråkbildning kan t ex bero på en så enkel sak som inläckage
av tjuvluft. Med hjälp av traverseringsresultatet, både i koncentration
och flödeshastighet, viktas en representativ mätpunkt fram. Det finns i
vissa fall även möjlighet att använda sönder som tar gas från ett antal
hål eller en lång slits. Alternativt kan sonden flyttas med givna tids-
intervall mellan ett antal punkter i snittet under provtagningens gång.
Sammanvägning av erhållna värden görs då utifrån förundersökningen.

4.1.2 Gasbehandling

Gasbehandlingen skiljer sig beroende på om den kemiska analysen
sker i fält eller på laboratorium.

4.1.2.1 Fältanalys

Gasbehandlingens syfte vid fältanalys är att konditionera den utsugna
gasen på ett sådant sätt att analysinstrumentet får arbeta under avsedda
betingelser samtidigt som gasens sammansättning inte påverkas.

I princip består gasbehandligen vid fältanalys av tre huvudsteg:

- Filtrering
- Temperaturkontroll
- Flödeskontroll

Filtrering måste alltid ske med hänsyn till analysinstrumentet. Den
sker normalt i ett första steg i ett elektriskt uppvärmt filter monterat
direkt efter sonden. Varianter finns också där filterelementct sitter i
sondspetsen inne i rökgaskanalcn och därmed inte behöver separat
uppvärmning.
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Då totalkolväteanalysatorer arbetar med varm rökgas och temperaturen
måste hållas uppe för att inte tyngre kolväten ska kondensera i slangar
används uppvärmda, isolerade slangar som termostatsregleras till cirka
150-200 °C.

Flödeskontrollen avser att garantera att analysinstrumenten arbetar
med konstant flöde. Mätresultaten som erhålls från flertalet instrument
är helt beroende av att detta kan garanteras. Normalt används dia-
fragmapumpar med om så behövs uppvärmt pumphus. För injustering
av flödet används små nålventiler samt rotametrar. Rotametems värde
måste kontrolleras under mätningens gång. Viktigt är också att kali-
breringen sker med kalibreringsgas av samma tryck och flöde som
senare används för mätningen.

4.1.2.2 Laboratorieanalys

Gas som ska analyseras på laboratorium behandlas i tre huvudsteg:

- Filtrering
- Kylning
- Adsorption

Utrustningens generella utformning framgår av figur 4.1. Detalj-
utformningen varierar dock avsevärt. Partikclavskiljning kan t ex ske
med hjälp av ett glasfiberfilter i rökgaskanalen eller i ett antal serie-
kopplade cykloner placerade i värmeskåp.

För bestämning av tjärhalten vid fastbränsleeldning med manuell
bränsletillförsel finns detaljerade provningsregler (SP-METOD 0010).
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1 = ISOKINETISK SOND
2 = STOFTAVSKILJARE
3 = KYLARE
4 = KONDENSATUPPSAMUNG
5 = ADSORBENT

Figur 4.1 Generell utformning av utrustning för behandling av rök-
gasprov avsett för laboratorieanalys.

General construction of equipment for treatment of a
fluegas sample before analysis.

Efter partikelavskiljningen passerar rökgasen en kylare varvid vatten-
innehållet kondenseras och samlas upp. Ej kondenserbara föreningar
anrikas på en efterföljande polymer adsorbent.

Det beskrivna förfarandet används endast vid haltbestämning av tjära
och svårflyktiga kolväten. Skall halten lättflyktiga kolväten mätas görs
momentana uppsamlingar med gaspipett.

Analys

4.2.1

Det instrument som används för bestämning av halten totalkolväte i
fält kallas flamjonisationsdetektor (FID). Provgascn leds genom en
vätgaslåga, varvid kolvätena sönderdelas och joner bildas. Jonerna
samlas upp av laddade elektroder och den resulterande strömmen
mäts. Utslaget är i stort sett proportionellt mot antalet kolatomer i
provgasen. En viss påverkan på mätresultatet har dock andelen kol-
atomer bundna till syre, kväve eller halogener och andelen aromatiska
kolväten.

FID-instrumentet kalibreras med en referensgas med känd halt metan,
propån eller dylikt, och mätvärd tia anges i motsvarande ekvivalenser.
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En propanekvivalens motsvarar tre metanekvivalenser.

4 2.2 Tjära och PAH

Vid laboraiorieanalys behandlas föreningar som har anrikats i
partikelfilter, kondensat och adsorbent i fyra huvudsteg:

- Extraktion
- Upprening
- Separation
- Detektion

4.2.2.1 Extraktion

Den vanligaste extraktionsmetoden är soxhlet med lösningsmedel där
t ex aceton, cyklohexan och diklormetan används. Extrakt från
partikelfilter, kondensat och adsorbent förs samman till ett prov som
indunstas.

Vid bestämning av mängden tjära sker indunstningen till torrhet
varefter den erhållna resten vägs.

Trots att PAH, relativt sett, har höga kokpunkter är det här möjligt att
göra indunstningsförluster. Prover som innehåller 2 - och 3-ringade
system måste indunstas vid temperaturer under 30 °C och det är
samtidigt viktigt att inte indunsta dessa prover till torrhet.

4.2.2.2 Upprening

Det extraherade provet måste genomgå någon form av upprening
beroende på sammansättning och ursprung. Typiska interfererande
ämnesklasser är paraffiner, cykliska paraffiner, olefiner samt olika
derivat av dessa.

Upproning sker framför allt med vätske/vätskeextraktion där t ex
dimetylformamid, dimetylsulfoxid eller nitrometan utnyttjas. Med de
två förstnämnda lösningsmedlen måste en återextraktion ske i ett mer
flyktigt lösningsmedel, såsom cyklohexan.

4.2.2.3 Separation

De metoder som finns för separation av olika föreningar bygger på
antingen vätske- eller gaskromatografi (HPLC respektive GC). Alla
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kromatografiska metoder utnyttjar det faktum att skilda föreningar
fördelar sig på varierande sätt mellan olika gaser, vätskor och fasta
ämnen.

4.2.2.4 Detektion

Den detektor som är mest använd för bestämning av PAH är den
tidigare beskrivna flamjonisationsdetektorn (FID).

En annan ofta använd detektor är masspektrometern (MS), vilken
bedöms stå i särklass när det gäller att identifiera okända organiska
föreningar. Som dektor vid PAH-analys ger denna teknik dock ovan-
ligt begränsad information.

I en masspektrometer bombarderas molekylerna med elektroner så att
de går sönder i bitar. Dessa bitar eller fragmenten är elektriskt laddade
och karakteristiska för varje förening. Fragmenten accelereras i ett
elektriskt fält och böjs sedan av i ett kraftigt magnetfält. De lättare
fragmenten följer banor med snävare krökning än de tyngre varvid ett
fragmenteringsmönster erhålls.

PAH är mycket stabila molekyler och ger sålunda ett knapphändigt
fragmenteringsmönster. Isomerer kan ej heller vanligtvis åtskiljas med
hjälp av masspektrometri.

Även UV-avsorbans, dvs adsorbtion av ultraviolett ljus vid olika
våglängder beroende på förening, och den egenskapen att PAH med 3
ringar eller flei fluoreserar vid belysning av UV-ljus kan användas för
detektion. Detta är mindre vanligt.

Av ovan nämnda separations- och detektionsmetoder kan flera kom-
binationer göras. De vanligaste kombinationerna bland materialet som
här har studerats är GC-FID och GC-MS.

4.2.3 Lättflyktiga kolväten

De ovan beskrivna separations- och detektionsmetoderna används
även för rökgasanalys av alifatiska kolväten med två och tre kolatomer
i molekylen (t ex eten och propen), samt lätta aromatiska kolväten (t
ex bensen och toluen).



35

BEHANDLING AV MÄTRESULTAT

5.1 Allmänt

De resultat som redovisas från en mätning är alltid behäftade med ett
visst fel. Dessvärre rapporteras detta mycket sällan och det kan därför
vara svårt att avgöra vilken relevans ett mätvärde har. Den stora
osäkerheten och många gånger bristande informationen om mätför-
farandet gör det idag svårt att jämföra mätresultat från olika under-
sökningar.

Osäkerheten i ett mätvärde kan bero på så väl variationer i förbrän-
ningsbetingelser som provtagnings- och analysfel.

5.1.1 Förbränningsbetingelser

Hänsyn till variationer i förbränningsbetingelser kan tas först då
samtliga relevanta förbränningsparametrar är väl dokumenterade.

Vid eldning med fasta bränslen i anläggningar på 1-30 MW är drift-
förhållandena ofta instabila (20). Normalt är emissionerna av oför-
bränd substans, mätt som kolmonoxid och totalkolväte, under huvud-
delen av en anläggnings driftstid relativt låg. Momentant erhålls dock
ofta korta "stötutsläpp" med en mycket hög emission av oförbränd
substans. Detta gör det nödvändigt att mäta kontinuerligt, vilket är
svårt vad gäller bestämning av PAH eftersom det tar 3-7 timmar att
samla upp en detekterbar mängd PAH vid normala halter i rökgaserna.

För anläggningar som ofta drabbas av driftstopp är risken för rc-
emissioncr stor (21). I en anläggning som kallnar kondenserar och
adsorbcras framför allt tjära i pannans konvektionstuber, rökgaskanaler
och i själva cyklonen. Rökgaskanalerna i en fastbränsleeldad anlägg-
ning är ofta belagda med ett tjockt lager av inbränd tjära och sot,
vilket ger stora adsorptionsytor. Vid uppstart, varefter temperaturen i
rökgaskanalerna höjs och koncentrationen av tjära i rökgasen minskar,
kommer en reemission av den adsorberade tjäran att ske. Reemissio-
nen är vanligen ett långsamt förlopp som är svårt att upptäcka, men
kan vara förklaringen till kontinuerligt sjunkande halter av tjära och
PAH i flera efter varandra tagna prov.
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5.1.2 Provtagningsfel

Efter utförda mätningar är det svårt att påvisa provtagningsfel, varför
det är mycket viktigt att på ett tidigt stadium välja mätpunkter som är
representativa. (Se avsnitt 4.1.1).

Inläckage i ett mätsystem kan upptäckas genom att koncentrationen av
koldioxid eller syre mäts både före och efter systemet. Andra förluster
eller fel som uppstår i ett mätsystem kan delvis kontrolleras genom
modellförsök. Vid laboratorieexperiment kan massbalansberäkningar
göras. Det är viktigt att systemet prövas genom försök med återvin-
ning av några "nyckelsubstanser" som normalt ingår i de mätningarna
utrustningen är avsedd för.

På marknaden finns det idag många polymera adsorbenter att välja
bland, varav några exempel är Tenax GC, Chromosorb, Porapak Q
och XAD-2 (22). En adsorbent måste vara reproducerbar och får ej
avge ämnen som stör efterföljande analys. Den adsorbent som visat
sig vara mest lämplig för bestämning av PAH är XAD-2, vilken
också är den som på senare tid alltmer används (7).

5.1.3 Analysfel

Varje analysmetod har i sig ett fel som är systematiskt och /eller
slumpartat. Det systematiska felet kan påvisas genom jämförelser med
andra laboratorier och andra analysmetoder.

I en sådan jämförelse (19) har man funnit att ytterligare 30 % PAH
kan extraheras från ett partikelfilter då diklormetan används efter
extraktion med cyklohexan.

Diklormetan ger gott extraktionsutbyte för organiska föreningar inom
ett brett polaritetsintervall, men är ej lämligt för masspektrometrisk
analys, på grund av kontamination av jonkällan. Däremot är cyklo-
hexan ur både masspektrometrisk och gaskromatografisk synpunkt ett
bättre lösningsmedel än diklormetan. För de huvudsakliga extrak-
tionerna väljs således lämpligen diklormetan för att innan analys-
arbetet påbörjas bytas mot cyklohexan (13).

Risken för bildning av nedbrytningsprodukter i extraktionssteget har
medfört att "kalla extraktioner" med hjälp av ultraljud har utvecklats
(7). Denna extraktion går mycket snabbt. Metoden tar endast 0,5-1
timme jämfört med 6-8 timmar för en normal soxhletextraktion. En
annan extraktionsmctod som är snabb, extraktionseffektiv och fri från
lösningsmedel är vakuumsublimering.
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Det slumpartade felet kan uppskattas genom att samma prov analyse-
ras flera gånger. Eftersom det finns så många analysmetoder är det
inte möjligt att ange en generell felgräns för en PAH-analys.

Det totala felet vid provtagning och analys kan illustreras av resultatet
från mätningar på en fliseldad anläggning i Växsjö med utrustning
från IVL och Studsvik Energiteknik (7). I princip var de två institu-
tionernas mätutrustningar uppbyggda på ett likartat sätt, men detalj-
utformningen varierade avsevärt. Bland annat avskilde IVLs utrustning
samtliga partiklar i ett steg i ett absolutfilter av glasfiber inne i rök-
gaskanalen. I Studsviks utrustning avskildes samtliga partiklar >2 \un
i tre seriekopplade cykloner placerade i ett värmeskåp. Partiklar <2
(im följde med gasen vidare genom utrustningen för att återfinnas i
kondensat eller i adsorbent. En annan skillnad var att IVL samlade
upp kondensatet i en buffertlösning med pH 7 medan Studsvik gjorde
detta utan kontroll av pH. IVLs analys omfattade 43 olika PAH
medan Studsviks analys omfattade 25. 15 olika PAH analyserades av
bägge institutionerna och för 10 av dessa föreningar var differensen
mindre än en faktor 2. Summan av de 15 komponenterna avvek endast
20 %. Med hänsyn till att de två metoderna skiljer sig på ett flertal
punkter var detta resultat anmärkningsvärt, särskilt då provtagnings-
betingelserna ej var konstanta. Bland annat varierade koncentrationen
av kolmonoxid med en ungefärlig faktor 100 på så kort tidsskala som
10 minuter.

5.2 Studerat material

Mätresultaten som presenteras i denna utredning varierar mycket och
det är endast i ett fåtal fall som förbränningsbetingelserna och mät-
förfarandet beskrivs mer ingående. Även då ett generellt sett likvärdigt
mätförfarande har använts kan det finnas betydelsefulla detaljskillna-
der, så som att olika lösningsmedel har använts vid extraktionen.
Vanligt är också att det i materialet inte anges var eller hur prov-
tagningen har skett. Den bristande informationen gör det svårt att
jämföra mätningar från olika rapporter.
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DISKUSSION

Rapporten har presenterat resultat från undersökningar på biobränsle-
eldade pannor, använda mät- och analysförfaranden samt aktuella
omgivningshalter och hälsorisker för de aktuella emitterade ämnena.

Av de presenterade mätresultaten framgår att utsläppen av kolväten
varierar mycket. Även om ett generellt sett likvärdigt mätförfarande
har använts så kan det finnas betydelsefulla detaljskillnader. Ofta
anges inte i det granskade materialet hur eller var provtagningen har
skett. Detta är en uppenbar brist som gör det svårare att göra en
samlad bedömning av det insamlade materialet. En samlad bedömning
av materialet är också svår att göra p g a att referenserna är relativt få
och många av dem är relativt gamla ( mellan 5 och 10 år).

De granskade undersökningarna indikerar dock att de största utsläppen
härrör från små anläggningar. Stora utsläpp från pannor större än 1
MW uppstår framförallt vid ojämn bränslekvalitet och vid bristande
driftsstyrning. Pannor större än 20 MW med god processstyrning,
driftkontroll och god rökgasrening ger i allmänhet en normalt sett låg
utsläppsnivå av organiska ämnen.

Av de granskade undersökningarna framgår att relativt få mätningar är
utförda på pannor i storleksintervallet 1-10 MW.



7 FORTSATTA STUDIER

Då en stor andel av Sveriges pannor för fjärrvärmebruk är inom
storleksintervallet 1-10MW och då relativt få mätningar av kolväte-
utsläpp från dessa pannor har funnits i referensmaterialet, finns det
anledning att fördjupa kunskaperna om utsläppen från dessa system.

Mycket av det redovisade arbetet har koncentrerats på att mäta och
analysera tyngre kolväten i rökgaserna. Kunskaper om
sammansättningen av emissionerna av flyktiga kolväten är därför mer
bristfällig och skulle behöva kompletteras.

Då de presenterade analysresultaten är erhållna ur gasprover som är
tagna under en viss tidsrymd i rökgaserna erhålls endast en mycket
grov uppfattning om kolväteutsläppens variation och storlek. En
kontinuerlig mätning där variationer över driftstörningar och varia-
tioner i bränslekvalitet kunde registreras vore önskvärt.
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Bilaga 2

Exempel på utsläppsbegransningar i tillstånd för
biobransleeidade anläggningar i ISA
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Bilaga 3

Analys av emissioner av polyaromatiska kolväten från två
fliseldade pannor (17).
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4i.

42.

41 .

Pyrcne

Benzo U ) finnr.-nu

Dcnzo (b) fluorene

1-Methylpvrer.e

Benz la) anthracene

Chr'-sene

Triphenylene

D.B -Binaphtnyl

Benzo (bokl f 1 uorarndene

Dc-nzo (c) [.yreno

Bonzo (j) pyrene

Pcrylune

3-Methylcholanthrene

m-ttoaterphenyl

o-Phenylenepurene

Dibenz la,h) anthracene

Picene

1,2,3,4-Dlbenz^nthracene

Benzo (q,h,i) perylene

Anthaithrene

ug/Hrr/t.g.

10» CO,

i . 1

i 0.02

<0.C2

0.12

0.0 2

< J . 0 2

, 1 bundet till ug/Nm t.9.,
partikelfas 10» CO,

100 2.0

CO.02

<:o.O2

0.02

20 0.57

0.42

1.2

0.63

0.5C

0.07

<0.02

< 0.02

1.1

< 0.02

C 0.C2

40.02

3.3

^ n ni

» bundet till
partikelfas

39

60

46

100

100

77

70

57
_

76

ug/Nm t.g.,
10» co2

9.0

i 0.02

^0.02

0.04

1.1

0.46

0.96

0.80

0.29

0.06

<0.02

CO.02

1.1

< 0.02

'0.02

^0.02

3.2

partikelns

7

40

—

7



POLYAROMATISKA KOLVATEN; Kombinot lonspan iu Osby VRT

Prov 1

16.

17.

1

1

2

2 2 .

Acridine

ug/Nm t . g . ,
10» cn,

P r o v 2 ( 2 2 )

vq ' t i m J t . g . ,
10» CO,

P r o v 3 ( 2 3 )

lig/r.ra t . q .
10» CO-,

1. 2-Metylnaphta lene

2. 1-Metylnaphtalene

3. Blphenyl

4. Acenaphtylene

5. Acenaphtene

6. 4-Methylblphenyl

7. Dibenzofuran

8. Fluorene

9. 9-Methylfluorenc

10. 9.lO-Dlhydroanthijucne

11. 2-Methy1fluorene

12. 1-Methylfluorene

13. Dibenzothiophene

14. Phenanthrene

15. Anthracene

Md4

1032

648

2112

211

34

289.T

384

-

fiB

117

74

1872

576

15.b

17.3

20.2

99.4

3.2

C.2

80.1

8.5

-

C j.3

0.5

1.6

- 0.3

69.1

9.5

1 2 . u

1 1 . 7

12.6

14.4

1 .2

0.7

44.1

2.*

1 . 3

0.2

0.9

0.3

t 0.1

22.5

1.3

0 . 2

Caroazole

.2-Dih-..-drop>trene

105 1.6 0 . 4

13. 2-:',cthylar,t!.racenc

19. 1 -Methy iriSen i tr.rene

20. 9-Methy1 anthracene

21. 3-ö-Cinet^ylphenanthrene

136

* •! ••

Vt1

110

3.9

0.9

0.5

0.3

1.2

0.7

3 . 7

23.

24.

25.

26.

27.

23.

29.

30.

31.

12.

n.
14 .

IS.

16.

37.

38.

39.

41 .

42.

Fluorar.thene

Pyrone

Dc:nzo (a) ! luorcne

Senzo (b) fluorene

1-Methylpyrer.e

Benz la) anthracene

Chrysene, Triphenylene

BiB^-Binapnthyl

Denzo Itokl fiuoranthene

Benjo (e) pvrene

Benzo (J) pyrene

Purvlunc

3-Mi'thylctiolanthrcnc

m-Q'jatei'pnenyi

o-Phenylonepyrene

Dibenz la.h) anthracene

Plcene

• . ' • i

ben^o (q,;i,ii peryifcnu

Anthanthene

Summa PAH

69b

600

2t4

180

93

M8

100

IC'1

34

T.

''. 1

• 0.2

•: P. 2

24

2 .4

< 2.4

9.6

14200

24.5

24.5

12.2

2.7

4.3

4 .8

6.2

13.7

3.7

1 .9

••; 0.07

C 0.07

<" 0 . C 7

_

440

•).9

9.9

1 .n

1 . 4

2

2

0.4

. ,<..i •; 5

4 0 . 0 4 S

i 0 . L 4 5
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Sammanställningar av mätresultat frän referensmaterial sid 1

Sammanfattningar av referensmaterial sid 9



Tabell A Analyser av utsliipp av koloxid och kolväten från rosteklning. sid 1(2)

Ref Effekt/MW Panntyp Bränsle
(Dim-ei kl) (fuklhalt/%)

Emissioner
CO/ppm Cx Hy/ppm PAH Tjära

Hg/Nm3 mg/Nm1

(min-max) (min-max) (min-max)

BaP/ng/Nm3 Anmarkn

20

20

20

16 (18)

17

Fast sncd-
roster med
elfiltcr

Flis 750 20 ppm
(400-4800) (10-100)

2(«X) 80
(400->50O0) (10-200)

2300 100
(1300-3000) (40-130)

< 1

20

20

20

20

20

23

23

7

7

7

13

13

7

5

n

M

n

n

Rostcldning

Rosteldning

tt

M

n

n

i»

Torvpulver

Björkflis

> 50(X)

- 5000
(40(X))

> 5000

300
(200-400)

2000

200
(150-230)

6000
(4000-7000)

8
(5-20)

- 5000 225
(42(X)->5000) (200-300)

(0-870)

(0-3290)

(1,4-2,8)

(2,2-48) (1,8-14,4)

48

28

69

2

<

Sannolikt recmission

Sannolikt kontami- (4000-
ncring från
föregående prov

Sannolikt
recmission



Tabell A sid 2(2)

Ref Effckt/MW
(Dim-effekt)

Panntyp Bränsle
(fukthalt/%)

Emissioner
CO/ppm Cx Hy/ppm PAH

Hg/Nm'
(min-max) (min-max) (min-max)

Tjära BaP/ng/Nm3 Anmärkn

23 Rosteldning Sågspån 2100

23

23

23

23

15

16

6

2

2

10

12

12

Rosteldning

Rosteldning

Rostcldning

Rostcldning

Rörlig rost
rökgasåter-
åtcrföring

Torv

Flis

Sågavfall

Sågavfall

Torv
(35-50%)

Skogsbränsle
(25-45%)

(50,8-272)

8300

7400

(124-2480)

<50
(0-250)

70
(10-1521)

(10-59)

<2
(0-7)

3,4
(0-30)

(0,5-13,9)

(10,0-18,9)



TABELL B Analyser av utsläpp av koloxid (Kh kolväten frän eldning i fluidiscrad bädd

Ref Effckt/MW Panntyp Bränsle
(Dim-cfiekt) (fukthalt/%)

Emissioner
CO/ppm Cx Hy/ppm PAII

(min-max) (min-max) (min-max)

Tjära BaP/ng/Nm3
Anmärkn

25

25

14 (17,5) Cirk fluid- Stycke-
bädd med torv
elektro-
skrubber

9 (12) Bubblande Stycke-
fluidbädd torv
med spärr-
filter

0,25 ng/MJ

0,08 ng/MJ

23 Fluidi;
bädd

Torvpulvcr (397-4825) (7-309) mg/m5 (5,5-309,4) ng/m3



Tabell C Analyser av utsläpp av koloxid och kolvallcn frän eldning av torv, sid 1 (2)

Ref

25

25

7

7

17

17

17

23

23

23

23

Effckt/MW
(Dim-cft kt)

14 (17,5)

9(12)

2,4

125

75 (100)

5

7

4,5

3

Panntyp

Cirk f luid-
bädd med
elektro-
skrubber

Bubblande
fluidbädd
med spärr-
filter

Osby

Ahlslröm
med clfilter

I I

Förgasning

Rostcldning

Cyklon-
eldning

Fluidiscrad
bädd

Bränsle
(fukthalt/%)

Stycke-
torv

Stycke-
torv

Torv

Torvpulver

Frästorv
(49 %)

It

It

Torv

Torvpulver

Torvpulver

Torvpulver

F.missioncr
CO/ppm

(min-max)

45
(40-50)

50
(45-60)
50
(45-60)

(0-620)

(0-870)

1610

(397-4825)

Cx Hy/ppm

(min-max)

< 15

< 15

< 15

(0,07-5,7)

(7-309)

PAH Tjära
Hg/NmJ

(min-max)

0,25

0,08

250

(34,1-91,3)

(1,4-2,8)

(5,5-309,4)

BaP/ng/NmJ

10000

< 2

< 1,6 *

< 1,6

< 1,6

Anmärkn

• 0,00077 ng/MJ



Tabell C sid 2 (2)

Ref Effckt/MW
(Dim-cffckl)

Panntyp Bränsle
(fukthalt/%)

Emissioner
CO/ppm Cx Hy/ppm PAH

Hg/Nm1

(min-max) (min-max) (min-max)

Tjära BaP/ng/Nms Anmarkn

23 Rosteldning Torv (50,8-272) (10-59) (0,5-13,9)

15 12 Rörlig rost Torv
rökgasåtcr- (35-50%)
ålerföring

< 50 <2
(0-250) (0-7)



Tabell D Analyser av utsläpp av koloxid och kolväten från eldning av flis och ved. sid 1 (3)

Ref

8

20

20

20

20

20

20

20

Effekt/MW
(Dim-cffckt)

16 (18)

17 (18)

7 (18)

7 (18)

7 (18)

7 (18)

13 (18)

13 (18)

Panntyp

Fast sned-
rostcr med
clfiltcr

Bränsle
(fukthalt/%)

Flis

n

i i

n

n

Emissioner
CO/ppm Cx Hy/ppm PAH

(min-max) (min-max) (min-max)

Tjära BaP/ng/NmJ

mg/Nm1 t g
Anmärkn

750 20 ppm
(400-4800) (10-100)

2000 80
(4OO->5OOO) (10-200)

23(X) 100
(1300-3000) (40-130)

> 5000 2000

- 5(XK) 200
(4OOO->5OOO) (150-230)

> 5000

300
(200-400)

6(KX)
(4000-7000)

8
(5-20)

- 5000 225
(42(X)->5000) (200-300)

< 1 mg/Nms t g

1

1

48

28

69

2

<2

Sannolikt reemission

Sannolikt kontami-
nering från
föregående prov

Sannolikt
reemission



Tabell D sid 2 (3)

Ref

7

7

7

7

7

17

17

17

Efickt/MW
(Dim-cffckl)

2

10

30

20

40

28 (30)

19 (30)

19 (30)

Panntyp

Osby

Cyklon-
förugn,
typ Axon m
clfiltcr

Bränsle
(fukthalt/%)

Mis

Bark

Ekflis

Ekflis

Bark

Flis
(30%)

n

n

Emissioner
CO/ppm Cx Hy/ppni

(min-max) (min-max)

500
(150->5000)

125
(50->5000)

500
(50-5000)

PAH Tjära
Hg/Nm3

(min-max)

150-450

> 13 •

1H-33 •

<6,5
(< 3,6 )

BaP/ng/Nm'

2OOO-5OOO

<300

300

<20

< 400

<22 •

500 *

310 •

Anmärkn

• 1,8 104 g/TWh

• 25-46 kg/TWh

• 0,012 ng/MJ

• 0,26 jig/MJ

• 0,17 ng/MJ



Tabell D sid 3 (3)

Ref Effekt/MW
(Dim-effekt)

Panntyp Bränsle
(fukthalt/%)

Emissioner
CO/ppm Cx Hy/ppm PAH

Hg/Nms

(min-max) (min-max) (min-max)

Tjära BaP/ng/Nm5 Anmärkn

23

23

14

14

26

5

2

2

30

12

Rosteldning

Rosteldning

Komb panna

Cyklon-
förugn
(49%)

Rostcldad
rökgasåter-
föring

Björkflis

Flis

Flis
(37%)

Flis
(49 %)

Skogsbränsle
(25-45%)

(0-3290)

8300

1000-4000

2(XX)-4(XK)

70
(10-1521)

(2,2-4;

3,4
(0-30)

(1,8-14,4)

30-120



8. Biomassa som energikälla: Försök till bedömning av hälsorisker

Lars Ehrenberg, Stockholms Universitet, Inst. för strålningsbiologi, 1990

Uppdragsgivare är Statens Naturvårdsverk

I rapporten görs en bedömning av hälsoeffekter, särskilt cancerrisk, vid en ökad
användning av biomassa för energiproduktion. Kunskapsunderlaget är mycket
ofullständigt. En satsning på biomassa som energikälla i större omfattning kan
därför, enligt rapporten, endast rekommenderas under följande förutsättningar

a) att kunskapen om emissioner av ur rikssynpunkt väsentliga ämnen liksom
om sambanden mellan exponering och risk förbättras.

b) att regler för kontroll av driftsförhållanden och underskott av
energigenererade anläggningar utvecklas.

c) att vägen lämnas öppen för ändrade förfaranden och regler om förbättrad
kunskap enligt a) skulle tyda på oacceptabla risker

8. Hälsorisker till följd av vedförbränning

Karolinska Institutet, Inst. för miljömedicin 1990

Uppdragsgivare är Statens naturvårdsverk

I rapporten görs en bedömning av hälsoeffekter och risken av luftföroreningart
som bildas vid vedeldning

Utbredd individuell vedeldning i rad- och kedjehus samt villaområden skulle
med dagens teknik sannolikt kunna medföra vissa hälsoeffekter. Eldning i
gruppcentral är ett bättre alternativ när det gäller stoft- bensen- och PAH-
halterna ur hälsosynpunkt. Att elda i fjärrvärmeanläggning är dock att förorda.

Vedeldning med framtida utvecklade förbränningstekniker ger betydligt lägre
luftföroreningshalter. Det totala utsläppet av cancerframkallande ämnen ökar
dock och luftkvaliteten kommer att försämras jämfört med om olja eller el
används.



11. Små fastbränsleeldade pannor
-Teknisk beskrivning av pannor i storleksintervallet 20 kW - 10 MW

Lars Wester AB Fjärrvärme, Trosa 1982 (snv pm 1462)

Rapporten beskriver tillgängliga panntyper i effektintervallet 20 kW till 10 MW
för i första hand inhemska bränslen. Olika förbränningsprinciper diskuteras från
miljösynpunkt speciellt med koppling till uppkomst av stoft, kolmonoxid,
kväveoxider och polycykliskt organiskt material. Mindre pannor har visat sig
ge upphov till stora utsläpp av partiklar och kolväten. Rapporten pekar på
förbränningstekniker som givit goda förbränningsresultat.

13. Emissionsmätningar vid ved- och torveldning

Stiftelsen för Värmeteknisk Forskning SVF, projekt c 16, Christer Andersson,
Studsvik Energiteknik AB, 1981

Rapporten redovisar en inventering av hitills utförda eller pågående
undersökningar av utsläppen till luft från torv och biobränsleeldade
anläggningar. Typiska mätresultat har sammanställts i tabellform tillsammans
med panntyp och använt bränsle, tabellen redovisas nedan.

17. Emissioner vid förbränning av torv och fflis

Lars Rudling, Göran Löfroth (snv pm 1449)

Rökgasemissioner från följande förbränningssystem har undersökts. (1)
Torvpulvereldning i ett kraftvärmeverk (100 MW) med stoftavskiljning i
elfilter. (2) Fliseldning i en cyklonförugn (30 MW) med stoftavskiljning i
elfilter. (3) Fliseldning på rost i kombinationspanna (1,7 MW) med
stoftavskiljning i multicyklon.

Tovpulversystemet gav stabila förbränningsbetingelser med låg emission av
ofullständigt förbrända organsiak ämnen och kolmonoxid.
Flisförbränningssytemcn gav, med undantag för en provtagningsperiod för
cyklonförugnen, däremot relativt hög emission av organiska ämnen och
kolmonoxid.



' • v

18. Emissioner fra Halm- og flisefyr

Lise Jensen, dk-TEKNIK, Dansk Kedelforening

Mätningar av utsläpp av polyaromatiska kolväten har utförts på 6 halmeldadc
anläggningar större än 120 kW och på 2 fliseldade anläggningar. I
undersökningen ser man ett klart sambande mellan CO- och PAH-utsIäppen
Erfarenheten visar att en hög CO-emission erhålls vid ett mycket lågt eller ett
mycket högt luftöverskott. Det bör alltså finnas ett syre-intervall - individuellt
för varje anläggningen som minimtrar PAH-emissionen. Den totala PAH-
emissionen består till övervägande del av naftalen (68%). I undersökningen
ingick även analyser av dioxin. Man fann dioxin över detektionsgränsen endast
i tre av anläggningarna. Mätresultat presenteras i figur A, B och C.



1

PAH-oruonermo

PAH1 PAH2

i

PAH3

PAH4

Naf ta I en

Acenaonty len

Acenaonten

Fluoren

Phenanthren

Antracen
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240-4400

140-379

16-1540

0.35-0.48

t) vea

t
1 PAH4

113-424

84-611

1,7-55

0,83-108

18-107

15-50

2,1-32
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mg/m*(n,t) vea

10% C2
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1
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20. Undersökning av rökgasemissioner vid fliseldning på snedrost och
retort

Lars Rudling, Studsvik Arbetsrapport EB-82/179. 1982

Rökgasemissionema vid fliseldning på fast snedrost, 18 MW nominell
panneffekt, med stoftavskiljning i elfilter samt flis/spåneldning i retort, 0,75
MW nominell panneffekt, med stoftavskiljning i multicyklon har undersökts.

Kontinuerlig analys av kolmonoxid, mängd oförbränt och totalkolväte visade att
slutförbränningsgraden varierade kraftigt beroende på vilket luftöverskottsnivå
pannan kördes.

Bl a kunde följande slutsatser för de undersökta systemen dras av
undersökningen;

- Vid ett lågt luftöverskott med en syrehalt i rökgasen på 3,5 % O2

t.g. var slutförbränningsgraden i pannan dålig

- Vid ett luftöverskott med en syrehalt i rökgaseen på 4,5 % O2

t.g. eller högre var slkutförbränningsgraden i pannan relativt god med en
genomsnittlig kolmonoxidhalt på 200-400 ppm.

- Totalkolvätehalten samvarierar med kolmonoxidhalten

- Kvoten totalkolväte/kolmonoxid är ej konstant vid olika
kolmonoxidhaltnivåcr.

- Emissionen av fluorathen, tjära och mutagena substansder uppvisar en större
korrelation till totalkolvätehalten än till kolmonoxidhalten.

21. Emissioner vid förbränning av maskintorv och flis - snedrost och
centriförugn

Lars Rudling, IVL

För att undersöka miljökonsekvenserna vid energiproduktion med biobränsle
och torv har rökgasemissionerna från följande förbränningssystem undersökts:

1- Förbränning av maskintorv på mekanisk snedrost 35 MW med stoft
avskiljning i elfilter.

2 - Förbrtänning av maskintorv och flis i en centriförugn (Berg och Stark) med
stoftavskiljning i en multicyklon 1,8 MW



Organiska emissioner

För samtliga undersökta bränslen och förbränningsystem erhålles en mycket
god slutförbränning, en låg och jämn kolmonoxidhalt. Emissionen av
ofullständigt förbrända pyrolysprodukter som aldehyder, polyaromatiska
kolväten (PAH), tjära och mutagena substanser är i samtliga system mycket låg
och torde ge ett negligerbart koncentrationsbidrag till omgivningen av dessa
substanser.

Vid bestämning av emissionen av olika högmolekylära "lågflyktiga substanser'
som PAH och tjärhalt har konstaterats att mycket stora fel kan erhållas på
grund av en i tiden fasförskjuten reemission av i förbränningssystemet
adsorberad PAH/tjära om emissionsmätningarna ej utförs vid en adekvat drift
av pannan.

23. Emissions from Wood and Peat Fired Heating Plants

Raili Vesterinen, Technical Research centre of Finland, Domestic Fuel
Laboratory.

Rapporten presenterar utsläpp av stoft, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid
och kolväten från eldning av trä och torv.

Kolväteutsläppen anses följa bildningen av kolmonoxid vid ofullständig
förbränning. Effektiv styrning och reglering av förbränningsprocessen, samt
utbildad och kunning personal håller i allmänhet kolväteutsläppen på en låg
nivå. Pannans storlek har dock en mycket stor betydelse. Förbränning i pannor
större än 1 MW är mer fullständig än i villapannor. Bränsletsfukthalt och
framförallt variatrionen i denna, har stor betydelse för bildningen av
luftföroreningar. Betydelsen är större ju mindre pannan är och ju mindre
automatiserad driften av den är.

24. Energi- och miljöoptimering av mindre förbränningsanläggningar -
litteraturstudie

Niklas Bardh, IVL 1984

En litteraturstudie som behandlar hur verkningsgraden och
emissionsparametrarna påverkas av hur förbränningsförloppet styrs på en
fastbränsleeldad panna avsedd främst för biobränslen har utförts

Rapporten behandlar hur emissionerna av kväveoxider, svaveldioxi, stoft och
oförbränt påverkas av olika förbränningsparametrar såsom temperatur,
luftöverskott, luftfördelning, last, bränsletillförsel m m.



26. Commercialization of Energy Systems Using biomass residues in
Ontario: Case histories.

J.r Herberman, M. E.S, P.J Carrie, B.A Technology Development Section,
Ontario Ministry of Energi

Artikeln sammanfattar erfarenheter från några förbränningsanläggningar för
skogsavfall i Ontario ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel.
Luftföroreningsutsläppen ligger i allmänhet inom de av myndigheterna uppsatta
riktvärdena för området. Mätningar innefattade i vissa fall analys av totala
kolväten (THC) och PAH
Inga resultat av mätningar presentarades.

27. Investigation of Emissions from Combustion of Urban Waste Wood in
Industrial Boilers

Laurence, E. Berry, James E. Chezem, Ronald G. Ostendorf, Richard C.
Scherr, The Procter & Gamble Company Cincinnati, Ohio

Rapporten presenterar utsläppsmätningar på två biobränsleeldade anläggningar.
Den första pannan, 320 MMBTU har till ca 60-70% träflis som bränsle.
Resterande del är träavfall från industrin. Den andra pannar (200 MMBTU/h)
har framföralt avfall från möbelindustrin som bränsle. Fukthalterna för
beränslet till de två anläggningarna är 30-45% rspektive 10-20%. Det låga
fuktinnehållet i bränslet till panna 2 har valts med avsikt att minimera
utsläppen av kolväten och kolmonoxid.

Kolväteutsläpp mättes ej från panna 1. Utsläppen av kolväten från panna 2 var
mycket under de värden som hade förväntats.

Data om anläggningarna samt provresultaten presenteras nedan i tabell E,F och
G.
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196 Avgasnirg av rr*«arvaaen vid tormisk jämnvikt
Goran DaNén. Bo Jacobsson. Hans Åkesson.
AF-EnwajkonsukAB
Augusti 1985

vfatg genom kafkjnbiesning -

197

198

200

KonVolöverbransto-luMOrhaHandeliputvwbrannar»
Martin Gierse. Jan Sieurin
Stods vik Energiteknik AB
Augusti 1985

Korrosion vid tubrostor i MbrånsleeMade
hatraManpannor - Fållprov han Wheimina
Värmeverk 1963-1964
Eric NoreKus. AF Energikonsult AB
Fredrik Brurmo AF-IPK AB
Augusti 1985

sammanställning av
ler och andra

Marita Linné. Enar Chem AB
Augusti 1985

201 Frik de fjarrvårmetedningar
FåftnAtningar i Lund Del 2
Dan Olofsson. Scandia-Consult, Jan Molin VBB
Kurt Bergendorff. Lunds Energiverk
Augusti 1985

Havsvanenkorrosion - Uppföljning och rådgivning
Sture Henrikston. Korrosionsinslitutet
November 1965

Kolfickor - problemanalys
Lan Eriksson, Per Levén
November 1985

Heltorr rökgasavsvavling - försök i pilotskala
Maria Garding, Gunnar Svedberg
November 1965

CWM^Uning
Mats Eriksson, Lars Fredriksson, Erik Larsson
HedSmtom.
November 1985

Evaluation of Non-US Coals Emission
Performance with the Distributed Mixing Burner
A R Abele, S L Chen, S B Greene, Y Kwan,
B J Overmoe and R Payne
Maj 1985

Evaluation of Non-US Coals Emission
Performance with the Distributed Mixing Burner
A R Abele. S L Chen, S B Greene, Y Kwan,
B J Overmoe and R Payne
Maj 1985

Prov med 5 MW hetvattenpanna vid Surahammar
Värmeverk
Kurt Fransson
November 1965

Korrosion i havsvattensyslem - inverkan av
kkxering
Lennart Dahl
November 1965

Rökgasmatnmoar och analyser utförda vid
Alidhems sopförbranningsanläggning i Umeå
Roger Mottröm, Owe Dahlgren, Göran Sandström

202

203

204

205
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207
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211 Matning av kvicksilveremittioner vid koHörbrån-
ning i snabb fluidiserad bedd
Maria Jacobsson
Januari 1986

212

Per AMors. Gunnar Svedberg
Februari 19B6

213 TorveMn^ på rörlig sr*drc*t vid Djupedsverket,
Hudfcsval
Claes Sparre. Mak CoMn
Februari 1986

214 NOx-emissioner vid nordwka pannor större ån

10 MW
JanSeurin
Februari 1986

215 Förbränningsegenskaperna hos polska och
ryska kol - En Litleraturstudw
JacekGromuWu
Mars 1986

216 Karakterisering av erwliol och cteras
förbrånningsegenskaper
Margareta Bengtsson
Mars 1986

217 Förbrånningskaraktarisering av elva kol i
faltubsugn
JacekGromutski
Mars 1986

218 Karaktarisering av tjugo kol och deras
förbrånningsegenskaper
Margareta Bengtsson
Mars 1986

219 Utveckling och provning av sond for matning
av slaggning och fouling
Margareta Bengtsson. Niklas Berge,
Gunnar DiUner, Bertil Karlsson
Mars 1986

220 Utvecklingslinjer inom den den tillämpade
naturgasforskningen
Mikael Näslund
April 1986

221 Säkerhet vid elpannedrift
bertl Köhter
April 1986

222 Väteinducerad sprickbildning i ferristiska rostfria
stal och titan
Sture Henriksson
April 1»86

223 Växelverkan med askmineral med kaioiumsorbent i
eldstad
henrik Aldén, Walter Hubner
April 1986

224 Minskning av kväveoxid vid torvförbrånning
Göran Eklund, Göran Btomqvist
Maj 1986

225 Kondenskorrosion - en litteraturstudie
Lennart Dahl
Maj 1986

226 Skumutfyllnad i kUvertskarvar
Lars Btomqvist, John Ljungqvist
Ma) 1986

227 Uppföljning av kondensorers prestanda
- försök mad granuiatbollar
Lars Bratthåll
Maj 1986



228 Utsläpp av svavel-och kväveoxider i »
kill hån fatta anläggningar
- jämförbara matningar
Göran Helan
Maj 1986

229 DriftMftaranheMravkoninuariiga
mätsystem Wr övervakning av utsläpp ill
M l M n fatta anläggningar
MaxLundsMm
Maj 1986

244 Korrosion i Uo

230 Optimering av avf våning genom
kalkstensinblåsning t i eldstad vid rosteldning
Anden Wahlgran
Maj 1986

231 Opamata data för 10-50 MW kraftvarmeverk
Nils-Ova Rasmusson
Maj 1966

232 Provning av torveldning på spreadertoker vid
kraltvirmavartot i Boras
Claas Span». Mats CoNin
Maj 1986

233 Ataranvandning av restprodukt Iran SOo-avskiljning
i l N O b
Hans Karlsson
Juni 1986

234 Rökgasrening och varmeåtervinning vid
sopförbranning i Avesta
Georg Schuisky. Jan Thömkvist, Klas Hedman
Juli 1986

235 Termisk avdrivning av kvicksilver frän kol
Vmg-Hua Lee, Bengt Steen
Augusti 1986

236 Naturgasbaserade kraftvarmeverk för
fjanvarmeproduktion - tekn. och ekon. aspekter
Bjarne Norén. Tord Torisson
Augusti 1986

237 Underhållsplanering av fjarrvarmenat
Thomas Asp, Anders Eriksson, Hakan Danielsson.
Stig hård, Bertil Wiktorön
Augusti 1986

238 Emissionsmatningar våt - torr rokgasrening
Hans Karlsson
Oktober 1986

239 Reduktion av NOx genom tillsatseldning med
tra- eder torvpulver
Göran Blomqvist, Niklas Berge
Oktober 1986

240 Barkawanning - slutrapport från
barkawattningskommittén
SPCI
Oktober 1986

241 Korrosionsprovning i stillastående och strömmande
sodasmalta vid 757 "C
Stefan Poturaj
Oktober 1986

242 Materialerfarenheter från fluidbåddar
Eric Håggblom
Oktober 1986

243 Austenitiska rostfria stål som överhettar malarial
i tolpulvereldade kraftverk - Unaraturstudw
Böria Grönwall
Oktober 1986

245

246

247

248

Sture Henriksson
Januari 1987

Emission och radukion av NOX i lörblandadB
nasjrgas-kifHörbrånnare
Göran Hobiwtedl
Januari 1987

Sfymng och ragtemg av utblesning av
pannvatton
Fotte Persson, Bo Ramabick
Januari 1987

Utvärdering av EMP-utspadningssystemet for
matning av utsläpp i l luft
Göran Hellen
Januari 1987

Uppföljning av kostnader för drift och underhåll
vid eJdningsanltggningar för torv och Kdbrånslen.
Sven Stridsberg
Januari 1987

249 MetodMrnVito^nradtogfaferingavisolerskikti
kuhwrtorförfjarrvarmelodningar
Sögdahn
Februari 1987

250 Porbildning vid skarvsvetsning av stålrör med gas
Nte-Erik Hannertz
Februari 1987

251 UppMIiningavdrifierfarerihelBrmedakrylionbytare
Folke Persson, Bo Ramsback
Februari 1987

252 Inventering av existerande och förväntade
materialproblem; ångkraftverk
Stefan Potuaj. Börje Grönwall, Eric Håggblom
Februari 1987

253 Baddmaterial i pannor av fluid båddtyp
Christian Kamik
Mars 1987

254 Testning av kol och sorbenter från låg
NOX- och SOxreduklionsförsöken vid Sbgnaesverket
samt försöksresultat från Stignaesverket.
Margareta Bengtsson
Mars 1967

255 Inkoppling av varmvattenberedare vid installation
av varmepump
Göran Dahlen
Mars 1967

256 Markförtegda fjårrvarmeledningars temperatur-
höjande effekt för intilliggande ledningar
Håkan Carlsson. Jan MoNn
Mars 1967

257 Skador på manMrörskarvar
John Ljungqvist, Bert OdoVmg, Rolf Westin
Mars 1987

258 SpanningsanaK/s av fjårrvårmeledoingar
Del 3 Dimensioneringsanvisningar och
dimensioneringsprogram for T-stycken
Sture Andersson, Håkan Carlsson, Jan Molin
Ma.* 1987

259 Kvalitetsprovning av PUR-skumisolering
John Ljungqvist, RoN Westin

260 Skumkvalitet vid låga omgivningstemperaturer
Lan Blomqvist John Ljungqvist
Mars 1987
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PerLundqvist
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Göran Hsten
Maj 1987
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Gunnar Nygjist Jonas fladö. Madac Vvsery
Oktober 1987

279 Se»w«Jirt«6r»elavtra-ochtofvpuNervid
En undersökning av inflytandet

263 Kvicksérveravskiiningil
Björn Hal. Evert LjungsMm. Oliver Lindqvist
Maj 1987

264 Humus komroftiwtodar-twcttnwNng av
TOC-hafter i ppb-omradat med anatysinsfrument
han Banstaad och Xertex
Ivan Fak
Maj 1987

265 Bbesparingar i industriella venMatmsanltganingar
Roy Gustafsson
Juni 1987

266 Energiredovisning i an m a t » - och pappersindustri
Lennart Defcn. Christer Martinsson. Johan Nygaard
Maj 1967

267 UmJercentraier-Lrileraturstud» av tidigare arbeten
Raija Leppfinen
Maj 1987

268 Fflrstudie av viktiga srtmningslekniska
faktorer vid inblasning av kaftpulver för
avsvavtng av rökgaser
Lars Ljung
Juni 1967

269 Kondenserade vMagaspanna med rökgasåter-
vlrmning - en anpassning Hl svenska förhållanden
Mikael Näslund
Juni 1987

270 Biandskarvar i ångpannor - litteraturstudie
Börje Grönwall
Juni 1987

271 Emission vid byte av gaskvalitet
Mikael Näslund
Juni 1967

272 Avkylning av fjarrvärmevanen i befintliga
abbonenleen träter
Annika Winberg, Sven Werner
Augusti 1987

273 Bestämning av varmevärde tor fasta bränslen
Lars-Henrik Osterhokn, Lars Andersson
Augusti 1987

274 Optimering ev avsvavting genom katkstensin-
sprutning i eldstad vid rosteldning i Kalmar
JanAbom
Augusti 1987

275 SameWningsföreök med kolpulver och trapulver
i befintlig oljecentral
Gunnar Thaning
Augusti 1967

276 Restprodukter frän förbränning i fluidiserande
eåddegenskaper vid deponering och återanvandning
Christer Nilsson
Augusti 1967

277 Metoder för matning och kontroll av
pulverbrlnsle/luflflodN
AdNKarim
Augusti 1987
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LareRudang
Oktober 1987

280 NOr4na>>ingar i Padjaraäja och Helsingborg,
Etapp 1, fnainingar låd toafatawcket
Kurt Fransson
Oktober 1967

281 Erfarenheter av korrosion och korrosionsskydd
i de sveneka vtrmekraftverkens sakvattansystem
Sture Henriksson
Oktober 1987

282 Korrosionsprovning av rostfria stål i klorerat
havsvatten vid 45 *C
Sture Henriksson
November 1987

283 Utvecklingslaget Mr hetorr iflkgasavsvavwng
i Förenta Statarna
Gunnar Svedberg
Oktocer 1987
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Lars Wrangensten
Oktober 1987

Prcv hos Perstorp AB
Claes Sparre
Oktober 1987

Larmsystem - KompaMitet
Christer Bodin. John Ljungqvitt. Tor Rundström
December 1987

287 Energisystemstyming i värmeproduktions'
anläggning - Förstudie
Lars Wester. Robert Schuster
December 1987

288 Rökgaskondensering - Beskrivning av
installationer och drifterfarenheter vid
trabransteeWade anläggningar
Göran Dahtén, Lars Hagglund
December 1987

289 Kontinuerlig övervak.-iing av utsläpp oN
luft i Västtyskland
Lagar, mätinstrument och driftserfarenheter
Gunnar Nyqvist. Börje Sorgström. Göran Hedén
December 1987

290 NOx-utslåpp från spreaderstokwpannor
Lineraturstudw
Anna-Karin Hjalmarsson
December 1987

291 Erostonskorrosion i ångtodningar
Jun Tavast
Mars 1988

292 Inventering av maaYiaftekniska erfarenheter
av svenska fluidbiddar
EricHflggbom
Mars 1988
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Fofce Partson. Bo Ramsbtck
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QOran Dahlén. Jan Nordhng
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Ulf Jansson
April 1988

Korrosion i kondenserande rökgas
Fältförsök etapp I och II
Marian de Pourbaix
April 1968

Konditionsmedel för hetvatten- och ång-
pannesyslem
Ivan Falk
April 1968
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Natanael Fahlgren, Folke Persson
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Ulf Engman
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Oktober 1988

Undercentralers reglering
Michael Thiede
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November 1988
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Sune Andersson, Rolf Christensen
April 1989

333 Korrosionsprovning av det ferritauteniiiska
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Jui1991

405 Maning av NO,. SC^. H£> och NH 3 i
rWifjaier mart rJnrJaierlifcnili
Henrik AMberg
Jui1991

406 IrKfcektMubestimning av bränsle

Robert Schuster
Juli 1991
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