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Abstract 
The PM-brännaren (pellets burner) have on commission by the company been measured and 
evaluated in the combustion laboratory of SERC. The objective was to measure the perform-
ance and the emissions of CO and NO for three different combustion powers and for start and 
stop conditions. The burner have been mounted in the Bionett-boiler from Ariterm and been 
adjusted by the company. The boiler has been connected to a buffer store that admits firing 
during long period with constant inlet temperature to the boiler. The measurements have been 
performed by operating the boiler on constant power until stationary conditions are reached. 
Thereafter the following two hours of operation have been evaluated. The results show that 
the burner fulfils the limit values for Blauer Engel labelling and the proposed limit values for 
Nordic Eco labelling. The measured concentration of NO is far below all organisations limit 
values for NOx. Concerning the start and stop emissions there are no demands from organisa-
tions to compare with, but comparing with other boilers measured at SERC, the CO emissions 
from PM-brännaren is in the same order of magnitude. 
 
 

Sammanfattning 
 
PM brännaren (pelletbrännare) har på uppdrag av företaget uppmäts och utvärderats i SERC:s 
förbränningslaboratorium främst med avseende på emissioner. Syftet var att mäta upp pre-
standa och emissioner av CO och NO vid tre olika effektlägen samt vid uppstart och neds-
läckning. Brännaren har monterats i Bionett-pannan från Ariterm och trimmats in av företaget 
(PM-brännaren). Pannan har kopplats mot en ackumulatortank som medger kontinuerlig eld-
ning under lång tid med konstant inloppstemperatur till pannan. Mätningarna har genomförts 
genom att pannan får brinna på konstant effekt tills alla mätdata är konstanta. Därefter får 
pannan brinna ytterligare två timmar och mätdata från denna period tas ut och medelvärdes-
bildas. Resultaten visar att brännaren skulle uppfylla kraven från Blauer Engel och det före-
slagna hårdare kravet från Nordic Eco labelling beträffande CO. Den uppmätta koncentratio-
nen av NO ligger också långt under samtliga organisationers gränsvärden för NOx. Beträffan-
de start- och stoputsläppen finns inga normer eller krav, men jämfört med mätningar på andra 
pannnor hos SERC ligger utsläppen i samma storleksordning. 
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Syfte och metod 
PM-brännaren (pelletbrännare) har på uppdrag av Patrik Miettinen uppmäts och utvärderats i 
SERC:s förbränningslaboratorium främst med avseende på emissioner. Syftet var att mäta upp 
prestanda och emissioner vid tre olika effektlägen samt vid uppstart och nedsläckning. - Ingen 
bedömning gjordes av brännarens säkerhet. Brännaren monterades och intrimmades av före-
taget och mätningarna genomfördes av SERC/Högskolan Dalarna. Brännaren monterades i 
pannan Bionett-pannan från Ariterm som redan fanns uppställd i förbränningslaboratoriet 
(Bild 1). Pannan har kopplats mot en ackumulatortank som medger kontinuerlig eldning under 
lång tid med en inloppstemperatur på ca 65ºC till pannan.  
 
 

 
Bild 1. SERC:s förbränningslaboratorium med PM-brännaren monterad i Bionett-pannan från 
Ariterm. 
 
 
Figur 1 nedan redovisar mätuppställning med mätpunkter markerade i rött. Det som mättes 
var momentan pelletförbrukning (Wm), Omgivningstemperatur (T29), förbränningslufttempe-
ratur (T27), rökgastemperatur (T25 och T26) rökgashastighet (∆p), CO2, O2, CO samt NO i 
rökgasen (Gas analyser), pannvattentemperatur (T14.1), ingående och utgående vattentempe-
ratur (T13 och T14.2) samt vattenflöde (Flowsensor). Den använda pelleten har skickats till 
laboratorium för analys av fukthalt, energiinnehåll och beståndsdelar. 
 
Mätningarna har genomförts genom att pannan får brinna på konstant effekt tills alla mätdata 
är konstanta. Därefter får pannan brinna ytterligare två timmar och mätdata från denna period 
tas ut och medelvärdesbildas. 
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Figur 1. Mätuppställning med mätpunkter markerade i rött. 

 

 

Resultat och slutsatser 
Tabell 1 visar uppmätta och beräknade data för tre olika effektlägen. För den lägsta effekten 
användes ett specialtillverkat roster. Energibalansen redovisas som förbränningseffekt, energi 
till vattenkretsen, skorstensförluster och värme till rummet. Dessa data beror först och främst 
på pannans konstruktion, men det luftöverskott som brännaren körs med inverkar också på 
skorstensförlusterna. Pannverkningsgraden är beräknad utifrån att endast värme till vatten-
kretsen betraktas som nyttig värme. 
 
Förbränningsverkningsgraden beräknas på olika sätt i olika standarder och har inte beräknats 
för detta arbete. I vissa standarder ingår förluster till skorsten både i form av oförbränt och 
termiska förluster, men inte oförbränt i aska. I andra standarder skall oförbränt i både aska och 
rökgas ingå. Min bedömning är det inte går att bedöma en brännares termiska prestanda utan 
hänsyn till pannan, då båda är beroende av varandra. SP har tydligen gjort samma bedömning 
och beräknar inte heller någon förbränningsverkningsgrad vid brännartester [1]. 
 

Flowsensor 
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Tabell 1. 
Uppmätta och beräknade data för PM-brännaren i tre olika effektlägen, samt för start och 
stopfasen. 
 

  
Låg Effekt 

(Nytt roster) 
Medel effekt Hög Effekt

 

förbränningseffekt 8230 10650 13830 W 
till vatten 7240 9150 11930 W 
till skorsten 470 750 1220 W 
till rum 550 750 680 W 
          
Pannverkningsgrad 88 86 86 % 
      
CO-Emissioner 177 103 52 mg/MJ 
CO-Emissioner 384 201 98 mg/Nm3 (vid 10% O2 och 0°C) 
CO-Emissioner 282 147 72 mg/Nm3 (vid 13% O2 och 0°C) 
     
NO-Emissioner 64 64 69 mg/MJ 
NO-Emissioner 138 129 136 mg/Nm3 (vid 10% O2 och 0°C) 
NO-Emissioner 101 95 100 mg/Nm3 (vid 13% O2 och 0°C) 
      
O2-halt vid mätning 9.6 9.6 9.8 % 
CO-halt vid mätning 321 177 87 ppm 
NO-halt vid mätning 106 107 113 ppm 
          
CO-emissioner, start 2.9 - - g/start 
CO-emissioner, stop 4.1  - 4.1 g/stop 

- Pålitligt värde har ej kunnat beräknas 
 
 
Emissioner av CO och NO är omräknade till mg/MJ och mg/Nm3 för både 10 och 13% O2-
halt. Beräkningsmetoden redovisas i ref [2]. Emissionerna uttryckta i mg/ MJ kan användas 
för att beräkna årliga utsläpp under drift vid känt energibehov (energiinnehåll i förbrukad pel-
let). Gränsvärden för några olika miljömärkningar för pelletpannor och kaminer redovisas 
som mg/Nm3 och har sammanställts i Tabell 2 (från ref [3]). Resultaten i Tabell 1 visar att 
brännaren skulle uppfylla kraven från Blauer Engel som har de hårdaste kraven och det före-
slagna kravet från Nordic Ecolabelling beträffande CO. Observera att emissionerna för Blauer 
Engel skall anges för 13% O2-halt, medan de övriga gränsvärdena anges för 10% O2-halt .  
 
SERC:s rökgasanalysator kan enbart mäta NO, (alltså inte NO2), men då NO är den domine-
rande komponenten i NOx för träbränslen och då koncentrationen av NO ligger långt under 
samtliga organisationers gränsvärden för NOx är det troligt att även detta gränsvärde kan kla-
ras. 
 
Beträffande start och stop utsläppen av CO finns inga normer eller krav att jämföra med, men 
utsläppen för PM-brännaren ligger i samma storleksordning jämfört som andra pannor testade 
på SERC [2, 4]. Genom att multiplicera med årliga antalet start och stop för pannan kan de 
årliga utsläppen av CO relaterade till start och stop uppskattas  
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Under mätningarna observerades att någon enstaka glödande pellet ibland föll ner i asklådan 
vilket ökade emissionerna, speciellt då brännaren stängdes av. Om detta kunde undvikas, 
skulle nog stoppemissionerna kunna reduceras avsevärt. Inverkan på verkningsgraden genom 
oförbränt i askan beräknades för en av mätsekvenserna och den var mindre än 1% trotts att 
några oförbrända pellettar föll ner i asklådan.  
 
 
Tabell 2. 
Gränsvärden för emisioner från pelletspannor och kaminer med en effekt under 50 kW.  Ta-
bellen är från ref. [3] 
 

 

1 To be measured with 13vol-% O2 

 
 

Regulation Boiler effi-
ciency Limit value for emission 

% NOx CO OGC Particles

 mg/m3 dry flue gas with 10 vol-% O2, 0°C, 
1013 mbar 

EN 303-5 
(class 3) 67+6 log PN - 3000 100 150 

SP-Swedish testing institute, 
P-mark 80 - 2000 75 - 

Nordic Ecolabelling, Svan-
mark 72 + 6 log PN - 1000 70 70 

Nordic Ecolabelling, Svan-
mark, proposed 2006 75 + 6 log PN

  340 400 25 40 

Pellet stoves 90 at PN 
88 at Pmin 

150 200 at PN 
400 at Pmin 

10 at PN 
15 at Pmin 

35 at PN

Blauer Engel1 

Pellet boiler 90 at PN 
and Pmin 

150 100 at PN 
300 at Pmin 

5 at PN 
and Pmin 

30 at PN
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