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Bakgrund 
Partikelutsläpp från biobränsleförbränning 
Vid förbränning av alla fasta eller flytande bränslen bildas partiklar ur de askämnen som ingår 
i bränslet. Bränslen i form av framför allt flis från skogsråvara ökar i användning i landet och 
förbränns i mindre anläggningar i, eller i närheten av tätorter. Vid förbränning av ved, halm 
och liknade bränslen bildas normalt en andel små partiklar, mindre än 1 µm, som idag är svåra 
att avskilja och därför till viss del emitteras till luften. Partiklarna är visserligen 
huvudsakligen hygroskopiska och bryts så småningom ned genom reaktion med fuktighet i 
luften, men denna process tar någon tid, varunder människor kan exponeras för partiklarna. 
 
Genom sin ringa storlek har partiklarna förmåga att passera luftvägarnas 
uppfångningsmekanismer och komma in i lungornas alveoler. Dessa små, submikrona, 
partiklar kan därför, om koncentrationen är tillräckligt hög, orsaka hälsoproblem. Partiklarnas 
skadlighet för hälsan påverkas, utöver exponeringsnivån, också av partiklarnas form och 
eventuella medföljande ämnen, så som eventuella tungmetaller och oförbrända aromatiska 
kolväten. Partiklarnas hälsoskadlighet hänger samman med såväl partiklarnas sammansättning 
som partiklarnas form och deras koncentration i luften. 
 
Specifika och detaljerade krav rörande partikelutsläpp finns inte, men krav på stoftreningen 
från anläggningar i aktuell storlek är ofta 100 mg/m3 ntg vid 13 % CO2 (torr gas vid tillståndet 
1 bar 0 ºC och normaliserat till 13 volymprocent CO2). Ett grundkrav enligt 
miljölagstiftningen är att bästa tillgängliga teknik används, med hänsyn till vad som kan anses 
rimligt. Vid anmälan av små anläggningar påför kommunen de krav som anses berättigade 
och rimliga. Vid tillståndsprövning hos länsstyrelsen påför länsstyrelsen de krav som anses 
berättigade och rimliga. Till stöd för bedömningarna ligger Naturvårdsverkets 
rekommendationer (SNV allmänna råd 87:2). De allra minsta enheterna används ofta för 
fastighetsuppvärmning och kan då bedömas enligt Boverkets byggregler (BBR) Erfarenheten 
är att kravnivåerna kan variera betydligt. I syfte att ensa kraven och finna lämpliga kravnivåer 
och rekommendationer rörande teknik utgav Energimyndigheten i maj 2005 rapporten 
”Närvärme med biobränslen”. 
 
För anläggningar i det lägre effektintervallet används cyklonavskiljare som enda 
partikelavskiljning, vilket medför att inga submikrona partiklar avskiljs ur rökgasen. Med ett 
ökande antal anläggningar i landet betyder det en ökande risk för att partikelhalter i luften kan 
nå nivåer där människors hälsa skadas. 
 
Mot denna bakgrund finns det skäl att undersöka om det finns avskiljningstekniker för 
submikrona partiklar, som skulle kunna tillämpas på biobränsleeldade anläggningar i 
storleksintervallet 0,3 till 10 megawatt. Krav på tekniken är att den både effektivt avskiljer 
partiklar i det submikrona området, och att den är så kostnadseffektiv, att kraven på 
partikelavskiljning inte bromsar den ur klimat- och miljösynpunkt önskvärda utbyggnaden av 
små biobränsleanläggningar, som effektivt tillvaratar lokala bränsleresurser. 
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Etablerade avskiljningstekniker 
Partiklar från biobränsleförbränning 
Vid förbränning av alla fasta eller flytande bränslen bildas partiklar ur de askämnen som ingår 
i bränslet. Biobränsleanläggningar för fast bränsle inom storleksområdet, 0,1-10 MW, är i 
regel utformade med förbränning i en fast, eller närmast fast, bränslebädd. I undantagsfall kan 
biobränsleanläggningar i den övre delen av effektintervallet utformas som bubblande 
fluidiserade bäddar. I jämförelse med fast bädd, kommer partiklar från den bubblande 
fluidiserade bädden även att innehålla partiklar från bäddmaterialet, utöver partiklar med 
ursprung från bränslet. Vid dessa anläggningar används idag i regel elektrostatiska avskiljare, 
som är kostnadseffektiva vid de storlekar som är aktuella vid fluidiserande bädd. Av detta skäl 
avgränsas det här arbetet till anläggningar med fast bränslebädd.  
 
Vid förbränning i fast bädd matas bränslet successivt från eldstadens bränsleinmatningssida 
till askutmatningssidan. En viss rörelse uppstår alltid i bränslebädden genom bränslets 
minskande volym under förbränningen. Ytterligare rörelse i bränslebädden kan orsakas av 
konstruktioner för att mata bränslet, så som lutande roster, rörliga roststavar, skrapor eller 
vandrande (kedje-) rost. Gemensamt för alla system med fast bädd är att det uppstår en viss 
rörelse hos bränslestyckena, men att det inte förekommer någon stark och snabb agitation av 
bränslebädden och att gashastigheten genom bränslebädden avses hållas så låg att oförbränt 
bränsle inte medrycks av gasströmmen. 
 
Vid förbränning av fasta biobränslen i form av växtdelar, så som flisad ved, halm, pellets, 
briketter och liknande, bildas partiklar ur bränslets askämnen, dels direkt från fasta 
mineralämnen så som kalcium, kisel, magnesium och mangan, dels från föreningar så som 
alkali, sulfater och klorider som först förångas i bränslebädden och sedan kondenseras när 
gastemperaturen sänks. Dessa båda partikelbildningsmekanismer ger tillsammans upphov till 
en bimodal aerosol. De större partiklarna, grovmoden, har en aerodynamisk diameter vanligen 
i området en till tiotals µm och har sitt ursprung ur fasta mineralpartiklar som ryckts loss från 
bränslebädden och medföljer förbränningsgaserna. Partiklarna i finmoden, c:a 0,01 - 0,5 µm 
har sitt ursprung i kondenserade ämnen. Under olämpliga driftförhållanden i 
förbränningsanläggningen kan även kolpartiklar och oförbrända kolväten lämna eldstaden. 
Oförbrända, tunga kolväten kan senare kondensera och fästa på partiklar, som då växer i 
storlek. Även oförbränt kol och sot kan agglomerera till större partiklar. 
 
Vid en väl fungerande förbränningsanläggning med fast bädd befinner sig den största 
massandelen partiklar i finmoden. För att erhålla höga avskiljningsgrader är det därför 
nödvändigt att partikelavskiljningsgraden är hög för finmoden, i det submikrona området. 
Eftersom de enskilda små partiklarna var och en har en liten massa, är partiklarna i finmoden 
helt dominerande i antal.  

Avskiljningsmekanismer 
Partikelavskiljning ur en aerosol kan ske på flera sätt. Partiklar kan förflyttas, i förhållande till 
den gas de är suspenderade i, genom påverkan från olika krafter, så som masskrafter eller 
elektrostatiska krafter. Submikrona partiklar förflyttas också genom diffusion, så att höga 
koncentrationer sprider sig i riktning mot områden med lägre koncentrationer. Drivkraften 
utgörs av slumpmässig, så kallad Brownsk, rörelse. Temperaturskillnader får partiklar att röra 
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sig mot kallare områden, så kallad termofores. Verkan från termofores är under normala, 
praktiska förhållanden svag, men principen används i samband med mätningar. 
 
Övriga mekanismer, som påverkar partikelavskiljning, är att partiklar fäster till varandra, 
agglomererar, och växer. Den ökade partikelstorleken kan medföra att avskiljningen 
underlättas. Partiklar kan fästa till varandra antingen genom en tillräckligt kraftig kollision, 
impaktion, eller genom att passera så nära varandra att infångning, interception, sker genom 
adhesion. I dessa sammanhang verkar vätskedroppar på samma sätt som fasta partiklar. 
 
Partiklars och agglomerats olika ursprung och bildningsmekanismer resulterar i olika 
egenskaper som densitet, form och elektrisk ledningsförmåga. Dessa egenskaper bestämmer 
sedan partiklarnas beteende och hur effektivt de kan avskiljas under olika förhållanden. 
 
Efter avskiljning kvarhålls partiklarna genom adhesion på till exempel en vägg eller 
filterdukyta, där fler partiklar agglomererar till de redan avskiljda, och bildar ett lager. De 
avskiljda partikarna borttransporteras regelbundet genom rensning av ytan, som vanligen sker 
genom någon mekanisk metod så som skakning, skrapning, renblåsning, sköljning eller 
liknande. Att partiklarna agglomererar under avskiljningsprocessen underlättar avskiljningen 
och minskar risken för att partiklarna skall återföras till aerosolen spontant eller under 
rensning av avskiljaren. 

Dynamiska avskiljare 
Dynamiska avskiljare utförs i form av cykloner. Gasströmmen ges en starkt krökt, roterande, 
rörelse. Partiklarnas masströghet får till följd att de inte fullt medföljer gasströmmens krökta 
bana och därför rör sig i en bana ut mot avskiljarbehållarens periferi där de avskiljs genom 
adhesion till väggen eller andra partiklar som tidigare fastnat på väggen. Skiktet av partiklar 
på väggen blir så småningom så tjockt så tjockt att det bryts sönder och stora 
partikelagglomerat frigörs och bortförs, ofta genom gravitation. Cyklonfilter är således i sig 
normalt själrensande. Avskiljningen är beroende av en tillräckligt hög vinkelhastighet hos 
gasen och cyklonens diameter måste därför anpassas till gasflödet. Anpassningen kan göras 
genom att sammanbygga flera cyklonenheter till en multicyklon. Avskiljningsgraden är bättre 
ju större partiklarna är och ju högre gasens vinkelhastighet är. För närvarande används 
cyklonavskiljare som enda partikelavskiljning vid mindre anläggningar, samt som första 
avskiljningssteg vid större anläggningar där flera kombinerade avskiljningstekniker används. 

Spärrfilter 
Spärrfilter består av fibrer av lämpligt material vanligen i form av textila dukar. Hela 
rökgasflödet passerar normalt igenom dukarna, som ofta är utförda i form av ett antal slangar. 
Rökgasen kan passera slangarna antingen från insidan eller från utsidan. Partiklar fäster 
genom adhesion på fiberduken och efterhand som fler partiklar fastnar byggs en filterkaka 
upp. I filterkakan kan även partiklar i det submikona området avskiljas genom att filterkakan i 
sig fungerar som ett filter med porer som kan vara mindre än öppningarna mellan fibrerna i 
filterduken. Efter hand som filterkakans tjocklek ökar blir tryckfallet över filtret allt större och 
filterkakan måste därför då och då avlägsnas genom att filtret rensas. Sådan rensning sker 
vanligen genom backblåsning eller skakning. 
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Elfilter 
Elfilter använder elektrostatisk kraft, som åstadkoms genom att partiklarna laddas elektriskt 
och utsätts för ett elektriskt fält. Partiklarna transporteras mot och fäster på den yta, som har 
en polaritet motsatt mot partikelns laddning. Vanligen sker uppladdning och avskiljning 
samtidigt, när partikeln befinner sig i det elektriska fältet, men det är också möjligt att först 
ladda partikeln, och sedan avskilja den i ett efterföljande elektriskt fält. De avskiljda 
partiklarna bildar efter hand ett allt tjockare lager och filtret rensas därför periodiskt, i regel 
genom att de plåtar som partiklarna fäst på skakas med hjälp av mekaniska slagor. Elfilter kan 
också utföras som våta filter, vilket underlättar laddningen av partiklarna, tack vare minskad 
resistivitet. Våta elfilter rensas med vatten. 

Våtavskiljning 
Principen för våtavskiljning är att partiklar antingen infångas på ytan av vätskedroppar, eller 
fäster på en fuktig yta. Avskiljaren benämns ofta med den engelska termen scrubber och kan 
vara anordnad antingen som en fast bädd med en fyllning av ytförstorande element, eller med 
munstycken som åstadkommer stora mängder droppar. I en scrubber med fyllning sker 
avskiljningen genom att partiklar kolliderar med den fuktade ytan, där de fastnar och sedan 
spolas bort och medföljer vätskans stora, nedfallande droppar och vätskeflöden längs väggar. 
I en scrubber utan fyllning finfördelas vattnet med munstycken. Partiklarna fäster på droppar 
genom kollision eller infångning. Dropparna är små och har därför en stor total yta i 
förhållande till dropparnas totala massa. Om dropparna rör sig relativt gasen ökar 
sannolikheten för kollision. Vätskedropparna avskiljs från gasströmmen med hjälp av 
ledplåtar eller en bädd av fyllmaterial. Vätskan cirkulerar mellan avskiljaren och en 
reningsanläggning, där partiklarna avlägsnas. Vid partikelavskiljning, där ingen gasabsorption 
eftersträvas, utgörs vätskan av vatten, som successivt byts ut och där det avgående flödet 
innehåller en hög koncentration av partiklar. Det utbytta, avgående, vattnet renas i sin tur 
innan det lämnar anläggningen. 

Kostnader och prestanda för använda avskiljningstekniker 
Cykloner är billiga och driftsäkra, samt har låga driftkostnader och orsakar måttliga tryckfall. 
Avskiljningsgraden är god för stora partiklar, men avtar med partikelstorleken. 
Avskiljningsgraden ökar på bekostnad av ökat tryckfall. I det submikrona området har 
cykloner ingen avskiljningseffekt, eftersom sådana cykloner skulle kräva ett orimligt stort 
tryckfall. Cyklonavskiljare används i det lägre effektområdet som enda avskiljare, och i det 
högre effektområdet som föravskiljare i system med flera tekniker i kombination. 
För avskiljning av submikrona partiklar används idag uteslutande textilfilter eller elfilter, ofta 
i kombination med cyklonavskiljare som föravskiljare. 
 
Cykloner används regelmässigt som ett första avskiljningssteg. Det är en robust teknik som 
fungerar bra. Den är dock inte effektiv för små partiklar. Ju effektivare cykloner som används 
desto större blir driftkostnaden till följd av tryckfallet, som ökar fläktarnas energiförbrukning. 
 
Textilfilter kan dimensioneras för relativt låga gashastigheter och kan då avskilja partiklar i 
området 0,1 till 0,5 µm med större effektivitet än elfilter. Erfarenheter av textilfilter visar på 
förekomst av störningar, dels till följd av att rensning fungerat otillfredsställande, dels till 
följd av att stoft fattat eld i samband med driftstörningar i förbränningsanläggningen och 
förstört filterdukarna, dels också genom att enskilda glödbränder smält hål i och därmed 
punkterat filterdukar. En bidragande orsak till bränder har varit att askfickorna under filtren 
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haft en hög nivå av aska med tillräcklig hög andel oförbränt, för att kunna antändas av 
glödbränder. Sådana bränder uppstår i askfickor oavsett filtertyp, men skador till följd av 
brand är mer sannolik i textilfilter, än i elfilter. Om textilfiltret är installerat utan 
förbigångsledning, kan störningar betyda att gaspassagen från anläggningen helt stängs av, 
med produktionsstopp som följd. Textilfilter kan utföras på olika sätt, med exempelvis olika 
dukmaterial och olika rensningstekniker. Tendensen har under några år varit att textilfilter, 
trots lägre anskaffningskostnad, ofta fått ge vika för dyrare elfilter. 
 
Kombinationen av textilfilter med en cyklonavskiljare uppströms förebygger både stoftbrand 
och glödbränder och minskar därigenom risken för skador på filterdukarna. Tack vare 
cyklonavskiljarens relativt låga pris, bibehåller denna kombination textilfiltrets prisfördel 
gentemot elfilter, samtidigt som filterskadorna minskar. Figur 1 visar en kostnadsjämförelse 
mellan torrt elfilter och textilfilter. Textilfiltret är av slangtyp av det vanligaste materialet 
(aramidfiber med PTFE-tillsats, vanligt handelsnamn Nomex) och kombinerat med en 
föravskiljare i form av cyklon. Kostnaden för textilfiltret har beräknats för olika 
slanglivslängder. Figuren avser avskrivningstid 20 år och drifttid 4000 timmar per år. Även 
vid den valda, relativt långa, avskrivningstiden kvarstår kostnadsfördelen för textilfilter för de 
mindre anläggningarna (Lindau 2002). 
 
         

       

 
Figur 1. Totalkostnad för elfilter (överst) respektive textilfilter med cyklon som 
föravskiljare (nedre kurvor, olika slanglivslängder) [Lindau 2002] 

 
Vid kostnadsjämförelser är det av vikt att uppmärksamma att dimensioneringen av både 
textilfiltret i sig och cyklonavskiljaren har stor betydelse för utfallet. I princip bör en 
cyklonavskiljare inte ha för hög avskiljningsgrad, eftersom en vis andel större partiklar 
underlättar uppbyggnaden av en filterkaka som har hög avskiljningsgrad med samtidigt lågt 
tryckfall. Såväl cyklonen som filterkakan får härigenom ett lågt tryckfall, samtidigt som 
investeringskostnaden hålls nere. En större filteryta ger också lägre tryckfall, alltså lägre 
fläktarbete och driftkostnad, och samtidigt längre slanglivslängd, alltså lägre 
underhållskostnad. Den större filterytan medför dock en större investering. Sammantaget har 
textilfiltertekniken förbättrats efter en tidigare period med störningar. Förbättringarna har 
skett genom viss filtermaterialutveckling, men framför allt genom en ökad förståelse av 
tekniken, som lett till bättre dimensionerade anläggningar, bättre drift och bättre 
automatiksystem. 
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Elfilter har i de aktuella storlekarna högre anskaffningskostnader än textilfilter, men har 
erfarenhetsmässigt en hög driftsäkerhet och låga underhållskostnader. Avskiljningsgraden är 
mycket god tack vare rådande dimensioneringspraxis, som grundar sig på större koleldade 
anläggningar och omfattar tillämpning av en god marginal för randeffekter vid nedskalning. 
Partiklar från koleldning har högre resistivitet än partiklar från biobränsle, och är därför 
svårare att ladda och avskilja i elektrostatiska filter. Stora marginaler vid dimensionering av 
elfilter bidrar sannolikt till deras relativt höga pris och höga avskiljningsgrad vid mindre, 
biobränsleeldade anläggningar. Elfilter har en viss driftkostnad på grund av elförbrukning, 
men har vid normal dimensionering samtidigt låga tryckfall, och orsakar därför endast låg 
belastning på rökgasfläktar. 
 
I samband med rökgaskondensering förekommer elfilter, antingen som ett torrt filter före 
rökgasondensorn, eller som ett vått elfilter i den fuktmättade gasen efter kondensorn. De våta 
elfiltren rensas med vatten. Installationer med rökgaskondensor och efterföljande vått elfilter 
kan ha ett cyklonfilter som grovavskiljare före rökgaskondensorn. Hur partikelavskiljningen 
fördelar sig mellan dessa enheter i en och samma anläggning är inte närmare undersökt. 
Rökgaskondensorer som arbetar med vattendroppar som värmeupptagande yta bör ha likartad 
avskiljningseffekt som våtavskiljare av munstyckstyp som arbetar med motsvarande 
droppstorlek, vattenmängd, hastigheter och uppehållstider. Vid kombinationen torrt elfilter 
före rökgaskondensor med vertikala tuber sker endast en marginell partikelavskiljning i 
kondensorn (Strand 2004). I samband med rökgaskondensering är det värt att uppmärksamma 
att partiklar kan bildas ur vattendroppar, genom att vattnet i dropparna förångas och 
kvarlämnar ämnen som varit lösta eller suspenderade i vattnet. Försök visar att 
partikelbildningen genom denna mekanism, kallad ”Residue After Evaporation”, har 
underskattats och kan generera avsevärda halter submikrona partiklar (Büttner 1996). I 
installationer med partikelavskiljning före kondensorn är det av denna anledning viktigt att 
fuktavskiljare efter kondensorn har tillräckligt hög avskiljningsgrad för att hindra 
partikelbildning genom utfällning av fasta ämnen från de saltbemängda dropparna. Detta 
gäller i synnerhet om rökgasen värms, för att förhindra kondensutfällning i skorstenen. 
 
Vattenrening i samband med våta filter eller kondensering sker ofta med lamellavskiljare i 
serie med sandfilter och i kombination med pH-reglering och eventuell kylning innan vattnet 
avrinner till nät eller recipient. Rätt dimensionerade och installerade reningsanläggningar 
fungerar väl, och kräver måttligt underhåll i form av byte av sand med några års mellanrum. 
Med effektiva föravskiljare minskar stoftmängden i den våta delen, med lägre halter 
suspenderade ämnen och mindre reningsbehov av vattnet som följd. 

Försök med alternativa filtertekniker 
Val av filterteknik till försök 
För biobränsleeldade anläggningar inom aktuellt område, 0,3 till 10 megawatt, har de 
submikrona partiklarna kommit i fokus. Detta har sin orsak i att dessa partiklar bildas ur 
salter, som förångats vid förbränningen och sedan kondenserat, varför det således inte är 
möjligt att med dagens förbränningsteknik förebygga uppkomsten av submikrona partiklar. 
Vid etablering av nya verk skall bästa tillgängliga teknik användas vilket för de mindre 
anläggningarna idag innebär cyklonavskiljare, som inte kan avskilja de submikrona 
partiklarna. Det finns således ett behov av en avskiljningsteknik med förmåga att avskilja 
submikrona partiklar, utan att kostnaden blir så hög att etablering av biobränsleeldade 
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anläggningar uteblir. Av de möjliga teknikerna har såväl textilfilter som elfilter en god 
avskiljningsförmåga. Av dessa två tekniker bedöms elfilter ha störst potential, eftersom de 
samtidigt har både låga drift- och underhållskostnader samt en mycket god tillgänglighet. Det 
är därför den teknik som idag väljs i första hand för de anläggningar som har en tillräcklig 
storlek för att motivera kostnaden för avskiljning även av submikrona partiklar. Eftersom 
dagens kommersiellt tillgängliga elfilter baseras på konstruktioner framtagna för andra typer 
av partiklar, än de submikrona, lågresistiva partiklar som bildas vid biobränsleförbränning, 
bör det finnas en utvecklingspotential för elektrostatiska filter speciellt konstruerade för 
biobränsleanläggningar. De, med elektrostatteknik, mer lättavskilda partiklarna från 
biobränselförbränning bör kunna avskiljas med filterkonstruktioner som kräver exempelvis 
mindre avskiljningsytor och svagare elektriska fält, än dagens konstruktioner. Om så är fallet, 
bör filter för biobränsleeldade anläggningar kunna tillverkas till lägre kostnader än dagens 
elfilter. En tillräckligt hög kostnadsreduktion skulle kunna motivera användning av 
elektrostatiska filter även vid etablering av mindre anläggningar, med möjliga minskade 
hälsorisker som resultat. Av detta skäl har elfiltertekniken bedömts ha en utvecklingspotential, 
som kan realiseras i närtid. 
 
Det bör finnas en potential att sänka kostnaderna för elfilter genom: 

- Sänkt fältstyrka, eftersom partikelavskiljningen i praktiken är bättre än nödvändigt. 
Detta skulle leda till sänkta driftkostnader och ge utrymme för lägre 
tillverkningskostnad 

- Anpassa laddningtekniken, vilketkan sänka kostnaderna för högspänningssytemen 

- Mindre materialanvändning, genom ökade elektrod (platt-) avstånd. Detta är ett sätt att 
sänka investeringskostnaden på bekostnad av fältstyrkan 

- Optimera rensningen. En mindre frekvent rensning minskar partikelutsläpp (vilket 
leder till ytterligare minskade krav på fältstyrka) och underhållsbehov 

- Införa våt rensning för de anläggningar som hanterar aska i vått eller fuktat tillstånd. 
Våt rensning bör minska partikelutsläpp under rensningen, vilket leder till minskade 
krav på fältstyrka. 

Tack vare en bedömd stor potential för kostnadsminskning, i kombination med hög 
tillgänglighet och låga driftkostnader, har elfiltertekniken utvalts för närmare undersökningar, 
avseende kostnadseffektiva principer speciellt lämpade för biobränslen. Flera innovativa 
elfilterprinciper har undersökts. 

Principer och koncept för elfilter 
Kommersiellt tillgängliga elfilter för biobränsle är utformade så, att samma elektriska fält 
används för både laddning och avskiljning (Figur 2a). För att åstadkomma laddning av 
partiklarna, måste en koronaurladdning åstadkommas på filtrets ena elektrod, 
ejektorelektroden, vilket kräver fältstyrkor i storleksordningen tiotals kilovolt per centimeter 
redan för små elektroddiametrar, omkring en millimeter. De joner som bildas vid 
ejektorelektroden förflyttas med hög medelhastighet mot kollektorelektroden En mindre andel 
av jonerna kolliderar med partiklarna så att partiklarna blir laddade. De laddade partiklarna 
transporteras mot kollektorelektroden genom verkan av det elektriska fältet. Medelhastigheten 
V med vilken en laddad partikel rör sig i ett elektriskt fält med fältstyrkan E ges av: 
 

ZEV =  (1) 
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där Z är den elektriska mobiliteten och beror av nettoladdningen ne (antalet 
elementarladdningar) gasens dynamiska viskositet η och partikeldiametern d enligt: 
 

d
neC

Z c

πη3
=  (2) 

 
där Cc är en korrektionsfaktor för en icke kontinuerlig fluid. 
 
Ekvationerna 1 och 2 kan användas för att uppskatta hastigheten med vilken jonerna rör sig 
från ejektoreletroden. Hastigheten är typiskt i storleksordningen 10-100 m/s och beror av 
fältstyrkan lokalt, vilket i sin tur beror av bland annat elektrofiltrets geometri och den 
spänning som läggs över elektroderna (Hinds 1999). Hastigheten med vilken en partikel 
transporteras mot kollektoelektroden beror även av hur många joner som avgett sin laddning 
till partikeln och är typiskt i storleksordningen 0,1 m/s för ett konventionellt elektrofilter. 
Eftersom samma elektroder används både för koronaurladdning och för att åstadkomma det 
elektriska fältet för avskiljning av de laddade partiklarna, kommer matningen av samtliga 
elektroder att ske med den höga spänning som koronaurladdnigen kräver. Ett resultat av detta 
är kostnader för såväl matningsaggregaten, som kostnader för skydd mot personskada. Om 
spänning och effekt kan minskas, kan kostnader således sparas. 
  
I en tänkt alternativ konfiguration kan laddning och avskiljning ske i separata steg, ett 
laddningssteg och ett avskiljningssteg (Figur 2b). Laddning av partiklar kan ske på samma 
sätt som för det enkla elektrofiltret, det vill säga genom att den partikelbemängda gasen 
passerar transversellt mot jonströmen, men i tvåstegsfiltret är geometrin så utformad att 
gasens ges en så hög hastighet i laddningssteget att partiklarna inte avskiljs där. I det följande 
fältet (avskiljningssteget) kan partiklarna sedan avskiljas, genom att geometrin där ger en 
lägre gashastighet och/eller en kortare väg till kollektorelektroderna. I en sådan konfiguration, 
med ett separat avskiljningssteg, kan även partiklarnas egen laddning utnyttjas för att 
åstadkomma avskiljning utan att någon extern spänning behöver läggas över elektroderna. Det 
finns alltså möjlighet är att utnyttja den fältladdning som de laddade partiklarna i sig ger 
upphov till. Fältladdningen driver de laddade partiklarna mot en elektrod med nollpotential 
och ger alltså möjlighet till helt andra typer av geometrier än vad som går att åstadkomma då 
man måste upprätthålla det elektriska fältet med hjälp av en extern spänning över 
elektroderna. En annan fördel med avskiljning i två steg är att påslagen på elektroder i 
laddningssteget minskar. Strömmen av laddningar mellan elektroderna i ett enkelt 
elektrostatiskt filter gör att elektodernas ytor måste hållas rena så att det inte uppstår elektriskt 
isolerande skikt, främst på kollektorelektroden, där partiklarna uppsamlas. Detta 
åstadkommes genom en frekvent rengöring av elektroderna, t.ex. genom mekanisk slagning, 
så att det uppsamlade partikelskiktet faller av. Denna metod fungerar väl i kombination med 
de lågresistiva askor som i allmänhet bildas vid god förbränning av biobränslen. Vid tillfällen 
med sämre förbränningsförhållanden kan dock problem uppstå eftersom andelen 
tjärkomponenter ökar i det avskilda stoftet. Tjäran har en högre resistivitet och är ofta svårare 
att avlägsna mekaniskt från elektroden. Med en avskiljning i två steg kan därför system 
konstrueras som är mindre känsliga för högresistiva och beläggningsbildande stoft. Detta 
eftersom endast en mindre del av de bildade jonerna bidrar till laddningen av partiklarna, 
medan de flesta jonerna går direkt till kollektorelektroden utan att ha kolliderat med någon 
partikel. Den totala strömmen är därför betydligt större än vad som svarar mot de laddningar 
som burits av partiklar till kollektorelektroden. En uppdelning i två steg kan därför innebära 
dels en effektivare laddning, med minskad strömförbruknig som följd, dels en lägre spänning i 
avskiljningssteget. En lägre spänning i avskiljningsdelen möjliggör alternativa 
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rengöringsmetoder som är svåra att realisera i ett enkelt filter. Detta gäller särskilt om 
avskiljningen sker enbart med hjälp av fältladdning då ingen risk för överslag eller 
krypströmmar finns. 
 

Joniseringrökgas
Laddning

Avskiljning
jonström

Joniseringrökgas
Laddning Avskiljningjonström

Gas
Jonisering

jonström

rökgas

Laddning
Avskiljning

a

b

c

 
Figur 2.  Schematisk skiss över olika konfigurationer för ESP 

a) avskiljning i ett steg 
b) tvåstegsavskiljning 
c) tvåstegsavskiljning med extern jonisering 

 
En annan alternativ konfiguration för tvåstegsavskiljning kan realiseras genom att 
uppladdning i det första steget utförs helt utan kontakt mellan elektroderna och den 
partikelbemängda gasen (Figur 2c). Ett sätt att åstadkomma detta är att använda en ren 
gasström, t.ex. luft eller filtrerad rökgas som får passera joniseringssteget med så hög 
hastighet att jonerna rycks med gasen ut ur det elektriska fältet. Därefter blandas den laddade 
rena gasen med rökgasen. I rökgasen kommer jonerna att spridas med hjälp av omblandning 
av rökgasströmmen i kombination med diffusion och lokala effekter av rymdladdningen. 
Detta ger möjlighet att åstadkomma en mycket hög laddningseffektivitet, det vill säga att en 
mycket stor andel av de joner som når rökgasen kommer att avge sin laddning till partiklar 
istället för till en kollektorelektrod. En svårighet med detta system kan vara att åstadkomma 
en jämn laddningsfördelning, så att inte vissa partiklar får en mycket hög laddning medan 
andra förblir i det närmaste oladdade. Den partikelladdningsmekanism som dominerar vid 
denna typ av konfiguration är troligen diffusionsladdning och i en gas med hög 
partikelkoncentration kommer jonerna, som injicerats i rökgasen med hjälp av den laddade 
rena gasen, att ha fäst vid partiklar efter en kort tid. Under denna korta tid har omblandning 
inte kommit till stånd. Det finns därför en risk att det bildas stråk av gas med laddare 
respektive oladdade partiklar. En möjlighet att i så fall jämna ut laddningen före 
avskiljningssteget är att introducera laddningarna redan i samband med bildningen av 
partiklar, t.ex. med förbränningsluften. Man skulle då kunna åstadkomma en utjämning av 
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laddningsfördelningen genom den intensiva partikelkoagulering som sker strax nedströms 
förbränningszonen. Vid laddning i ett externt steg uppstår förluster även i själva 
laddningssteget, vilket bidrar till en reducering av systemets totala laddningseffektivitet. Den 
gas som passerar genom laddningssteget måste ges en hög hastighet, vilket i sin tur kräver ett 
relativt högt tryck uppströms steget. Vid design och dimensioneringen av en extern laddare 
vill man därför åstadkomma en hög jonkoncentration för att minimera gasvolymen och 
därmed kostnaderna för att trycksätta gasen. Det kan också vara viktigt att begränsa andelen 
tillsatt gas för att undvika att temperaturen sänks eller att volymflödet ökar väsentligt i 
avskiljningssteget. En möjlighet att åstadkomma höga jonkoncentrationer i rökgasen kan vara 
att jonisera förbränningsluften som beskrivet ovan, t.ex. i de senare luftregistren. På så sätt 
undviker man att den tillsatta joniserade luften påverkar flöden eller temperaturer hos 
rökgasen. 

Laboratorieförsök 
I ett tvåstegs elfilter med diffusionsladdning skulle avskiljningen av partiklar ske i ett 
elektriskt fält, liksom i alla typer av elektrofilter. Däremot skulle diffusionsladdningen ske 
genom jonisering av luft, som sedan tillförs rökgasen. Det är alltså joniseringen av luft, samt 
den efterföljande diffusionsladdningen, som skiljer den föreslagna principen från andra 
elfilterkoncept. Laboratorieförsöken har därför inriktats mot dessa funktioner, jonisering och 
diffusionsladdning. 
 
För att undersöka diffusionsladdningsförloppet har en aerosol framställts med en 
partikelstorleksfördelning och partikelkoncentration likartade de i rökgasen från 
biobränsleförbränning. Aerosolen har framställts genom att en lösning av kaliumklorid i 
vatten har finfördelats i ett luftflöde och sedan tillförts en rörugn. I ugnen förångas 
kaliumkloriden vid en lämplig temperatur i intervallet 750 till 1000 ºC och tillåts därefter 
svalna. Vid avsvalningen nukleerar kaliumkloridångan och kondenserar i viss utsträckning på 
kärnorna från nukleeringen, som därför växer i storlek. Systemet för aerosolgenerering visas i 
Figur 3. 
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Figur 3. System för framställning av modellaerosol. En lösning av kaliumklorid i 
vatten finfördelas, förångas och kyls åter ned så att ångan nukleerar och 
kondenserar till partiklar med avsedd storlek och antalskoncentration 

För att karaktärisera aerosolen har ett mätsystem med successiv klassificering med elektrisk 
mobilitet använts (SMPS från TSI instruments). Instrumentsystemet klassificerar 
partikeldiametrarna i 107 storleksfraktioner och varje fraktion kvantifieras genom att 
partiklarna först, genom kondensation, beläggs med butanol, för att öka i storlek, och sedan 
detekteras med optisk teknik. Med aktuella inställningar av systemet detekteras partiklar av 
instrumentets klassificeringdel (Differential Mobility Analyzer, DMA) i området från 15 till 
660 nanometer och det åtgår ungefär tre minuter för att detektera samtliga fraktioner. 
Instrumentets partikelräknare (Condensation Particle Counter, CPC) har ett mätområde för 
koncentration som är begränsat uppåt till 100 000 partiklar per kubikcentimeter, vilket är 
betydligt lägre än vad som normalt förekommer i rökgaser från biobränsleförbränning. Före 
mätning måste därför aerosolen spädas ut, vilket sker med ren luft av laboratoriekvalitet. 
 
Partiklarnas masskoncentration i modellaerosolen bestäms av kaliumkloridlösningens 
koncentration. Aerosolens flöde bestäms av det använda atomiserinsluftflödet. Partiklarnas 
storleksfördelning är en funktion av kylningshastighet och temperaturgradienter. En mycket 
hög kylningshastighet eller en liten diameter på ugnens rör, i kombination med hög 
masskoncentration, kan leda till att kondensation inte sker på bildade kärnor. Resultatet blir 
att vissa kärnor växer genom kondensation, samtidigt som ytterligare en nukleerinsmod 
uppstår (Figur 4). Därigenom uppstår en bimodal aerosol. 
 
Genom rätt avvägda förhållanden avseende ångtryck, temperatur, svalningshastighet och 
temperaturgradienter i ugnen, kan en aerosol med den eftersträvade 
partikelstorleksfördelningen och koncentrationen erhållas (Figur 5). 
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Figur 4. En bimodal aerosol som bildats vid inledande försök med modellaerosol. 
Den högra gränslinjen motsvarar D50-gräns för den impaktor som används som 
grovfilter vid instrumentinloppet, medan den vänstra gränslinjen motsvarar 
instrumentets nedre detekteringsgräns vid aktuella inställningar. 

 
Figur 5. En stabil unimodal aerosol med en storleksfördelning liknande finmoden 
i rökgaser från biobränsle. I jämförelse med föregående figur har ångtryck och 
temperatur ändrats. 

Med hjälp av den framställda modellaerosolen har ett komplett system med jonisering av luft, 
diffusionsladdning och avskiljning provats (Figur 6). Den joniserade luften har blandats med 
modellaerosolen, varefter blandningens laddningar tillåtits fördela sig i en efterföljande 
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kammare med fritt svävande elektrisk potential. Efter diffusionskammaren har alla laddade 
partiklar i instrumentluftflödet avskiljts i ett starkt elektrostatiskt fält (Figur 7). 

 
Figur 6. System för diffusionsladdning och elektrostatisk avskiljning av partiklar i 
modellaerosol 

 

 
Figur 7. Avskiljare för infångning av laddade partiklar i ett elektrostatiskt fält 

 
Genom den elektrostatiska avskiljaren för laddade partikar strömmar endast delflödet till 
mätinstrumenten, normalt 0,3 liter per minut. Det låga flödet säkerställer att alla laddade 
pariklar hinner infångas i det elektrostatiska fältet.  
 
Jonisering av luft har studerats i för ändamålet särskilt tillverkad utrustning. Principen för 
joniseringen är att åstadkomma en koronaurladdning vid spetsen på en nål och sedan förflytta 
de bildade jonerna ut ur det elektriska fältet. Flera olika geometrier på elektrod och 
munstycken har konstruerats och provats. 
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Figur 8. Jongenerator av ursprunlig typ, före modifiering  

 
Figur 8 och 9 visar den första typen jongenerator som provades. Koronaurladdningen sker 
från en mycket tunn volframnål, monterad på en aluminiumhållare som går igenom ett icke 
ledande material. Nålen är fäst koncentriskt och nära ett munstycke. Luft tillförs 
jongeneratorn genom ett rör svetsat till husets undersida. Luften leds genom kanaler till nålen, 
som omsluts av en kanal i det icke ledande materialet. Luften strömmar med hög hastighet 
genom kanalen som omsluter nålen och fortsätter mot utloppsdysan. Utloppsdysan med dess 
platta avslutning är av stål och ansluten till elektrisk polaritet motsatt nålens. Vid nålspetsen 
uppstår en koronaurladdning och en ström av joner går tillsamans med luftströmmen mot 
munstycket, där jonerna följer med luften med hög hastighet genom utloppsdysan. Det 
elektriska fältet avskärmas av munstycksplattan, så att jonerna inte utsätts för något externt 
elektrostatiskt fält efter att de inkommit i munstycket. Munstycksplattan är gängad i 
ändstycket, så att avståndet mellan munstycksplatta och nål kan justeras. 
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Figur 9. Delar till jongenerator av ursprunglig typ, samt en dysa för 
överljudsströmning längst till vänster  

 

 
Figur 10. Jongenerator av ursprunglig typ, efter modifiering grundad på 
försöksresultat 
 

Figur 10 visar jongenerator av den ursprungliga typen, men efter modifiering. En relativt 
kraftig volframelektrod är monterad i ett hus av metall. Elektrod och hus har motsatta 
polariteter och spänningen är vald så, att koronaurladdning upstår vid nålspetsen. Nålspetsen 
är monterad nära utloppsdysan från huset. Koronaströmmen befinner sig i den accellererande 
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luftströmmen och fältet skärmas av med husets metallväggar, så att den utgående joniserade 
luftströmen inte utsätts för något elektrostatiskt fält. 
 
 

 
Figur 11. Jongenerator av ny typ 

 
I Figur 11 visas en alternativ typ av jongenerator. Alla delar av huset är elektriskt isolerande. 
Inne i huset finns en större, plan elektrod av metall. Den rörformiga urladdningselektroden är 
monterad mitt emot den plana elektroden. Ett elektriskt fält uppstår mellan elektroderna, 
starkt nog att skapa en koronaurladning runt den tunna, rörformade elektrodens mynning. 
Luften lämnar jongeneratorn i hög hastighet genom den rörformade urladdningselektroden. 
Utanför jongeneratorn kan något elektriskt fält inte förekomma, eftersom alla material i huset 
är elektriskt isolerande. Eventuell deposition av joner på ytan, kommer således snart att 
åstadkomma ytladdning av samma polaritet som jonerna. 

Fältmätningar 
En elfilterkonstruktion med låg kostnad har tillverkats i en försöksserie och två exemplar har 
erhållits från tillverkaren i provningssyfte. Konstruktionen har föreslagits med avseende på så 
låga kostnader och så enkel installation och skötsel, att filtret skall kunna användas i 
hemmiljö, för rening av rökgaser från kaminer och centralvärmepannor. Strävan efter enkelhet 
och låga kostnader för ett elfilter avsett för biobränsleeldstäder, sammanfaller med syftet för 
projektet kostnadseffektiv partikelavskiljning. Den framtagna konstruktionen skulle därmed, 
om prestandan är tillräcklig, kunna dimensioneras för kostnadseffektivt 
partikelavskiljningssystem för fjärrvärmeanläggningar i storlekar från 0,3 upp till några 
megawatt. En uppskalning av det föreslagna systemet kan ske på flera sätt, exempelvis genom 
modulsystem och med kompletterande avskiljningssteg i ett tvåstegssystem. Fältmätningar 
har därför genomförts på den förslagna elfilterkonstruktionen, med syfte att undersöka 
prestanda under verkliga förhållanden och potentialen för tillämpning inom aktuellt 
storleksområde. Mätningarna har avsett såväl avskiljningsgrad och laddningseffektivitet, som 
verkan av ett andra avskiljningssteg.  
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Filterprototyp 
Den använda prototypen utgörs av en komplett elektrostatisk filterenhet, avsedd för 
biobränsleanläggningar i hushållsstorlek, maximalt 40 kW (Figur 12). Konstruktionen är 
enkel och därför billig. Den består av ett högspänningsaggragat konstruerat för användning 
inomhus i en bostad och anslutet till ett vanligt vägguttag. Filterdelen är av typen tråd i rör, 
där röret är integrerat med en standardrökkanal med diametern 150 mm. Filtret arbetar i ett 
steg, med laddning och avskiljning i samma enhet. Elektroden är utförd av en tunn 
volframtråd och sitter i en central hållare med genomföring genom rökkanalens vägg. 
Elektrodhållarens isolator renspolas kontinuerligt med luft. 
  

 
Figur 12. Princip för den använda filterprototypen. Filterdelen är integrerad med 
ett standardrökrör och måtten är valda så att elektroden med isolator och hållare 
kan demonteras via genomföringen.  

Filterdelen saknar särskild anordning för rengöring. Enligt tillverkaren är avskiljningsgraden, 
i området PM10, i praktisk drift, 50 till 90 procent mätt som antalskoncentration. För 
tillämpning på närvärmeanläggningar skulle flera sammanbyggda filterdelar baserade på 
denna enkla och billiga konstruktion kunna bilda ett kostnadseffektivt system för 
partikelavskiljning. Ett sådant system skulle dock behöva kompletteras med utrustning för 
automatisk rengöring av filterdelarna. Eventuellt kan andra kompletteringar också göras för 
att höja effektiviteten i system i megawattstorlek. 

Anläggning 
En nyuppförd 0,25 megawatt närvärmepanna, avsedd för torra biobränslen, har försetts med 
kompletteringar för att möjliggöra systematiska prov av elfilter av den föreslagna 
konstruktionen. Systemet i sen helhet visas i Figur 13. I Figur 14 visas foto av 
elfilterenheterna installerade i rökkanal.  Pannan är utförd med ett lutande roster med rörliga 
stavar och indelad i två zoner. Bränsleinmatning sker periodiskt med skruv. I pannkretsen har 
anslutits en kylare, för att kunna välja panneffekt oberoende av anläggningens effektbehov. I 
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rökgaskanalerna har elfilterenheter i standardutförande monterats. Rökgaskanalerna har 
kompletterats med förbigångsledning och spjäll. 
 
Genom att montera två filterenheter i serie, kan funktionen för seriekopplade enheter 
undersökas. Med hjälp av förbigångsledning och spjäll kan rökgasflödet varieras, utan att 
förbränningen påverkas. Förbigångsledningen möjliggör simulering av parallellkopplade 
filterenheter.  
 

  
Figur 13. Den använda anläggningen med två elfilter monterade i serie. 
Anläggningen har kompletterats med förbigångsledning och spjäll i 
rökgaskanalen, en särskild värmeväxlare för att proverna skall kunna genomföras 
oberoende av anläggningens effektbehov, samt tre provportar. 

 
Inför mätningarna levererades bränsle med en fukthalt lång över den för anläggningen 
specificerade, vilket försämrade förbränningen, med ökad partikelgenerering som följd. 
Pannans eldstad kompletterades därför med keramiska element, och styrsystemet justerades 
för att passa bränslekvaliteten (Figur 15) Därmed erhölls en normal, god förbränning, trots att 
bränslekvaliteten inte uppfyllde specifikationen för anläggningen. 
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Figur 14. De två seriekoplade elektrofiltren installerade i anläggningen (upptill i 
bild). Rökgasen inkommer på mitten, från höger, där också en en sektor för en 
spjällaxel syns 

 

 
Figur 15. Genomskärning av pannan med eldstadens kompletterande keramiska 
valv markerade streckat i svart. 
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Genomförande 
Proven har utförts under konstant belastning, med normal, god förbränning. Bränslet har 
bestått av bränsleflis med en fukthalt omkring 50 % på bränslebas, vilket är betydligt högre än 
den fukthalt anläggningen är avsedd för. Ett relativt högt luftöverskott har krävts, för att 
erhålla en acceptabel förbränningskvalitet med det fuktiga bränslet. Vid de rådande 
omständigheterna har rökgastemperaturen varit omkring 150 °C. Gasprov har uttagits i ett 
separat uttag samt torkats och filtrerats före gasanalys. Gasanalys har skett med dels IR-teknik 
och dels med elektrokemisk teknik med ett instrument av typ NGA 2000 från Rosemount. 
 

 
Figur 16. Instrumentuppställning under fältmätningar 

Aerosolprov har uttagits under nära isokinetiska förhållanden i ett särskilt uttag endast för 
detta ändamål. Provuttaget placerades efter elfiltren och på ett sådant sätt att provsonden var 
avskärmad från eventuella elektriska fält från filtrens urladdningselektroder. Aerosolprovet 
har spätts ut i två steg, varav den första spädningen skett med uppvärmd luft. Spädningen har 
skett i ett för ändamålet särskilt utvecklat spädsondsystem. För spädning har ren, partikelfri 
luft använts. Genom spädningen har åstadkommits dels att partikelkoncentrationerna legat 
inom de använda instrumentens mätområden, dels att kondens undvikits i ledningar och 
instrument. Mätsystemet i sin helhet visas i Figur 16. I Figur 17 visas mätsonden ansluten till 
rökkanalen. 
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Figur 17. Den använda mätsonden med tvåstegs spädning. Det elektriskt värmda 
första spädflödet syns nedtill, längst till höger. De två svarta slangarna till 
vänster är uttag av provflöden med två olika spädförhållanden. 

Använda instrument 
För aerosolmätningarna har följande instrument använts: 
 
För mätningar i finmoden, aerodynamiska partikeldiametrar mellan 15 och 660 nanometer 
med aktuella instrumentinställningar, har ett TSI SMPS-system (Scanning Mobility Particle 
Sizer) använts. Systemet finns beskrivet under avdelningen Laboratorieförsök, här ovan. 
Tidsupplösningen för mätning över hela partikelstorleksområdet är omkring tre minuter. 
 
Några partiklar utanför mätområdet för SMPS-systemet förväntades inte, eftersom 
anläggningen är försedd med en multicyklon som försteg och förbränningen avses vara 
normalt god under försöken. Som en kontroll har dock ett TSI APS-instrument (Aerodynamic 
Particle Sizer) använts. Detta instrument detekterar, med optisk metod, partikeldiametrar i 
området 0,5 till 20 mikrometer. Mätresultaten är momentana. 
 
Kaskadimpaktor, Dekati Low pressure Impactor, med tolv steg fördelade mellan 
partikeldiametrar från 30 nanometer till 10 mikrometer. Masstorleksfördelning och 
undersökning av partikelprov i svepelektronmikroskop har utförts på provuttagen från 
impaktorn. Analyser pågår och resultat redovisas inte i denna rapport. 
 
Elektrisk lågtrycksimpaktor, Dekati ELPI (Electric Low Pressure Impactor), med tolv steg 
lika kaskadimpaktorn beskriven ovan, men försedd med elektrisk registrering av 
partikelkoncentrationer. Detta instrument har också använts för mätning av partikelladdningar 
efter filtren. Tack vare att instrumentet har en elektrometer för varje impaktorsteg, är 
mätresultaten momentana. 
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Elfitren har provats i serie- och simulerad parallelldrift. Verkan av en efterföljande, passiv, 
partikelfälla har också undersökts liksom graden av elektrisk uppladdning hos de partiklar 
som inte infångats i filtren. 

Resultat och diskussion 
Modellaerosol 
Utvecklingen av tekniken att framställa en modellaerosol har resulterat i möjligheten att 
generera en stabil aerosol med den eftersträvade unimodala partikelstorleksfördelningen och 
koncentrationen, likartad partikelstorleksfördelning som finmoden från en biobränsleeldad 
anläggning. 
 
Med hjälp av denna stabila modellaerosol, har diffisionsladningsförlopp kunnat studeras. 
Även ett komplett elektrostatiskt partikelavskiljningssystem har kunnat undersökas i 
laboratorieskala. 

Jonisering, diffusionsladdning och avskiljning 
Den första elektrodkonfigurationen provades i ett system komplett med jonisering, 
diffussionsladdning och avskiljning (Figur 6). I Figur 18 och 19 visas  
partikelstorleksfördelningar och resultat för penetration med hjälp av extern jonladdning och 
avskiljning i elektriskt fält. Avskiljningsgraden befanns vara relativt låg trots det låga 
volymflöden och partikelkoncentrationer. Det antogs därför att systemets begränsades av att 
laddningseffektiviteten hos den externa jonladdaren var mycket låg, varför de fortsatta 
mätningarna fokuserade på själva joniseringsförloppet och olika elektrodgeometrier har 
undersökts, med fokus på dels interna laddningsförluster, men framför allt den resulterande 
jonkoncentrationen i det utgående luftflödet.  
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Figur 18. Resultat från laboratorieförsök med komplett system 

 

 
Figur 19. Avskiljningsförmåga vid laboratorieförsök med komplett system 



Rapport Sidan 26 2011-01-27 

  26 (35) 
 

 
Några av de externa laddare som karakteriserades visas i Figurerna 8-11. 
Laddningsförlusterna undersöktes genom att interna och elektriska strömmar uppmättes vid 
olika luftflöden och inställningar av interna avstånd och spänning över elektroderna. Trots 
omfattande försök kunde endast mycket låg laddningseffektiviteten (laddningar som förmås 
transporteras ut ur laddarens interna fält) om 1-2% uppnås. Detta är en laddningseffektivitet 
som är i samma storleksordning som kan förväntas vid en traditionell elfilterkonfiguration och 
för att motivera de ökade kostnaderna för extern laddning måste en högre 
laddningseffektivitet uppnås. En svårighet med de externa laddare som konstruerades i detta 
projekt är de små dimensioner som måste användas för att flödet i laboratoriesystemet skall 
hålla sig inom rimliga gränser. Typiska dimensioner hos tvärsnitt hos munstycken i dessa 
laddare är 1mm, vilket ger svårigheter att centrera elektroder och åstadkomma en optimal bra 
flödesbild. I vissa av konfigurationerna ger de små dimensionerna också mycket höga 
fältstyrkor på grund av de små avstånden mellan ejektor och kollektorelektrod.  För att 
undersöka laddningseffektiviteten hos laddare med munstycken i dimensioner som är 
realistiska för utrustning tänkt för förbränningsanläggningar tillverkades en enkel 3 mm 
konvergent-divergent dysa. Dysan användes för att ge höga gashastigheter förbi en konisk 
ejektorelektrod. Munstycket visas till vänster på fotot i Figur 9. Med denna konfiguration 
kunde betydligt högre laddningseffektivitet uppnås. Samtidigt gav elektroden ungefär samma 
joniseringsström som i konfigurationerna med mindre munstycken. Det betyder att 
koncentrationen av joner i den laddade luften inte ökade jämfört med tidigare försök eftersom 
gasflödet genom det större munstycket var avsevärt högre. Detta visar den inbyggda 
motsättning som kan finnas för principen med ejektorladdare som baserar sig på att jonerna 
avskiljs från koronafältet med hjälp av en hög gashastighet, dvs. ett kraftigare fält ger högre 
jonkoncentration men minskar laddningseffektiviteten medan ett högre gasflöde ökar 
laddningseffektiviteten men minskar jonkoncentrationen. Det kan alltså vara svårt att 
åstadkomma det önskvärda förhållandet med en hög jonkoncentration i kombination med en 
hög laddningseffektivitet. 
 
Inom projektet har även några alternativa koncept som inte baserar sig på medryckning av 
joner med hjälp av hög gashastighet undersökts. Dessa försök fortsätter och resultat 
presenteras inte i denna rapport. 

Resultat, fältmätningar 
De utförda proven har syftat till att bedöma det provade elfiltrets potential att utgöra grunden 
för ett system för kostnadseffektiv partikelavskiljning i anläggningar med en storlek av 0,3 till 
10 megawatt. Provresultaten skall därför inte anses som slutgiltiga, utan snarare indikativa. 

Avskiljningsgrader 

För att öka kapaciteten på det provade elfiltret är det är möjligt att koppla flera elfilter i serie. 
Den resulterande avskiljningsgraden för seriekopplade filter kan teoretiskt uppgå till: 
 

)1()...1()1(1 21 ntot ηηηη −×−×−−=  (3) 
 
Ett respektive två filter i serie provades med två olika flöden. Resultatet framgår av 
nedanstående diagram i Figur 20. 
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Figur 20. Ett filter, respektive två filter i serie provade vid rökgashastighet 
omkring 1-2 meter per sekund . Kurvorna a och b visar avskiljningsgrad för ett 
respektive två elfilter. Partikelstorleksfördelningarna c och d är vid spänningslöst 
filter, e är med ett spänningssatt elfilter och f är med två spänningssatta elfilter.  

 
Av Figur 20 framgår att avskiljningsgraden varierar med partiklarnas storlek och 
koncentration. Av störst intresse för utvärdering av filtrets prestanda är avskiljningsgraden för 
de vanligast förekommande partiklarna, alltså de med en diameter i ett område i närheten av 
70 nanometer. I detta område är också resultaten säkrast, eftersom det statistiska underlaget är 
störst när koncentrationen är som högst. Avskiljningsgraden uppgår här till omkring 30 % för 
ett filter och ökar till drygt 50 % med två filter anslutna i serie. Den uppmätta förbättringen 
stämmer väl överens med förväntad förändring, grundat på teoretisk beräkning. 
 
Figur 21 visar något olika filterkarakteristik för ett filter respektive två filter i serie med en 
högre rökgashastighet omkring 5-6 m/s. Variationen kan vara slumpmässig. Skillnaden i 
avskiljningsgrad mellan ett respektive två filter i serie stämmer rimligt väl överens med 
förväntad förändring, grundat på teoretisk beräkning, men med en systematisk högre 
avskiljningsgrad än väntat för två filter i serie. Möjligen ökar avskiljningsgraden något mer än 
beräknat, genom att partiklar som laddats men inte avskiljts i det första steget kommer att 
avskiljas i det andra steget. Om de laddade partiklarna från det första steget inte i någon 
nämnvärd grad påverkar steg två, leder avskiljningen i steg två, av de från det första steget 
redan laddade partiklarna, till en ökning av den totala avskiljningsgraden för de seriekopplade 
filtren. 
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Figur 21. Ett filter, respektive två filter i serie vid rökgashastighet omkring 5- 6 
m/s. Vid a visas avskiljningsgrad vid ett spänningssatt filter och vid b med två 
spänningssatta filter. Storleksfördelningarna illustrerar hur storleksfördelningen 
kan variera under en mätperiod. 

 
En möjlighet att öka effektiviteten på det provade filtret skulle kunna vara att förse filtret med 
ytterligare ett avskiljningssteg baserat på någon annan teknik. Försök har här utförts med ett 
passivt filtersteg, alltså en partikelfälla utan ytterligare spänningsmatning. Avskiljningen i 
partikelfällan förlitar sig på laddningen hos de partiklar som har laddats i filtret, men inte 
infångats. Dessa laddade partiklar ger, genom sin egen nettoladdning, upphov till en 
rymdladdning. Denna rymdladdning bildar ett naturligt elektriskt fält och partiklarna kan 
avskiljas tack vare sin elektriska mobilitet, enligt samma princip som i ett elfilter, där ett 
elektriskt fält skapats genom en pålagd spänning. Figur 22 visar försöksresultat med en 
partikelfälla monterad efter elfiltret vid gasflöde om 1-2 m/s uppmätta med SMPS-
instrumentet. Av diagrammet framgår att partikelfällan ger en betydande förbättring av 
avskiljningsgraden. Förbättringen är av samma storleksordning som seriekoppling med 
ytterligare ett filter. 
 
I Figur 23 visas motsvarande resultat givna av ELPI-instrumentet. 
Partikelstorleksfördelningen är unimodal i samtliga fall med en mod runt 0.15 μm. Enbart 
partikelfällan ger omkring 15% avskiljningsgrad vid 0.15 μm. Som framgår av figuren så 
minskar avskiljningen med partikeldiameter vilket kan förväntas eftersom diffusion är den 
dominerande avskiljningsmekanismen för submikrona partiklar vid denna typ av avskiljning. 
Då ett elfilter spänningssätts ökar avskiljningsgraden kraftigt, medan ytterligare ett fält 
påverkar partikelkoncentrationen endast marginellt vilket tyder på att det andra fältet inte 
bidrar ytterligare till partikelladdningen.  

Mobilitetsdiameter, (nm)

a 

b
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Figur 22  Verkan av partikelfälla ansluten efter elfiltret vid flödeshastighet 1-2 
meter per sekund 
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Figur 23. Masstorleksfördelningar och avskiljningsgrad vid flödeshastigheten 2 
m/s för rågas (ingen filtrering), för gas som passerat genom partikelfällan utan 
spänningssatt elfilter samt för gas som passerat fälla med ett alternativ två 
spänningssatta elfilter. 
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Partikelladdning 

Eftersom ett elfilter arbetar med de två stegen laddning följt av avskiljning, är det av intresse 
att undersöka inte bara den resulterande avskiljningen, utan också att få en uppfattning om hur 
effektivt filtret laddat partiklarna i rökgasen. Om laddningen är effektiv, men de laddade 
partiklarna inte avskiljs, kommer det att finnas laddade partiklar efter filtret. Dessa laddade 
partiklar bör kunna avskiljas i ett efterföljande elektriskt fält. Ett sådant efterföljande fält 
behöver inte ha särskilt hög fältstyrka, eftersom ingen koronaurladdning krävs. Ett 
efterföljande fält för avskiljning av redan laddade partiklar bör därför kunna åstadkommas till 
lägre kostnad än ett komplett elfilter. För att bedöma potentialen för ett efterföljande fält, har 
laddningen undersökts hos de partiklar som passerat elfiltret. 

 
Figur 24. Uppmätt ström från urladdning av partiklar efter elfiltret. Svart linje är 
medelvärde för partiklar i de fyra detekterade storleksområdena mellan 30 och 
260 nanometer där någon nämnvärd urladdningsström uppmätts. 

Figur 24 visar att, inom det storleksområde där det förekommer partiklar i någon betydande 
koncentration, finns det också laddade partiklar bland dem som inte avskiljts i filtret. Större 
partiklar, med sin större yta, har förmåga att bära fler laddningar per partikel, jämfört med 
partiklar med mindre diameter. Strömmen står därför inte i någon direkt proportion till 
partiklarnas antalskoncentration i de respektive storleksfraktionerna. 
 
För att närmare undersöka avskiljningsmekanismerna i partikelfällan undersöktes även 
partikelladdning och elektrisk mobilitet närmare med hjälp av ELPI instrumentet. Som visas i 
Figur 24 beror partiklarnas laddning av partikelstorleken då ett ESP fält är påkopplat 
Ytterligare ett fält tycks inte öka partikelladdningen. I figuren ges även den elektriska 
mobiliteten hos partiklar med den bestämda medelladdningen. Den elektriska mobiliteten 
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anger med vilken hastighet en laddad partikel rör sig i ett elektriskt fält och har alltså direkt 
koppling mot avskiljningsgraden. Som framgår av figuren uppvisar den elektriska mobiliteten 
ett minimum vid 2 µm vilket skulle kunna förklara karakteristiken hos 
avskiljningskarakteristiken som visas i Figur 23. 
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Figur 25. Partikelladdning och elektrisk mobilitet vid rökgashastighet  2 m/s och 
med ett alternativt två fält påkopplade. 

 
Den ovan beskrivna kombinationen av ett elfilter med efterföljande partiklelfälla, kan 
kategoriseras enligt konfiguration Figur 2b, särskilt om en hög flödeshastighet ger en låg 
avskiljning i elfiltret. För att undersöka hur partikelladdningen påverkades av 
flödeshastigheten uppmättes partikelladdningen samtidigt som flödeshastigheten varierades. 
Som framgår av Figur 26 är partiklarnas laddning tämligen oberoende av flödeshastigheten i 
det hastighetsintervall som undersökts. Detta indikerar en möjligthet att åstadkomma hög 
avskiljningsgrad med ett elfilter och partikelfälla även vid full flödeshastighet. Försök för att 
undersöka detta kunde inte realiseras eftersom partikelfällan placerades i rökkanalen och 
tryckfallet genom partikelfällan blev för stort vid högre gashastigheter. Genom att vidga 
kanalen nedströms elfiltret och öka partikelfällans volym skulle flödeshastigheten och därmed 
tryckfallet över partikelfällan kunna reduceras. 
 
Diagrammet visar, som väntat, att de större partiklarna i genomsnitt bär fler laddningar än de 
mindre partiklarna. Laddningen är dock långt ifrån mättad. De ovanstående två diagrammen 
grundar sig båda på mätningar med en flödeshastighet genom filtren av 5-6 meter per sekund. 
För att undersöka om avskiljningsgradens förändring med flödet beror av laddningsförloppet 
eller avskiljningsförloppet, har laddningen hos partiklar efter filtret undersökts för varierande 
gashastigheter genom två seriekopplade filter. 
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Figur 26. Uppmätt ström från urladdning av partiklar efter elfiltret. Rögasflödet 
har med spjäll dirigerats igenom eller förbi två seriekopplade filter. 

Slutsatser och förslag till fortsatt arbete 
Av de avskiljningstekniker som finns, har elektrostatisk avskiljning studerats närmare. 
Tekniken är mycket effektiv för avskiljning av partiklar i det submikrona området, som är av 
särskilt intresse för mindre biobränsleeldade anläggningar. Vidare är de elektrostatiska filtren 
driftsäkra och har ett lågt underhållsbehov och lång livslängd. De orsakar endast lågt tryckfall 
och orsakar därmed endast låg fiterrelaterad effektförbrukning på rökgasfläktar. Det som 
hindrar användning av elektrofilter på små biobränsleeldade anläggningar är den höga 
anskaffningskostnaden. Kostnaden för elektrostatiska filter bör kunna minskas genom att 
anpassa konstruktionen till de relativt lätt avskiljningsbara partiklarna från 
biobränsleförbränning. En sådan anpassning bör göras med utgångspunkt från alla tre förlopp 
som sker i ett elektrostatiskt filter, nämligen jonisering, laddning och infångning. Denna 
utgångspunkt gör det möjligt att betrakta förloppen separat och därigenom finna hittills 
oprövade elektrofilterkoncept som tillvaratar de specifika möjligheter som avskiljning av 
submikrona partiklar från biobränsleförbränning innebär. 
 
I laboratorium har särskilt jonisering och laddning undersökts. Särskilt tekniken att jonisera en 
luftström och injicera denna i rökgas, har studerats. I laboratorieförsöken har en 
modellaerosol, liknande finmoden i rökgas från biobränsle, genererats genom en process 
innebärande förångning, nukleering och kondensation av salt. Flera olika 
elktrodkonfigurationer för att jonisera luft har använts och den joniserade luften har sedan 
injicerats i modellaerosolen. Tekniken med ett separat, rent, joniserat flöde som injiceras i en 
aerosol fungerar och kan resultera i höga avskiljningsgrader. De utförda laboratorieförsöken 
med jonisering av luft visar att jonkoncentrationen som producerats i försöksutrustningen är 
på en sådan nivå att relativt höga joniserade luftflöden krävs för att erhålla höga 
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avskiljningsgrader. Fördelarna med att utföra joniseringen i en avskild del, som inte 
försmutsas, är dock stora och detta motiverar fortsatta undersökningar. Dessa kan inriktas på 
två skilda strategier, nämligen antingen en höjd jonkoncentration i ett särskilt flöde, eller att 
jonisera ett större luftflöde i form av sekundär- eller tertiärluft med en lägre jonkoncentration. 
 
Den teknik som undersökts på laboratorium är inriktad mot en hög jonkoncentration och en 
samtidigt hög laddningseffektivitet och tekniken innebär att mycket höga lufthastigheter 
måste skapas, vilket kräver ett tryckfall av omkring ett bar över själva 
joniseringsutrustningen. För att erhålla låga driftkostnader med ett så högt tryckfall, krävs 
låga flöden, alltså höga jonkoncentrationer. Denna strategi för ett separat, rent, 
joniseringsflöde med högt tryckfall och hög jonkoncentration har en potential för användning 
i elktrofilter. Tekniken för jonisering av luft i kombination med en hög strömningshastighet ut 
ur det elktriska fältet, finns inte tidigare utvecklad, utöver små flöden för laboratorieändamål. 
De försök som gjorts i detta projekt utgör en god grund för vidare utveckling av denna strategi 
för jonisering. 
 
Laddning av partiklar kan ske genom injicering av en joniserad gas i rökgasen. I 
laboratoriförsök har detta fungerat. För att nå en praktisk tillämpning bör dock ytterliggare 
försök göras. De tidigare nämnda möjliga stråkbildningen av mer respektive mindre laddade 
partiklar i rökgaskanaler är ett exempel på fenomen som med fördel kan undersökas närmare. 
 
Laddning av partiklar i elektriska fält med en ejektorelektrod är en väletablerad teknik, men 
med en potential för optimering med avseende på biobränslen. Vid de genomförda 
fältförsöken har laddningsförloppet studerats, och då speciellt gashastighetens inflytande på 
den provade utrustningen.  
 
Avskiljning av partiklar kan ske genom fältverkan, där de laddade partiklarna tvingas ut mot 
kollektorelektroden genom verkan av det elektriska fältet. Vid fältförsök har 
avskiljningagraden med denna mekanism ensam provats. Det finns en indikation på att 
avskiljningsgaden för seriekopplade enhet ger en bättre avskiljning än vad som färväntas 
utifrån enkla samband för filter i allmänhet. En möjlig förklaring till denna förbättring är att 
det första filtret laddar partiklar som inte uppfångas där, utan i det andra filtret. Det första 
filtret skulle i så fall i viss mån fungera som ett laddningssteg för det andra filtret. 
Avskiljningsgrader över 70 % har erhållits vid gashastigheter omkring en á två meter per 
sekund. För att till en låg kostnad erhålla en intressant avskiljningsgrad för anläggningar i 
storlekar upp till flera megawatt bör det provade elktofiltret kompletteras med någon form av 
efterföljande filtersteg, som utnyttjar den laddning som partiklarna erhållit i det nu provade 
elektrofiltret. Vid försök med en efterföljande icke spänningsmatad partikelfälla erhölls en 
avsevärt förbättrad avskiljningsgrad. Potentialen att förbättra de provade filtren genom tillägg 
av ytterligare efterföljande steg är alltså mycket stor. De efterföljande stegen kan vara passiva, 
alltså icke spänningssatta, eller aktiva med ett rationellt utformat späningssatt fält med en 
relativt låg spänning. 
 
Sammantaget visar utförda försök att elektrofilter har en potential att anpassas för 
biobränsleeldade enheter även i storlekar under 10 megawatt. De utförda fältförsöken visar att 
den provade prototypen har potential att utgöra en komponent i ett eletrofiltersystem för 
aktuell storlek av biobränsleeldade anläggningar. Ett fortsatt arbete för att visa på lämpliga 
tekniska lösningar kan inriktas på följande områden, utan inbördes ordning: 

- Undersökning av joniseringsförlopp i system med en ren, joniserad gasström som 
injiceras i rökgasen 
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- Undersökning av laddningsförlopp efter injicering av joniserad gasström i rökgasflöde 
- Undersökning av avskiljningssteg, avsedda för infångning av laddade partiklar 
- Undersökning av rensningssytem för såväl avskiljningssteg som joniseringssteg utsatta 

för rökgaser  
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