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FÖRORD Denna rapport redovisar mätningar av NOx-utsläpp 
före och efter konvertering från oljeeldning till 
gaseldning. 

Mätningar har skett på 5 olika typer av energianlägg
ningar. Fyra anläggningar har konverterats till 
naturgas, en har konverterats till gasol. 

Malmö Energi har utfört mätningarna och svarat för 
behandlingen av mätresultaten. Projektledning och 
utvärdering av mätningar har sydkraft AB svarat för. 
Finansiering av projektet har varit intressenterna 
i Gascentrum. 

Ett speciellt tack riktas till Lars Nilsson, sydgas 
AB och Jörgen Thunell, GasCentrum för deras hjälp 
vid färdigställandet av rapporten. 

Rapporten kan rekvireras från: 
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O SAMMANFATTNING 

NOx-mätningar har utförts på fem anläggningar. Fyra 
har konverterats från olja till naturgas, en har 
konverterats från olja till gasol. 

Tegelugnen (4.5 MW) i Slottsmöllans Tegelbruk 
(Halmstad} har konverterats från olja {Eo4) till 
naturgas. Efter konverteringen har NOx-utsläppen 
minskat med 59 %. 

En hetvattenpanna (8 MW) vid fjärrvärmeverket i 
Falkenberg har konverterats från olja (Eol) till 
naturgas. Efter konverteringen har NOx-utsläppen även 
där minskat med 59 %. 

Vid Bryggeri Falken i Falkenberg har en ångpanna (9 
MW) konverterats från olja (Eo5) till naturgas. Efter 
konverteringen har NOx-utsläppen från ångpannan 
minskat med 63 %. 

Hetvattenpannan (350 kW) vid SAAB-ANA i Falkenberg 
har konverterats från olja (Eo1) till naturgas. Efter 
konverteringen har NOx-utsläppet vid maxlast minskat 
med 56 %. 

Hetoljepannan (1.1 MW) vid Gotthard Nilsson (Älmhult) 
har konverterats från olja (Eo3) till gasol. Efter 
konverteringen har NOx-utsläppen minskat med 48 %. 
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Figur 1, NOx-utsläpp vid olje- respektive naturgas
eldning. NOx-reduktion efter konv~rtering är angiven 
i procent. 
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Vid samtliga naturgasanläggningar har NOx-utsläppen 
minskat med mer än 56 %. Gasolanläggningen uppvisar 
en något lägre minskning på 48 %. Eftersom anlägg
ningarna är olika och omfattar ett stort effektinter
vall (350 kW-9 MW), ger mätningarna en god indikation 
om vad man kan förvänta sig vid en konvertering från 
olja till naturgasfgasol. NOx-utsläppen till naturen 
bör minska för de flesta typer av anläggningar med ca 
50 % eller mer. 

l BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING 

Bakgrund 

Under mitten av 1980-talet ökade användningen av 
gasformiga bränslen i form av gasol och naturgas på 
bekostnad av olja. 

I samband med denna ökning diskuterades vilka 
miljövinster i form av bl a minskade NOx- och 
svavelutsläpp detta skulle innebära. 

GasCentrum beslöt att satsa på ett mätprojekt, som 
skulle ge svaret på vilka miljövinster en 
konvertering från olja till naturgas medför. Eftersom 
naturgas innehåller mycket små mängder svavel, beslöt 
man endast studera förändringen i NOx-utsläpp. 

Målsättning 

Målsättningen med mätningarna har varit att klargöra 
hur en övergång från olja till naturgas eller gasol 
påverkar utsläppen av NOx . 

För att få en heltäckande bild har följande olika 
typer av anläggningar studerats. 

• Tegelugn 

• Hetvattenpannor 

• Ängpanna 

• Hetoljeanläggning 
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2 BESKRIVNING AV MÄTOBJEKT OCH REDOVISNING AV MÄTRESULTAT 

2.1 SLOTTSMÖLLANS TEGELBRUK 

Allmänt 

Slottsmöllans Tegelbruk ligger i Halmstads kommun. 

Tegelugn före konvertering 

Tegelugnen har dimensionerna 90 x 4.3 x 4 m, vägg
tjocklek 1.1 m. Ugnen hade 56 st oljebrännare. Av 
dessa användes 48 st vid normal drift. Effekten per 
brännare var 80 kW. Brännarna var placerade på toppen 
av ugnen. Luft till brännarna törvärmdes via värme
växlare i kylzonen (90-lOODC). Temperaturen i bränn
zonen är 106ooc. Eftersom luften recirkuleras i 
uppvärmningszonen erhålls förhållandevis låga 
avgastemperaturer (ca 15QOC). 

Emissionsmätning vid oljeeldning i tegelugn 

Mätningen utfördes den 6:e juni 1988. I ugnen använ
des eldningsolja 4. Vid mättillfället producerades 
skorstenstegel. Av 56 brännare var 44 i drift. Tempe
raturen i brännzonen uppgick till 1060 c. Under 
mindre än 5 minuter gick brännarna med reducerad 
effekt (50%). Detta inträffade med ca 40 minuters 
intervall. Ny tegelvagn införs i ugnen var 90:e 
minut. Mätningar utfördes under 2 timmar och 40 
minuter. 

Tegelugn efter konvertering 

Samtliga oljebrännare i tegelugnen byttes till 
gasbrännare, inga andra förändringar gjordes. 

Emissionsmätning vid naturgaseldning 

Mätningen utfördes den 2:e februari 1989. Av 56 
brännare var 44 i drift, samtliga eldades med natur
gas. Vid mättillfället tillverkades tegelsorten 
Landia tegel. skillnaden mellan tillverkning av skor
stenstegel och Landia tegel är dels att temperaturen 
i brännzonen är 25oc lägre vid tillverkning av Landia 
tegel, dels innehåller Landia tegel mer kalkstens
mjöl. I övrigt är produktionsförhållandena lika för 
de båda tegeltyperna. Mätningar utfördes under 3 
timmar och 15 minuter. 
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Mätresultat 

wo.-balt, spridning 

Nox-halt, medelvärde 

Rökgasförlust, medel
värde 

eldningsolja 4 

580-750 mqfMJ 

655 mg/MJ 

28 \ 

naturgas 

185-371 mgfMJ 

260 mqfMJ 

26 % 

Efter konverteringen har NOx-utsläppen till omgiv
ningen minskat med 59 %. 

Produktionen vid de två mättillfällena var likartad. 
NOx-halterna har tagits fram under mätperioder på ca 
3 timmar, detta medför att inverkan från små stör
ningar minimeras. Den stora spridningen i NOx-halt 
vid både olje- och naturgaseldning beror på att 
effektuttaget varierar och att förbränningen påverkas 
då tegelvagn införes i ugnen. 

2.2 FJÄRRVÄRMEVERKET I FALKENBERG 

Allmänt 

Panncentralen försörjer ett fjärrvärmenät inom tät
orten. Före konverteringen fanns i verket 2 st flis
eldade OSBY-pannor med en samlad effekt p_å 6 MW, samt 
en oljepanna med effekten 8 MW. Vid konverteringen 
1988 konverterades oljepannan till naturgas. 

Panna före konvertering 

Panna 

Leverantör: 
Tillverkare: 
Tillverkn år: 
Märkeffekt: 
Tryck: 
Temperatur: 
Brännare 

Tillverkare: 
Typ: 
Tillverkn år: 
Kapacitet: 

Pann- och Systemkonstruktion AB 
Hammjern 
1982 
BMW 
6 bar 
1650 C (6 MW) 

Turhoflame AB 
TF 80/60 
1985 
590 kg/h, Eo1 (7 MW) 
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Emissionsmätning vid oljeeldning 

Mätningen ägde rum den 7 juni 1988. För att få värden 
vid hög effekt och under tillräckligt lång mätperiod 
"stängdes pannan av" i 20 min. Detta var nödvändigt 
för att ej uppnå för hög panntemperatur. Pannan elda
des med eldningsolja 1. Effekten fick man fram genom 
avläsning av befintlig oljemängdsmätare. Mätningar 
utfördes under 4 timmar och 20 min. 

Panna efter konvertering 

Panna 

se panna före konvertering. 

Brännare 

Tillverkare: Weisshaupt 
Typ: 
Tillverkningsår: 

Fläktbrännare, RGL 70/1-A 
1987 

Effekt: 800 - 8 750 kW 

Emissionsmätning vid naturgaseldning 

Mätningen ägde rum den 7 februari 1989. Först gick 
pannan över automatik, efter ett tag kopplades auto
matiken ur och man gjorde mätningar på olika del
laster, samt på maxlasten. Effekten fick man fram 
genom avläsning av befintlig gasmätare. Mätningar 
utfördes under ca 2 timmar. 

Mätresultat 

eldningsolja 1 naturgas 

Ho.-halt, spridning 112-146 mgfKJ 48-66 mgfKJ 

Ho.-halt, medelvärde 135 mgfKJ 55 mgfKJ 

Rökgasförlust, medel-
värde 5.4 "' 4.4 "' 
Efter konverteringen har NOx-utsläppen till omgivnin
gen minskat med 59 %. 

Genom att manuellt reglera pannan vid oljeeldnings
tillfället erhölls mätpunkter, som senare motsvarade 
de mätpunkter, som uppnåddes vid naturgastillfället. 
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2.3 BRYGGERI FALKEN, FALKENBERG 

Allmänt 

Bryggeriet producerar öl och läsk. 

Energiförbrukningen 1988 fördelade sig enligt: 

Process BO % 

Uppvärmning 20 % 

I panncentralen fanns före konverteringen oljeeldade 
pannnor och en elpanna. Vid konverteringen konverte
rades samtliga oljeeldade pannor till gas. Mätning 
har skett på en av oljepannorna. 

Ängpanna före konvertering 

Panna 

Tillverkare: 
Typ: 
Märkeffekt; 
Drifttryck! 

Brännare 

Tillverkare: 
Typ: 
Kapacitet: 

Generator 
Eckrohr med economiser 
ca 12 ton ånga/h 
12 bar 

Petrakraft 
Pressluftbrännare 
Max 1 250 kg/h (14.5 MW), 
min 210 kg/h (2.5 MW), Eo5 

Emissionsmätning vid oljeeldning 

Mätningen utfördes den 9 juni 1988. Det största äng
behovet finns i processen därför medförde valet av 
provningstillfälle inte några problem. Pannan eldades 
med eldningsolja 5. Effekten erhölls genom avläsning 
av befintlig oljemängdsmätare. Mätningen utfördes 
under ca 3 timmar. 

Ängpanna efter konvertering 

Panna 

se panna före konvertering. 

Brännare 

Tillverkare: 
Typ: 
Effekt: 

Hamworthy 
AWD 30 
9,3 MW 
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Emissionsmätning vid naturgaseldning 

Mätningen utfördes den 8 februari 1989. Ängproduk
tionen och därmed panndriften var likartad den vid 
oljefallet. Effekten erhölls genom avläsning av be
fintligt gasmätare. Mätningen utfördes under 3 timmar 
och 25 min. 

Mätresultat 

Hox-halt, spridning 

Kox-halt, medelvärde 

Rökgasförlust, medel
värde 

eldningsolja l 

193-216 m<JfKJ 

205 II<]/KJ 

9.6 ' 

naturgas 

61-86 mg/& 

75 mgfKJ 

13 ' 

E~ter ko~verteringen har NOx-utsläppen till omgiv
nlngen m1nskat med 63 %. 

Driftsituationen vid respektive mättillfälle var 
likartad. 

2.4 SAAB-ANA, FALKENBERG 

Allmänt 

Hetvattenpannan producerar värme för lokaluppvärmning 
och tappvarmvatten. 

Hetvattenpanna före konvertering 

Panna 

Tillverkare: 
Typ: 
Tillv.år: 
Märkeffekt: 

Brännare 

Tillverkare: 
Typ: 
Tillv.år: 
Kapacitet: 

Parca Norrahammar 
Wirbex-F 
1975 
350 kW 

Bentone 
QF 45-2 
Okänt 
18-44 kg/h, Eo1 
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Emissionsmätning vid oljeeldning 

Mätningen utfördes den S:e juni 1988. Anläggningen 
saknade oljemängdsmätare. För att få NOx-värden vid 
maxlast tvingades man "stänga pannan" i omgångar. 
Detta var nödvändigt för att ej uppnå för höga pann
temperaturer. Panna eldades med eldningsolja l. 
Mätningar utfördes under 3 timmar och 30 min. 

Hetvattenpanna efter konvertering 

Panna 

se hetvattenpanna före konvertering. 

Brännare 

Tillverkare: 
Typ: 
Tillv.år: 
Effekt: 

El ca 
EG 03. 380-2G 
1987 
106 kW-269 kW 

Emissionsmätning vid naturgasfall 

Mätningen utfördes den 9:e februari 1989. Effekten 
fick man fram genom avläsning av befintlig gasmätare. 
För att få fram maxlast tvingades man till samma 
åtgärder som vid oljefallet. Mätningar utfördes under 
2 timmar. 

Mätresultat 

eldningsolja 1 naturgas 

Nox -halt, spridning 76-95 mgfKJ 40-42 mgfMJ 

Hox -halt, :medelvärde 82 mg/KJ 40 mgfKJ 

Rökgasför lust, vid 
maxlast 12 t 12.5 t 

Eftersom det saknades möjlighet att mäta dellast
effekterna kan jämförelse av framräknade NOx-medel
värden ej bli helt korrekt. I det aktuella fallet bör 
endast en jämförelse ske vid maxlast för respektive 
bränsle. 

eldningsolja 1 naturgas 

Hox-halt vid maxlast 93 mgfKJ 41mgfKJ 
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Efter konverteringen har NOx-halten vid maxlast 
sjunkit med 56 %. Vid jämförelse av medelvärdena för 
respektive mätserie kommer man fram till en NOx
sänkning på 50 %. Gör man en jämförelse mellan det 
lägst uppmätta Nex-talet för olja och det högst upp
mätta för naturgas (vid dellast) blir sänkningen 
45 %. 

Den verkliga minskningen i NO -utsläppen till naturen 
från anläggningen hamnar någo~stans i intervallet 
45-56 %. 

2.5 GOTTHARD NILSSON 

Allmänt 

Gottbard Nilsson är ett företag i återvinnings
branschen. Vid anläggningen i Älmhult återvinns 
metallskrot, lump m m. Vid fabriken finns ett stort 
antal olika värmeanläggningar (pannor, hetolje
anläggningar, hetluftsanläggningar, ugnar m m). 
Mätning har skett på en hetoljepanna. 

Hetoljepanna före konvertering 

Panna 

Tillverkare: 
Tillverkn nr: 
Tillverkn år: 
Märkeffekt: 

Brännare 

Tillverkare: 
Tillverkn nr: 
Tillverkn år: 
Märkeffekt: 

GEKA 
TH12 
1970 
l 250 Mcal/h (l 453 KW) 

Weisshaupt Monarch 
MSS VZUA 
1970 
85 - 250 kg/h, Eo3 

Emissionsmätning vid oljeeldning 

Mätningen utfördes den lG:de juni 1988. Eftersom an
läggningen ingår som en del i produktionsprocessen är 
effektvariationerna ej knutna till årstider. Pann
bränsle var Eo3. Effekten erhölls genom avläsning av 
befintlig oljemängdsmätare. Mätningen utfördes under 
2 timmar. 

Hetoljeanläggning efter konvertering 

Panna 

se hetoljepanna före konvertering. 
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Brännare 

Tillverkare: 
Tillverkn nr: 
Tillverkn år: 

Junkers 
GSI 1800F 
1987 

Märkeffekt: Fläktbrännare, modulerande 85 -
1950 kW 

Emissionsmätning vid gasoleldning 

Mätningen utfördes den 13 februari 1989. Pannan elda
des med gasol. Effekten erhölls genom avläsning av 
befintlig gasmätare. Mätningen utfördes under 70 
minuter. 

Mätresultat 

No.-balt, spridning 

Ho.-halt, medelvärde 

Rökgasförlust, medel
värde 

eldningsolja 5 

114-149 1119/I!IJ 

130 1119/I!IJ 

21.6 t 

naturgas 

55-71 1119/KJ 

68 1119/I!IJ 

19.7 t 

Efter konverteringen har NOx-utsläppet till naturen 
minskat med 48 %. 

Driftsituationen var likartad vid de två mättill
fällena. 

3 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I denna rapport har NOx-halterna redovisats som 
antalet mg per MJ. Det finns andra sätt att ange mått 
på NOx-halten, som t ex mg per tegelsten, mg per 
producerad MWh värme till kunden etc. 

Val av måttenhet måste ske, så att förändring av NOx
utsläpp till omgivningen redovisas korrekt. 

Verkningsgraden och produktionstakten för de stude
rade anläggningarna uppvisar inga större förändringar 
efter konverteringen. Därför är det möjligt att 
erhålla ett korrekt värde på förändringen av NOx
utsläppen, genom att enbart göra en direkt jämförelse 
mellan medelvärdena för NOx-halten, redovisad som 
antalet mg per MJ tillfört bränsle. 
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Förändras verkningsgraden efter konverteringen måste 
denna givetvis vägas in i jämförelsen av NOx
utsläppen till naturen. Detta är bl a viktigt att 
beakta då t ex avgaskylare installeras i samband med 
konverteringar. Gas innehåller försumbara mängder 
svavel, vilket medför att kondenseringsvärmen i rök
gaserna kan utnyttjas. Hade t ex pannanläggningen vid 
SAAB-ANA försetts med en avgaskylare skulle NOx
utsläppen vid naturgaseldning sjunka med ytterligare 
ca 5 % jämfört med oljeeldning. I siffror motsvarar 
det ca 4 mg/MJ. 

Efter konverteringarna har flera faktorer som påver
kar NOx-utsläppen förändrats, dels har ett bränsle 
byte skett, dels har anläggningen förändrats. Pannor 
har blivit sotade, brännare har bytts ut etc. Mätnin
garna ger den totala förändringen i NOx-utsläppen. 
Det går däremot ej att exakt ange hur mycket av 
förändringen som beror på bränslebytet respektive 
förändringen i anläggningen. 

Vid samtliga naturgasanläggningar har NOx-utsläppen 
minskat med mer än 56 %. Gasolanläggningen uppvisar 
en något lägre minskning på 48 %. Eftersom anlägg
ningarna är olika och omfattar ett stort effektinter
vall (350 kW-9 MW) ger mätningarna en god indikation 
om vad man kan förvänta sig vid en konvertering från 
olja till naturgas{gasol. NOx-utsläppen till naturen 
bör minska för de flesta typer av anläggningar med ca 
50 % eller mer. 
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Figur 1. NOx-utsläpp vid olje- resp naturgaseldning. 
NOx-reduktion efter konvertering är angiven i pro
cent. 
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Den som eldar med olja och som ej kan förändra sin 
produktion har tre möjligheter att sänka sina NOx
utsläpp till naturen. 

1. Öka verkningsgraden för anläggningen 

2. Byta bränsle 

3. Byta utrustning 

I dagsläget är naturgas eller gasol ett bättre alter
nativ än olja om man eftersträvar låga NOx-utsläpp. 

• Vid oljeeldning respektive gaseldning med standard
brännare, visar försök att NOx-utsläppen är ca 50 % 
lägre vid gaseldning. 

• Eftersom naturgastgasol jämfört med olja innehåller 
försumbara mängder svavel kan avgaskylare installe
ras, vilket medför stora verkningsgradsförbätt
ringar. 

• Både för olja och gas finns det sk låg NOx
brännare. Det finns en typ av låg NOx-brännare som 
kallas fiberbrännare. Brännartypen som bara kan 
eldas med gas uppvisar mycket låga NOx-tal. 

4 MÄTUTRUSTNING, BERÄKNINGAR OCH FELANALYS 

Mätutrustning 

Mätningar och beräkningar har utförts av Malmö 
Energi. HORIBA rökgasanalysator har använts vid samt
liga oljeeldningsfall. BERNATH ATOMIC mätdator har 
använts tillsammans med HORIBA rökgasanalysator vid 
samtliga gaseldningsfall. Mätdatorn påverkar ej 
mätnoggrannheten. Den används endast för att under
lätta bearbetningen av mätdata. 

Beräkning 

Beräkning av NOx från ppm - NOx mg/MJ. 

Uppmätt värde x Luftfaktor x 0.56 
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Beräkning av luftfaktor 

co2 teo. 

co2 uppm. 

Felanalys 

Vid varje varje nytt mättillfälle har utrustningen 
kalibrerats med testgaser. Dessa har levererats av 
Alfax. 02-mätaren har kalibrerats med luften i loka
len till 20,94 vol %. NOx-halten mäts med en mätnog
grannhet på +/- 5,5 % av fullt skalutslag. 

För att minska risken för fel har vid samtliga mät
ningar samma mätutrustning, mätpersonal och mät
procedur använts. 

Driftförutsättningarna vid slottsmöllans Tegelbruk, 
Bryggeri Falken och Gottbard Nilsson har vid olja
respektive gasfall varit likartade. Felet i jäm
förelse av NOx-utsläppen vid oljefall respektive 
naturgasfall för ugnen vid slottsmöllan och för 
ångpannan vid Bryggeri Falken överstiger ej ± 5 %. 
Felet för hetoljepanna vid Gottbard Nilsson över
stiger ej ± 6.5 %. 

För hetvattenpannan vid SAAB-ANA överstiger felet i 
jämförelsen av NOx-halten vid maxlast ej ± 7 %. I 
intervallet 40-60 % ligger minskningen av NOx-ut
släppen till naturen, eftersom driftsituationen vid 
oljefall respektive naturgasfall ej var likartad, går 
det ej att ange förändringen mer exakt. 

Vid fjärrvärmeverket i Falkenberg så skedde mätning 
vi oljefall på sommaren, mätning vid naturgasfall 
skedde på vintern. Det är omöjligt att uppnå lik
artade driftförhållanden under sådana omständigheter. 
studerar man mätprotokollen och gör jämförelser 
mellan Nox-halten vid olika effekter, så kan man 
utläsa att felet i jämförelse med NOx-utsläppet till 
naturen ej överstiger ± 10 %. 


