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1 Sammanfattning 

Kan man producera brännbar gas av biobränsle i en småskalig anläggning? Kan 
detta göras till en rimlig kostnad? Är det möjligt för en privatperson installera 
förgasningsanläggningen själv eller krävs det en fackman? Skulle man kunna göra 
gas av sitt trädgårdsavfall?  
Svaret på dessa frågor är ja, det går. 
Men om man vill göra det på ett säkert och miljövänligt sätt är svaret tyvärr nej. 
Detta gäller i alla fall den anläggningen som detta arbete handlar om.  
 
Tack vare Compower i Lund så kunde jag få tillgång till en kinesisk ”stalk gasifier”    
Målet var att med denna panna framställa och analysera den gas som produceras 
från biobränslen (gengas). Gasen skulle i bästa fall kunna användas i Compowers 
microkraftverk för el och värmegenerering.  
 
Efter installation och uppstart såg det lovande ut. Brännbar gas producerades efter 
ca 20 min och gasen brann fint. Bränslet bestod då av en blandning mellan pellets 
och flis.  
Vid samtliga prov brinner gasen med klarblå låga och ingen synlig rök finns i 
samband med förbränningen. 
Pga. skrubber funktionen blir lågan pulserande 
 
Det visade sig dock efter en stunds eldning att flisen var för blöt och tjärbildning 
uppstod i pannan.  
Efter nedstängning upptäcktes porositeter i fläkthusets gods och tjära hade läckt ut 
på golvet. 
 
Vid eldning nr. 2 användes endast pellets och det fungerade bra tills det visade sig 
att askan från pelletsen tillsammans med tjäran bildade en sörja och chokade 
luftgenomströmningen så att ingen gas kunde ta sig igenom utan tvingades ut 
igenom luftintaget.  
 
När vi senare kom in på emissionsmätningarna så visade det sig att vi inte kunde 
mäta alla ämnena i gasen innan dess att vi förbrände den.  Vi fick istället inrikta oss 
på att mäta emissionerna efter det att vi tänt gasen. Detta gav oss rimligare världen 
om än höga. Efter den sista eldningen, eldning nr 3, kunde vi konstatera att så länge 
pannan eldades som den skulle så fungerade den bra, dock var CO-emissionerna 
höga. När det gällde stängning så var det inte lika enkelt och det fanns även en stor 
risk för utsläpp av koloxid vilket alltid bör undvikas.   
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2 Abstract 

Is it possible to produce burnable gas from biomass in a small scale? Can it be done 
to a low cost? How difficult is it to install and is it possible to use “waste” from your 
own garden to produce gas? The answer is yes, it´s possible but if you what to do it 
in a safe and environmental way the answer is no.   
 
Thanks to Compower AB in Lund I was able to get access to a Chinese “small scale 
gasifier. 
The goal with this Exam has been to produce and analyse the gas. If the result were 
good enough the gasifier could be used as a compliment to Compower´s product.  
 
After installation and start things were looking good. Burnable gas was produced and 
the gas burned with a nice blue flame. Because of the water scrubber the flame 
pulsed a bit.  
After some testing, relative large amount of tar was created, this because the fuel 
was to wet. The fuel was at this time a mix of pellets and wood chips 
When the first test was over some small leakage in the fan house were discovered 
and tar had leaked on the floor. 
  
In test number 2 only pellets were used and worked excellent until the ash combined 
with tar blocked the gas passage, and the gas evacuated thru the air inlet. 
The ambition from the beginning was to measure the emissions before burning the 
gas but due to CO-limitations in the instrument the goal was changed to measure the 
emissions after burning the gas. 
 
The result of these tests were that as long as the gasifiers works it operates good 
and the emissions are relative low, but when it comes to shutting down  it gets 
complicated and the risk for CO-leakage is not to underestimate. 
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3 Förord 

Med detta arbete avslutar jag min 3 åriga utbildning som Energiingenjör – Förnybar 
Energi på Halmstad Högskola. 
Då jag under mina snart 3 år på högskolan i Halmstad kommit i kontakt med det 
mesta som har med förnybar energi att göra så tyckte jag att det skulle vara 
spännande att göra ett arbete där det fanns möjlighet till experiment i labmiljö. 
Positivt är att jag har fått ganska fria händer vilket har gjort att jag har kunnat inrikta 
mig på att göra ett examensarbete istället för att bara jobba åt ett företag som det lätt 
kan bli annars. 
Mitt examensarbete är speciellt inriktat på installation, förbränningstester och kontroll 
av avgasemissioner 
    
Till en början vill jag tacka Compower AB för att jag har fått ta del av deras utrustning 
och testlab på LTH.  
Sen vill jag rikta ett speciellt tack till min handledare på Compower: Anders 
Malmquist och min handledare på skolan: Per Andersson 
 
Ett tack även till Niclas Juul och Peter Hector på Compower AB som har varit med 
och hjälpt till med mjukvaruinstallation och emissionsmätningar.  
 
Sen vill jag till slut också tacka Ingjald Andreasson på LTH som varit till stor hjälp 
både vad gäller installation och testning.  
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4 Inledning  

Visst vore det fantastiskt om man kunnat producera el och värme med sitt eget 
avfall? Låter det som en dröm? 
Nu kan det snart bli verklighet. Företaget ComPower AB i Lund utvecklar en 
värmepanna, i storlek för villa installation, som också genererar el via en 
höghastighetsgenerator kopplad till en turbo, vilket gör att man blir mindre beroende 
av dyr värme och el från kraft och värmebolagen. 
 
En stor skillnad jämfört med de flesta konkurrenter är att turbinen inte drivs med 
varm gas från brännaren, utan med luft som hettats upp i värmeväxlaren. Finessen 
är att gasen inte behöver komprimeras, och man kan elda med i princip vad som 
helst utan att turbinen sotar igen. 
Vad skulle kunna vara bättre för miljön och plånboken? 
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Frågan är då vilket sorts bränsle man kan och vill använda i pannan. Ska man satsa 
på olja, naturgas, biogas, pellets eller något annat bränsle? Priset på många av 
dagens befintliga bränslen varierar mycket och gör att investeringar i olika 
förbränningsanläggningar blir så osäkra att man väljer att hålla kvar längre vid sin 
gamla panna som är mindre effektiv och sämre för miljön. 
Mitt arbete var att tillsammans med ComPower AB se på möjligheterna att som ett 
alternativ använda en ”small-scale gasifier” (mindre förgasningsanläggning) som en 
option till pannan.  
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5 Syfte och mål 

Målet och syftet med detta arbete är att få fördjupade kunskaper inom 
förbränningsområdet och mer praktiska kunskaper om installation och testning av 
mindre förbränningsanläggningar. Jag tror också på att detta arbete ska ge mig en 
bra insyn på hur energibranschen ser ut idag och vad det finns/utvecklas för teknik 
för att få privatpersoner och företag att förbruka mindre energi i framtiden. 
Att skapa kontakter för framtiden är ett viktigt mål med arbetet. 
Ytterligare mål är att få mer arbetslivserfarenhet och insyn i hur arbetslivet fungerar i 
ett nystartat företag. 
 

5.1 Metod  

Installation av Förgasningspannan. 
 
Mätning och analys av emissioner för att undersöka om det är möjligt att använda 
anläggningen tillsammans med Compowers el och värmepanna.   
 

5.2 Avgränsningar 

Installation och mätning kommer att ske i anslutning till förbränningslabbet på Lth. 
Som bränsle kommer endast pellets och flis att användas. 
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6 Bränslen 

Den stora frågan man ställer sig innan man börjar elda är vilken sorts bränsle man 
vill använda? Vilka går att använda? Rekommenderade Bränslen? 
Ska man satsa på något som är billigt att köpa in?  Vad har jag för något hemma? 
Har jag mycket skog på tomten? Skulle det gå att använda kvistar och löv?  
Kan jag lägga i hur stora bitar som helst? Hur fuktigt kan bränslet vara? Kan jag 
använda gammalt virke? Hur blir det i så fall med avgaserna? 
Frågorna blir lätt många och svaren är inte alltid så enkla.  
 
Det rekommenderas att man använder kvistar som hackas ner i bitar som mäter ca 2 
cm i längd. Fukthalten bör inte ligga över 20 %. Detta innebär att flis och pellets 
passar bra som bränsle, man bör låta flisen torka ordentligt innan användning då 
”färsk” flis ofta har en hög fukthalt.  
I eldningarna i detta test har bränslet bestått av pellets och flis. 
Flisen kommer från en anställd på Compower som flisar själv hemma och pellets 
fanns sedan tidigare tillgängligt på Compower då man precis avslutat ett test med en 
pelletspanna.    
 
Pelletsen kommer ifrån Statoil och har följande specifikationer: 
Pelleterat sågspån och kutterspån 
Energiinnehåll: ca 4,8 kWh/kg 
Fukthalt: 7- 9 %  
Askhalt <0,5 %  
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7 Beskrivning av pannan 

Pannan består i huvudsak av 2 delar: en eldningskammare och en reningsdel 
 
Eldningskammaren: 
Här fyller man på med eldningsmaterial upp till hälften innan man sätter fyr. När man 
sedan får upp en fin glöd så fyller man upp kammaren. 
I botten finns det ett uttag för askan vilket gör att man kan aska ur samtidigt som 
man eldar om behovet finns. Man bör dock vara återhållsam med detta då risken 
ökar för att man släpper ut gasen som kan vara ganska smutsig då den ännu inte 
passerat några filter. 
 
 

Bild 7.1, beskrivning av panna 
 
 
Reningsdel:  
När gasen kommer in i nästa del så kyls denna ner med hjälp av kallvatten. Vattnet 
kommer aldrig i direkt kontakt med gasen utan det är rent och kan användas till 
valfritt ändamål.   
Efter värmeväxlaren är en radialfläkt monterad som drar gasen genom 
eldningskammaren och trycker den vidare genom en vattenskrubber som renar 
gasen från partiklar och tjära. Vattnet här blir smutsigt ganska fort och bör bytas ut 
ofta för bästa resultat. 
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Efter skrubbern är gasen renare men luktar ganska illa och därför finns det ett 
utrymme för filter efter skrubbern. Som filter rekommenderas att man använder sig 
av aktivt kol eller majskolvar. Varför man vill använda majskolvar har jag inte lyckats 
konstatera. 
Den gas som man nu har fått fram skall vara så ren att den ska gå att använda i 
Compower´s el/värme aggregat.  
 
Panna levererades tillsammans med en gasspis med 2 brännare. Då det är viktigt för 
Compower AB att veta hur stora emissionerna är efter förbränning av gasen så 
installerades även dessa brännare (se bild 7.2) 
Denna del levererades färdigmonterad med tändare och batteri. 
 
 

 
bild 7.2, brännare 
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8 Teori 

Gasgenerering från kol och ved fungerar enligt principen oxidation - reduktion. Det är 
en tvåstegsprocess där bränslet i första steget oxideras till koldioxid (CO2) och 
sedan i andra steget reduceras till kolmonoxid (CO). Reduktionen sker när 
överhettade koldioxidmolekyler träffar glödande kol.  
 
Processen kan med kemiska formler förenklat visas på följande sätt:   

Oxidation: 

C + 2O -> CO2 + Värme  

Reduktion: 

I reduktionen åtgår det värme för att 
ämnena ska reagera (ett plustecken i 
tabellen betyder att det åtgår värme) 
 
a) 

 
+ 164,9 kJ/kmol 

b) 
 

+ 122,6 kJ/kmol 

c) 
 

+ 42.3 kJ/kmol 

d) 
 

0 

e) 
 
– 205,9 kJ/kmol 

 
Om man eldar med ”vanlig” ved så brukar gasen ha följande sammansättning: 
 
Komponent       Gas (vol. %) 

Kvävgas 50 – 54 

Kolmonoxid 17 – 22 

Koldioxid 9 – 15 

Vätgas 12 – 20 

Metan 2 – 3 

 
När gasen sedan förbränns bildas det koldioxid och vatten enligt formlerna nedan. 

2CO + O2 -> 2CO2  

2H2 + O2+ -> 2H2O  

 

CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O 
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9 Testlokal och Mätutrustning 

9.1 Testlokal  

Alla tester och eldningar har utförts i väl ventilerade lokaler på LTH i Lund. 
Lokalen är utrustad med både tillufts och frånluftsfläktar med filter. 
Vi eldning och sotning har pannan även varit inkopplad till en skorsten med 
påtvingad ventilation. (bild 9.1) 
Ett gaslarm som är ska reagera på kolväteföreningar finns också installerat. 
Då lokalen tidigare användes för test och utprovning av en större gasturbin så är 
hela cellen utrustad med brandsäkra dörrar, väggar och rutor vilket gör det möjligt att 
ha full uppsikt över pannan på ett säkert sätt om något skulle gå fel. 
För att jag skulle få använda mig av lokalen krävdes det att det fanns en riskanalys 
gjord (bilaga 1) och att en produktbeskrivning fanns tillgänglig i lokalen (bilaga 2)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(bild 9.1) 
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9.2 Mätutrustning för tryck och temperatur 

För att kunna mäta tryck, temperaturer och emissioner på olika ställen på pannan så 
var vi tvungna att ta upp hål i pannan och sätta dit nipplar för att kunna montera 
tryckmätare och termoelement (se bild 9.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 9.2 Installation av termoelement. 
 
Dessa anslöts till datorn och dataprogrammet CIMPLICITY. 
I CIMPLICITY kan man rita upp en schematisk bild över hur systemet är uppbyggt 
och var man anslutit mätpunkter. (se bild 9.3) 
 

 
 Bild 9.3 Dataprogrammet CIMPLICITY 
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När man sedan eldar i pannan så kan man se alla värdena i realtid på skärmen och 
dessa värden loggas och kan läggas in i Excel där man kan skapa diagram och 
tabeller. 
 
Vid mätning av bränsleåtgången användes en vanlig digital våg och ett tidtagarur.   
För mätning av vattentemperatur i kokkärlen användes en kvicksilvertermometer.    
 

9.3 Mätning av Emissioner 

För att kunna analysera gaser och för att kunna mäta emissionerna som uppstår vid 
förbränning så har Compower införskaffat en mobil emissionsmätare från företaget 
Bentone.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 9.3 Emissionsmätare från Bentone 
 
 
Denna mätare ger oss möjlighet att mäta emissionerna av följande ämnen: 
(se tabell 9.3)  
Nackdelen med denna mätare är att man bara kan mäta CO upp till 4000 PPM. När 
man kommer över denna gräns stoppar den automatiskt att mäta och börjar rengöra 
sig själv 
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Tabell 9.3 
 
. 
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Eldning 30 april 2008

0

20

40

60

80

100

120

140

Tid

T
e
m

p
, 

c
e
lc

iu
s

gas in

gas ut

vatten in

vatten ut

10 Mätresultat 

10.1 Eldning 1 

När jag eldade första gången var målet att få pannan att fungera. Då jag inte visste 
mycket om hur pannan manövrerades eller vad för sorts gas som producerades så 
ville jag första gången gå lite försiktigt fram och gjorde därför endast 
temperaturmätningar då dessa kunde göras på ett säkert avstånd.  

 
Varför ”gas in” temperatur plötsligt sjunker kraftigt beror på att jag stängde 
cirkulationsfläkten för att se vad som händer vid t.ex. ett strömavbrott. (Se avsnitt 14) 
Bränslet vid denna eldning bestod av 50 % pellets och 50 % flis. Flisen hade vid 
denna eldning en ganska hör fukthalt och bidrog troligtvis till den förhållandevis stora 
mängden tjära som bildades.  
 

10.2 Eldning 2 

Vid den andra eldningen användes endast pellets som bränsle då detta var det ända 
bränslet med ett känt energiinnehåll. Energideklarationen gör det möjligt för oss att 
beräkna energiåtgång m.m.  
Pelletsen har dessutom en lägre fukthalt än flisen.  
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Temperaturer: 

Eldning 7 maj 2008
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Vi ser i diagrammet att ”gas in” temperaturen plötsligt sjönk från 110 grader till 100 
grader, detta var ett tecken på att bränslen höll på att ta slut och då vi fyllde på mer 
steg temperaturen fort upp igen.     
Även vid denna eldning så krävdes det en ”gas in” temperatur på över 80 grader för 
att gasen skulle gå att elda med. 
 
Vid denna eldning, då jag visste mer om hur pannan fungerade och hur vissa 
misstag skulle undvikas, valdes göra en analys på gasen precis efter den passerat 
vattenskrubbern. Resultatet presenteras nedan: 
 
Mätresultat 1 från Eldningen den 7maj 2008 

 Ref O2: 11 V%     

O2 1,5 V% 

CO -   

NOx -   

Temp-Gas 27° Celsius 

Temp-rum 19,3@ Celsius 

Lambda  1,08   

CO2 18,8 V% 

 
Vid denna mätning visste vi inte mätarens gränser för de olika ämnena och några 
värden visade sig vara för höga för att kunna registreras.  
Denna mätning gav egentligen inte så mycket information då vi mest är intresserade 
av CO-värden.  
Beslöt att inrikta mig på bränsleåtgång och vilken brännareffekt som fanns samt om 
det var möjligt att få fram någon form av verkningsgrad. 
 
Effekt och energiberäkningar: 
Under 40 min så förbrukas det 2,3 kg pellets och då vi vet att pelletsen har ett 
energiinnehåll på 4,8 kWh/kg får vi fram att det åtgår 3,45 kg/h = 17 kWh. 
 
För att räkna ut effekten på gasbrännarna så har vi använd oss av den klassiska 
vattenvärmningsmetoden.  
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Eldning 13 maj 2008
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 I första försöket så användes 1 brännare och 2 liter vatten. 
Under 6 min så steg temperaturen i vattnen med 42 grader. 
Med hjälp av specifik värmekapacitet för vattnet (4,19 KJ/kg, K) så fås att det åtgår 
4,19 KJ/Kg, K * 2Kg * 42 K = 352 KJ =98 Wh. För att få fram effekten delar vi med 
0,1h (6min) -> 98/0,1 = 980 W   
 
I andra försöket användes 2 brännare med 1,5 liter vatten på varje. 
Temperaturen i vattnet steg då 79 grader på 9 min. 
Vi får att det åtgår: 4,19 KJ/Kg, K * 3 Kg * 79 K = 993 KJ = 275,8 Wh. Detta medför 
en effekt på 275,8/0,16 = 1700 W 
 
1h eldning på spisen förbrukar 1,7 kWh och vi har samtidigt förbrukat 17kWh pellets. 
Vi ser då att vi får en verkningsgrad på 10 %   
Verkningsgradsberäkningarna är något osäkra då bestämningen av förbrukad 
mängd pellets är svår likväl som hur effektiv uppvärmningen av vattnet varit då del 
av brännarlågan passerar kärlet med vattnet utan att bidra till uppvärmningen. 
Sannolikt är den verkliga verkningsgraden högre än den uppmätta. 
Förlusterna härrör sig närmast till strålningsvärme och kyl förluster 
 
 

10.3 Eldning 3 

Vid denna eldning använde vi en kombination av flis och pellets, ca 70 % flis och 30 
% pellets. 
Inför denna eldning hade vi lagt ut flisen för torkning för att undvika för mycket tjära i 
pannan. Vid denna eldning användes majskolvar som filter. Vid eldningarna dess för 
innan användes inget filter förutom skrubbern.  

Även vid denna eldning så krävdes det en ”gas in” temperatur på 80 grader. Detta 
trots att ”gas ut” temperaturen låg väldigt konstant på ca 25-30 grader.    
Då vi sedan eldning 2 lärt oss att vi inte kan mäta gasen innan vi tänt den så mättes 
emissionerna efter förbränning. För att göra detta tog vi fram ett rör och satte över 
brännaren för att få ett så riktigt värde som möjligt genom att ”stänga inne” alla 
emissionerna. (Se bild 10.3.1) 
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(bild 10.3.1) 
 
I diagrammet nedan kan vi se emissionerna från en mätning i rörets övre mynning. 
Vid denna mätning användes inget filter 
 

Mätresultat 1 från Eldningen den 13 maj 
2008 

 O2 ref: 11.0V%     

O2 19.1 V% 

CO 2434 Ppm 

NOx 2 Ppm 

Temp-Gas 141° Celsius 

Temp-rum 19,2° Celsius 

Lambda  x   

CO2 1,8 V% 

 
Denna mätning skedde ganska direkt efter det att vi tänt brännaren vilket kan 
förklara den låga temperaturen samt konstaterades stråk i temperaturen i röret 
En koloxid halt på 2,34 promille är kanske acceptabelt men ändå ganska högt  
En positiv överraskning är dem låga NOx värdena. 
Som man ser i diagram 10.3.2 så finns det ett samband mellan låga 
NOx värden och höga CO värden 
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Diagram 10.3.2 samband mellan NOx och CO, naturvårdsverket, 1998 
 
 
Emissionsmätning i rörets övre mynning med majskolvar som filter:  

Mätresultat 2 från Eldningen den 13 maj 
2008 

 O2 ref = 11V%     

O2 13.0 V% 

CO 3549 Ppm 

Nox 4 Ppm 

Temp-Gas 563° Celsius 

Temp-rum 19,9° Celsius 

Lambda  2,64   

CO2 7,7 V% 

 
Emissionsmätning 250 mm ovan brännaren med majskolvar som filter: 

Mätresultat 3 från Eldningen den 13 maj 
2008 

 O2 ref = 11V%     

O2 15,4 V% 

CO 3792 Ppm 

Nox 4 Ppm 

Temp-Gas 380° Celsius 

Temp-rum 21,8 Celsius 

Lambda  3,76   

CO2 5,4 V% 

 
Vid dessa mätningar så hade gastemperaturen stigit till ett bättre och högre värde. 
Dock har CO – värdena ökat lite är men är fortfarande acceptabla med tanke på 
omständigheterna.  En annan sak som överraskade lite var det höga lambda värdet. 
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11 Problem under arbetets gång 

11.1 Inkoppling  

För att få anläggningen funktionsduglig i Sverige så krävs det en del förberedelser. 
Radialfläkten som ska transportera gasen kräver ström, men den kinesiska 
kontakten passar inte i svenska vägguttag utan måste kopplas om och jordas.  
Anslutningar måste anpassas för att ansluta cirkulationsvattnet som ska kyla gasen. 
(se bild 11.1)  

Bild 11.1 inkoppling av cirkulationsvatten 
 
Om man sedan har för avsikt att använda det medföljande köket så krävs det att 
man införskaffar slang och kopplingar som är avsedda för gas.  

11.2 Bränsle och aska  

Att elda med pellets har fungerat bra, kanske lite för bra t.o.m. Då man har fyllt i 
pellets i eldningskammaren har det packat sig så pass tätt att luft har haft det svårt 
att komma igenom. I början gör detta inte så mycket då man ändå inte vill ha så 
mycket syre. När pelletsen blir till aska och blandas med tjäran så blir det till en stor 
klump sörja vilket leder till att fläkten inte kan suga ut någon gas genom kammaren 
och gasen går då andra hållet och kommer ut genom luftinloppet. Detta är absolut 
inte bra då den oförbrända gasen som läcker ut innehåller stora mängder CO.  

11.3 Dåligt gods (tjärläckage) 

Efter första eldningen så märkte vi en svart sörja på golvet som visade sig vara tjära 
som läckt ut från porer i fläkthusets gods. (Se bild 11.3.1) 
Detta löstes genom att demontera fläkten, rengöra, och fylla i med metallpasta.  
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Bild 11.3.1 
 

11.4 Filter 

Enligt rekommendationer från tillverkaren så ska aktivt kol eller majskolvar användas 
som filtermassa.  
Då utrymmet för filter innehåller stora hål för gasen att passera igenom måste det 
aktiva kolet vara i större bitar vilket är svårt att få tag på i lösvikt. Enligt Camfil 
Svenska AB i Malmö som säljer aktivt kol så kan man inte bara stoppa in kolet löst i 
kammaren utan det måste ligga i speciella hållare. Detta gjorde att det blev både dyrt 
och svårt att passa in i filterutrymmet, så därför användes vi oss endast av 
majskolvar. Varför man ska använda majskolvar är fortfarande lite av ett mysterium 
men om det ska ha samma funktion som det aktiva kolet så är det till att ta bort 
lukten. Våra mätningar visade dock inga tecken på att majsen skulle ha gjort någon 
skillnad vare sig på emissioner eller på lukt. 
 

11.5 Nerstängning 

Ett stort problem har varit att försöka stänga ner pannan när man önskar att inte 
producera mer gas.  
Ett alternativ är att fortsätta producera gas men att släppa ut den genom skorstenen. 
Detta är dock ett mindre bra alternativ sett ur ett ekonomiskt och miljövänligt 
perspektiv.  
Det andra alternativet är att stänga av fläkten. Detta gör att glöden sakta slocknar 
men också att den gas som produceras kommer att evakueras genom luftintaget.  
Det rekommenderas starkt att friskluften tas in till pannan via en slang vars intag är 
placerat utomhus. 
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12 Ekonomi 

Pannan kostar komplett med spis och frakt från Kina till Sverige ca 8000 kr. 
Till detta kommer kostnader för slang och gas -anslutningar. (Se tabell 12.1) 
 

produkt: Ca pris 

Slang för cirkulationsvatten 120 kr 
Slang till gasen 250 kr 
Kopplingar och 
slangklämmor 150 kr 

Totalt: 520 kr 
Tabell 12.1 
 
Tittar man sedan på vad det kostar att elda på full effekt i en timme så blir siffrorna 
följande (vi räknar med ett elpris på 1 kr kWh):     
Om man eldar med egentillverkat bränsle, t.ex. kvistar och flis så blir kostnaden 
endast vad elen kostar som krävs för att driva cirkulationsfläkten som har en effekt 
på 80 W. alltså krävs det totalt 0.08Kwh = 8 öre 
Vid full effekt förbrukas det 3,45 kg pellets per timme  
1 kg pellets kostar 2, 62 kr [1] 
Vilket ger en totalkostnad på 9 kr  
 
Vi vet sedan tidigare att vi förbrukar 1,7 kWh vid full effekt på brännarna. 
Om vi istället hade använt oss av en elspis och ett elpris på 1 kr kWh så hade 
totalkostnaden blivit 1,78 kr  
 
Ovanstående indikerar att gasen skall tillverkas med skogsavfall eller liknande 
gratismaterial. 
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13 Säkerhet och risker 

13.1 Strömavbrott 

Vad händer om ett strömavbrott inträffar? D.v.s. om fläkten stannar?  
Det första som händer är att gasbrännarna kommer slockna då fläkten inte kan 
leverera ut någon gas.  
Efter det kommer gasen att stiga upp i eldningskammaren eftersom fläkten inte 
suger ner den, detta leder då till att gasen tar sig ut via luftintaget och kan då sprida 
sig i lokalen vilket är farligt då gasen kan innehålla så mycket som 20 % koloxid.  
Så småningom kommer elden att släckas då vi inte tillför något syre. Det är därför 
viktigt att alla packningar och kopplingar är täta.  
 

13.2 Brinner på andra hållet 

Om man eldar med ett bränsle, som har en hög fukthalt finns det en risk för att 
askbildningen blir stor och detta kan leda till choke. Effekterna av detta blir desamma 
som om fläkten stängs av. (Se avsnitt 13.1)      
 

13.3 Om en brännare slocknar 

En risk som kanske är större än vad man först tror är vad som sker om en brännare 
slocknar.  
Det som händer är att det strömmar ut oförbränd gas. Då dessa brännare ofta är 
placerade i en inomhusmiljö är det extra känsligt om det skulle läcka ut oförbränd 
gas.  
Det är inte allt för ovanligt att man lämnar spisen obevakad i några minuter. Skulle 
man göra det i ett läge precis när brännaren slocknar, vilket kan ske p.g.a. ojämn 
gasproduktion, så leder det direkt till stora utsläpp av bland annat koloxid, koldioxid 
och vätgas. 
I detta fall så slutar inte pannan att producera gas vilket gör det extra riskfyllt. 
 

13.4 CO 

Varför är koloxid så farligt, men ändå nödvändigt? 
Då koloxid kommer in i kroppen reagerar den med hemoglobin och kroppen får svårt 
att ta upp syre.  
Med 15 % koloxidhemoglobin i blodet så börjar man känna sig illamående och yr. 
 
Några exempel på hur lång tid det kan ta innan man uppnår denna koncentration 
framgår av tabellen nedan: (tabell 13.4)  
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Kolmonoxid i luften exponeringstid 

     

0.02 %  6 timmar 

0.04%  1 timme 

0.2%   10 min 

tabell 13.4 
 
Det som gör koloxid ännu mer farlig är att det är luktfritt, smaklöst och färglöst. 
Alltså märker man inte av det förrän symtomen uppenbarar sig. 
  
Det är så att det inte går att undvika att gasen innehåller stora mängder koloxid.  
Koloxid bildas vid all ofullständig förbränning av ett kolhaltigt ämne. Koloxiden har ett 
brännbarhetsområde på 12,5 -> 74,2 % i luft. 
Utan koloxiden skulle det inte gå att elda gasen då det i huvudsak är koloxiden som 
brinner och reagerar med syre för att bilda koldioxid. 
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14 Slutsats och diskussion 

Visst fungerar det att producera gas med denna panna och det fungerar bra och ger 
förhållandevis låga emissioner, Eko-ingenjörerna på National Geographic byggde i 
stort sett en likadan panna men hade CO emissioner som var 5 gånger så höga som 
de värden jag mätte upp. 
Men vi kan också konstatera att man måste vara mycket försiktig när man handskas 
med gengasaggregat. Den stora mängden CO gör att man måste vara mycket 
försiktig när man t.ex. fyller på med nytt bränsle.  
 
Bränsletyp och kvalitet påverkar CO-bildningen, t.ex. bidrar hög fukthalt till låga 
förbränningstemperaturer vilket normalt ger något högre CO-halter. Det leder också 
till tjärbildning och det är något som man vill undvika då det inte är bra för kroppen 
plus att det kan sätta igen delar av pannan och att det luktar väldigt mycket och inte 
alltid så gott. 
 
Jämn inmatning av bränsle är viktigt för att få god förbränning och om olika bränslen 
eldas samtidigt är det viktigt att ha god blandning av bränslena. Detta syntes tydligt 
då vi med ett externt termoelement mätte förbränningstemperaturen, under några 
minuter, precis ovan brännarhuvudet. Mätaren visade på stora 
temperaturvariationer, allt mellan 270 - 600 grader.     
 
Rent ekonomiskt är pannan bara lönsam om man eldar med flis eller kvistar från 
egen mark. Med dagens elpriser är det inte lönsamt att köpa in t.ex. pellets eller 
liknade för framställning av gas.  
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16 Bilagor 

16.1 Riskanalys 

Riskanalys Gasifierpanna. 
 
Compower har installerat en Gasifierpanna (Kina) för laboratoriebruk och 
efterföljande gasbehandling inkluderande vattenväxlare och gasbrännare i 
gasturbincellen (EVGT labbet) på LTH. Pannan matas med pellets/flis. Se bifogad 
beskrivning av gasifierpannan. 
 
De personer som förväntas delta i arbetet är: 
Från Compower: 
Martin Hector (Halmstad Högskola) 
Niklas Juul 
Peter Hector 
Anders Malmquist 
Från LTH: 
Ingjald Andreasson 
 
 
Detta dokument är upprättat efter samtal med Niklas Juul, Peter Hector, Ingjald 
Andreasson och Martin Hector. Kommuniceras till Anders Malmquist och Jens 
Klingman ( LTH.) 
 
5-gradig skala för både sannolikhet och konsekvens. I den senare avser 1 material 
eller lindriga personskador och 5 allvarliga personskador eller dödsfall. 
 
Följande olycksrisker har identifierats: 
 

• Brand vid strömavbrott. 
Vid ström avbrott stoppas fläkten till brännarutrymmet och gasproduktionen 
avstannar, dock skulle brand kunna gå baklänges genom brännarutrymmet till 
luftinmatningen.  
 
Sannolikhet: 2 
Konsekvens:1 
Förebyggande åtgärder: 
Inget brännbart i närhet (1 m). 
Kontinuerlig övervakning 
 
 

• Brand under drift. 
Brännarfläkt stannar under drift, se ovanstående. 
 
Sannolikhet: 2 
Konsekvens:1 
Förebyggande åtgärder:  
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Kontinuerlig övervakning 
 

• Gasläckage under drift. 
Pannan är av en typ som vi inte är helt bekanta med och stor 
uppmärksamhet skall ägnas åt ev. läckage 

 
      Sannolikhet: 2 

Konsekvens:1 
Förebyggande åtgärder:  

      Kontinuerlig övervakning 
Väl ventilerad lokal under eldning  
 
 

• Brännskador från heta ytor. 
 Pannan saknar isolering och risken för brännskador vid obetänksamt 
beteende är inte försumbar.  
 
Sannolikhet: 2 
Konsekvens:3 
Förebyggande åtgärder: 
Varningsskylt sätts upp, en gul/svart plastkedja sätts upp framför pannan. 
 

• Elektricitet. 
      Inga risker, 1-fas jordad fläkt. 

 
 

Sannolikhet: 1 
Konsekvens:3 
Förebyggande åtgärder: 
Inga 
 
 
 
 
 
Lund 2008-04-28                                                                           Martin Hector 
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16.2 Produktbeskrivning 

Produkt: 
JXQ-10A Down Draught stalk gasifier.  
 

Installation:  
 
1) Kan installeras både ute och inne. Om installation sker inomhus ska det vara i ett 
rum med god ventilation och ej i sovrum. 
 
2) fläkten kräver 220V 
 
3) Om medföljande spis ska installeras så kan man använda en gummislang, 
stålslang eller en PVC-slang.  Slangen bör installeras horisontellt för att förhindra 
vattensamlingar i slangen som kan stoppa upp gasflödet. 
 
5) Ventilationen till spisen och gasgenereringen bör anslutas till luften utomhus.  
 
6) Systemet har ett vattenkylningssystem så se till att alla slangar är tätt anslutna.  
 
7) Installation bör ske i ett rum med god ventilation men luft ska ej blåsas direkt på 
”pannan”. Om installation sker under ett fönster så bör avståndet upp till fönstret vara 
minst 20 cm.  
 

Förberedelser: 
 
1) hacka upp bränslet i bitar om ca 2 cm i längd. Bränslet bör inte ha en fukthalt på 
över 20 % 
 
2) Öppna filterluckan och fyll kammaren med aktivt kol eller majskärnor.  Se till så 
dörren blir ordentligt stängd 
 
3) fyll den lägre vattentanken med hjälp av den lilla slangen. Vattennivån bör ligga på 
ca 10-12 cm  
 
4) Anslut vattenslangarna och sätt på vattnet till cirkulationstanken. (Vatten in där 
nere och vatten ut där uppe) 
 
5) kolla så alla luckor är ordentligt stängda så det inte kan läcka ut gas någonstans. 
 

Användning:  
 
1) Sätt på ventilationen 
 
2) Stäng av ventilen så att det inte kommer någon gas till ”spisen” 
 
3) Sätt på fläkten och fyll i bränsle så halva kammaren är full. Sätt fyr och fyll sedan 
upp med mer bränsle. 
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4) 1-2 minuter efter antändning kan spisplattan användas (öppna först ”pulse switch”, 
sen sätt på gasen). Först när plattan har tänds får man stänga av ventilen som 
annars leder ut den oanvända gasen genom skorstenen. 
 
5) För att kontrollera mängden producerad gas använd ”output valve”  
 
6) Styrkan på spisplattan kan justeras med ventilerna på sidan 
 

Teknisk data (enligt tillverkare, beror på vilket bränsle): 
 
Gasflöde: 5-10 m^3/h. 
Energiinnehåll: 4600-5200KJ/m^3 
Gasverkningsgrad: 70 % 
Fläkt: 80W, 220V/ 50Hz 
Tryck från fläkt: 1200Pa 
  
 
 

 
 
 
 

Lund 2008-04-28                                                                                   Martin Hector 
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16.3 JXQ-10A down stalk gasifier 

 
 
 
 
 
 
 
 


