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Forord
Ar det farligt att elda med fasta brdinslen? Ar vdrmepannorna egentligen avsedda f6r vedeld-
ning? Klarar rdkkanalen den hogre rdkgastemperaturen?
Ldnsforsdkringsbolagen har de senaste Aren noterat en markant dkning av brandskador
orsakade av overhettade rokkanaler, felaktiga och olEimpligt installerade eldstrider i samband
med vedeldning.
Milj6problemen i samband med fastbriinsleeldning iir pA mAnga hAll besvdrande. DAlig f6r-
brdnning 0kar ocksA bildandet av sot och tjdira som i sin tur markant Okar risken for sotbrand.
VAra rdkkanaler dr konstruerade f6r att tAla 350oC i rdkgastemperatur (vissa konstruktioner
dock 450oC), en temperatur som oftast overskrides vid eldning i s.k, dubbelpannor. MAnga
konstruktioner av pannor dr direkt oltimpliga att eldas med fasta brdnslen trots att ti l lverkaren
hdivdar motsatsen.
Ldtnsforsdikringar har ddrfdr tagit initiativet ti l l denna li l la skrift som vi hoppas skall vara til l
hjtilp f6r d.ig som eldar med ved. Vi har lAtit en av landets frdmsta experier pA smAskalig
eldningsteknik - Bengt Erik Lovgren, Alvdalens Fastbrdnsleteknik AB - ti l lsimmans med
Rolf Hall, brandingenjdr i Ldnsforsdkringsbolagen AB, f6rklara vad villadgaren sjdlv kan vidta
fOr Atgiirder for att minska riskerna ocn fOrbattra fdrbrdnningsresultatenl
Pet al mOjligt.att i de flesta fall minska t.o.m. halvera vedfrirbrukningen med tdmligen enkla
Atgtirder som inte behover kosta nAgra stora summor. LyCKA TILL!
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au befintliga villapannor
Ombyggnadsteknik

Anledningen att bygga om och forbiittra en befintlig
vdrmepanna f inns pd f lera omriden. Man beh6ver inte
titta speciellt langt bort for att se hur det ryker och pyr
frAn skorstenar. Emissioner av sot och tjiira frAn viila-
pannor tir ett allt vanligare problem i takt med att ved.
eldningen blir vanligare dven inne i tdtort.
F6rutom miljdproblemen och problem med ofull-
st€indig fdrbr€inning kan villapannan vara direkt brand-
farlig p.g.a. alltfOr hoga rOkgastemperaturer. Det dr
vanligt attvedeldadevillapannor - och dA i huvudsak
s.k. dubbelpannor - ger mellan 500 och 800oC i r6k.
gastemperatur. Detta dr en temperatur som ingen
skorstenskonstruktion i liingden klarar av. Risken f6r
overhettning och brand 61 dverhdngande.
Det finns naturligtvis ingen som helst anledning att
acceptera eller ens tillAta dessa hdga rdkgastempera-
turer, Mycket vdrme gir fdrlorad ut genom skorstenen.
Detta til lsammans med dAlig slutfdrbrdnning av
brdnslet bidrar till katastrofalt dAliga fOrbrdnnings.
resultat. Liv och egendom riskeras varje dag helt i
on0dan.
H.dr mAste alla myndigheter, skorstensfejare, energi.
rAdgivare, rdrinstallatdrer, panntillverkare och enskil-
da konsumenter ta ett stOrre ansvar, Ett ansvar f6r att
marknaden skall fA biittre och sdkrare produkter,

U forbrdnning av fasta brdnslen, oavsett om det dr ved,
flis, tory briketter eller pellets, till stdrsta delen dr en
ren gasf 6rbrdn n i n gsprocess.
Tyvdrr kan vi redan hdr konstatera de forsta proble-
men. De flesta, men inte alla, fOrbrdnningsutrust-
ningar pA den nordiska marknaden €ir dAligt utforma.
de fOr gasfdrbrdnning. Detta leder till svirigheter att
fullstdindigt fdrbrAnna gaserna, Problemen med
ofullsttindig forbrdnning och emission av olika pyro-
lysprodukter f6rstdrkes sedan minga gAnger av elda-
rens okunskap att hantera utrustningen. Man skall
inte gldmma bort att ingen utrustning dr bdttre dn vad
dess brukare gor den til l. I slutdnden tir det alltid
brukaren som avgor hur resultatet kommer att bli.

Gasfrirbrdnning
Gasforbrdnning av biobrdnsle sker i huvudsak i tvd
skilda former - kolfdrbr€inning och aldehydfdrbrtin-
ning. Kolfdrbrdnning innebdr att kolvdtena s6nder-
delas till kol (sot) och vditgas. Sotet oxiderar till CO
som sedan fOrbrdnnes till COr. Vtitet oxiderar till
vatten (HrO), Aldehydfdrbrdnningen dr snabbare och
oxiderar kolvdten via aldehyd till CO, och vatten (Hr0).
En forbrdnningsprocess kan AskAdliggoras med fol-
jande exempel

(r

Frirsti problemet
FOr att kunna komma till rtitta med dessa problem
mAste man fdrstAvad som egentligen hdnder ndr man
eldar. Vid all fdrbrdnning av fasta brdnslen sker f0rst
en fOrgasning av brdnslet. Det dr mellan 75 och 90% av
brdnslets torrsubstans som fdrgasas och bildar en
brdnslegas. Detta kan man enkelt konstatera om man
studerar t.ex. en brinnande tdndsticka. DA ser man att
ligan bildas en liten bit ovanfdr sjtilva stickan. Reste-
rande 10-25% bildar glod (char). Detta innebir att all



Det dr fdrbrtinningstekniskt mdjligt att styra f6r.
brdinningen mot den form man helst Onskar. Genom
att under turbulens blanda luft (syre) och brdnslegas
intensivt kan sotbildningen reduceras till ett minimum
och huvudsakligen en aldehydforbriinning erhAllas.
Kdnnetecknet f6r en aldehydforbrtinning dr en svagt
lysande, blAaktig lAga.

Bilden visar ndstan ren aldehydfOrbrdnning, vilket mycket fi kon-
struktioner pA marknaden kan prestera.
Bilden tagen i den keramiskt okylda brdnnkammaren i perifal
Solo +.

Om utrustningen dr oldimpligt utformad for gaseld-
ning kan luft6verskott och kylande ytor 6ka konden.
seringen av kolpartiklar (sot) mycket kraftigt. 0m
dessa partiklar sedan fdrbriinnes ger de lAgan den
intensivt lysande gulvita frirg vi dr vana att se. For att
fdrbrdnna dessa partiklar f€irdigt behovs en sekunddr-
brdnnkammare. En s.k. andra eldstad diir kolpartiklar-
na kommer att reagera med vattenAnga och koldioxid
och bilda kolmonooxid som sedan kan slutf6rbrdnnas
till koldioxid (COr). Detta under forutsdttning att tem.
peraturen iir tillriickligt hdg, minst 8500C. En alltf6r
kall temperatur ger lAgan en rddaktig fdrg ddir emis.
sionen av sot dr mycket kraftig.

G kid fiirbrdn n i ng (Char.)
Den betydligt lAngsammare charfdrbrdnningen be-
hover dndA hogre temperatur fdr att 6ka f6rbrtinnings.
hastigheten. De 10-25% av brdnslet som bildar char
behdver uppe.mot 1000oC for att fOrbrdnningen skall
bli effektiv, Ar temperaturen ldgre kan hOga CO-
emissioner f innas dven om luft6verskottet 6r tdmligen
stort. Dock behdver detta inte betyda att emission av
andra of6rbrdnda kolvdten dr stor.
Detta lite bakvdnda fdrhAllande har sin fdrklaring i att
vid ett hogt kolvAtefdrhAllande som i char, oxiderar
huvuddelen av kolmonooxiden med syre, vilket dr en
lAngsam reaktion. Vid gasforbrdnning gAr reaktionen
via OH-radikaler mycket snabbare dven vid en ldgre
temperatur. Ddirfdr kan rdkgaser frAn fasta brdnslen
innehAlla fdrhAllandevis hoga CO-halter dven om
emissionen av ofdrbr€inda kolvdten tir mycket lAg.
Detta samband b6r man kdnna til l innan man an.
vdnderenbart CO som utgAngspunkt for att miljotesta

ett f6rbrtinningsresultat. Dock gtiller omvdnt att ett
lAgt CO i kombination med ett litet luftdverskott alltid
inneb#ir att f6rbr6nningen 6r bra.
Att miita CO iir en enkel och billig metod att testa f6r-
brdnningen pA. Ar man 6ven mddveten om att char.
fOrbriinningen kan pAverka resultatet utan att det
behdver betyda utsliipp av andra emissioner iin CQ sA
kan en enkel Co-miitning ge en vdrdefull f ingervisning
om forbrdnningsresultatet.

Turbulens och uppehillstid
Turbulens av fdrbrdnningsgasen och inblandningen av
sekunddrluft har en mycket stor betydelse for slut-
fdrbrdnningen. Stora hastighetsskillnader mellan
partiklarna och fdrbrdnningsluften skapar turbulens
som pAskyndar fdrbrdnningen och uppriitthdller en
homogen (l ikartad) gasblandning.
Tiden som brdnslegasen har pA sig att brinna ut dr
ocksi avgorande f6r resultatet. Ju ldngre tid i fdr.
brdnningskammaren desto btittre resultat. Ett alltfdr
bra drag pAverkar alltsA bAde rokgastemperatur och
fOrbrdnn ingsresultat negativt,

Fiirbrdnni ngsutrustning
Med hiinsyn till ovanstAende skall alltsA en f6rbrdn-
ningsutrustning fdr fasta brtinslen utformas sA att
pyrolysgasproduktionen kan styras och kontrolleras
sA effektivt som mdjligt. Detta dr en av anledningarna
till att s.k. magasinspannor med under- eller omvdnd
fdrbrdnning dr att foredra framfor Overf6rbrdnnings.
pannor. Vid dverfdrbrdnning varierar fyrh6jden och
ddrmed gasproduktionen kraftigt och det iir ddrmed
mycket svArt att kontrollera eldningsforloppet. En
jdmnare avbrdnning och tillforsel av fdrbrdnningsluft
och brdnsle, minskar ocksA problemen med hoga'bhar-CO-vdrden" som i fdrsta hand ger fdrbrdnnings-
fdrluster. Detta dr ocksi bakgrunden till att det har
varit ldttare att elda med f lis dn att elda med styckeved
niir man eldar direkt mot en byggnads effektbehov.
For att kunna uppnd fullgoda fdrbrdnningsresultat
miste forbriinningsutrustningen utformas sh att pyro-
lysgasen hela tiden tvingas passera en het (6ver
850oC), tillriickligt turbulent zon, for slutfdrbrdnning.
Utrustningen skall ocksA vara sA utformad att pyrolys-
gasen antdndes, Diirfdr tir det ltimpligt att skilja pA en
forgasningszon och en fdrbrdnningszon, och att till-
fora primdrluft och sekunddirluft Atskilda.
Primdrluften bdr tillsiittas sA att en genombrdnning
och/eller dvertdndning av vedmagasinet inte uppstAr.
Bdsta resultat fAr man om luften tillsEittes sA ndra rost.
ret som mOjligt. Detta f6rhAllande gdr det ndstan
om6jligt att anvdinda dverforbrdnning. FdrhAllandet
innebdr ocksA att processen dr kiinslig f6r effekt-
for€indringar. Detta giiller naturligtvis bAde f0r flis och
ved - liksom for andra former av fastbrdnsleforbrdn.
ning. En ackumulatortank dr dtirfdr ett ndistan o6ter.
kalleligt villkor fdr riktigt bra fdrbrdnningsresultat.
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Sekunddrbrdnnkammare
For att uppfylla kraven pi f ullgoda fOrbrdnningsresul-
tat och god antdndning av pyrolysgasen bdr ddrfdr en
andra sekunddrbriinnkammare skapas Atskild frAn
eldstad och fdrgasningsutrymme. | - eller ndra -
denna brdnnkammare bdr man til lfdra sekunddrluften.
Om sekunddrbrdnnkammaren iir ti l lri ickligt stor och
nAgorlunda okyld okar temperaturen snabbt och pro-
cessen piskyndas. DA minskar sotbildningen och
detta leder ti l l en 6kad andel aldehydfOrbriinning. Om
man prioriterar aldehydforbrAnn i ng dr sekunddrbrdnn-
kammarens storlek mer avgOrande fdr resultatet dn ev.
keramisk isolering.
Keramikens uppgift tir diirfdr lite olika i olika pann-
konstruktioner. Men dven om utrustningen dr konstru-
erad fdr gaseldning och fdrbrdnningen vdl kan kon-
trolleras mAste man dndA rdkna med att gasbland-
ningen och luftdverskottet varierar, t.ex. pA grund av
olika grovlek och fukthalt pA brdnslet, olika pack-
ningsgrad och ojdimn ldngd etc. Det dr f6r att sdker-
stti l la en til lrtickligt h0g och jdmn forbrdnningstempe-
ratur, dven om brdnsleblandningen varierar, som man
bOr fodra denna sekunddrbriinnkammare med kera-
mik.
Det drddremot til len nackdel att fodravedmagasinets
ytor ovanfdr briinslehdrden med keramik. En isolering
hdr ger storre risk for overtdndning och en okontrolle-
rad fdrtida avgasning av brdnslet. Rent praktiskt okar
ocksA risken fOr smA gasexplosioner, s.k. puffar, vid
pAfyllning av brdnsle i magasinet. Alltfor mycket kera-
mik binder ocksA viirme som inte kan komma byggna-
den til lgodo och forsdmrar ddrmed anldggningens
pannverkn ingsgrad.

Bra konstruktioner
Konsumentverket har lAtit testa ett antal vedeldade
vdrmepannor som finns pA marknaden i dag. Genom
att studera hur nAgra av de bdsta fabrikaten har l6st
dessa problem kan vi ldtt fi en f ingervisning om hur en
ombyggnad kan se ut.

Perifal Solo + anvdnder sig av omvdnd forbrdinning och en liten
fldikt for att intensivt och under stark turbulens blanda in sekun-
ddrluften och prioriterar ddrmed en aldehydforbrdnning.

CIC Vemax anvdnder ocksd omvdnd forbrdnning men utan f ldkt.
Sekunddrluften ledes i stiillet i ett munstycke fram till gasldgan
och injekteras i brdnnkammaren. Hdrdrkravet pA keramiskt okyld
brdnnkammare storre.

{-

6- Effektstyrning
En lAng rad undersokningar och forsdk frdn hela
vdrlden har visat pA svArigheterna att nA en god slut
forbrdnning om effektuttaget dr mindre dn 6-8 kW
Tyvdrr ligger en normalvillas behov i medelforbrukning
pA runt halva denna effekt. Speciellt svArt tir det att
nedreglera denna effekt ytterligare om styckeved eller
foriidlade trdbrdnslen anvdnds. Vid fliseldningen kan
det dock vara ldttare att anpassa effektuttaget efter
behovet.
Men det dr vid fl iseldning som vid styckevedeldning
lika oliimpligt att variera effektuttaget. Vid Okande
effekt dr problemen oftast smA, men vid fallande
behov uppstAr laitt driftstorningar, Det dr vid varieran.
de effektuttag mycket svArt att uppnd och samtidigt
upprdtthAlla ideala forutsdttningar for en fullsttindig
f0rbrdnning.



Arimax 25 o 35 anvdndes tradi t ionel l t  underfdrbrdnning och
sj i i lvdrag kombinerad med rostereldning. Hdr bl i r  brdnnkam"
marens keramiska utformning och t i l lsatsen av sekunddrluf t
mycket avgorande for resultatet.

Det dr dtirfdr i sammanhanget viktigt att podngtera att
all fOrbrdnningsutrustning for ved, fl is och forddlade
trdbrdnslen i princip bor konstrueras fdr drift mot
ackumulatortank. Enbart dA kan anldggningen koras
mot ett konstant effektuttag pA den nivA ddr utrust.
ningen iir konstruerad for att ge de bdsta fdrbrdn-
ningsresultaten. Det dr ldttare att konstruera fdr-
brdnningsutrustning som skal l  arbeta intermitent vid
ett enda hogt effektuttag, tin att konstruera utrustning
som skall fungera vdl over ett bredare spektra.

Ackumulatortanken
Med en installerad stor vdrmemottagare i form av en
ackum u latortank utjdmnas bygg nadens effektbehov.
Tankens storlek skall anpassas til l effekt, eldstads-
volym och villadgarens onskemAl om eldningsinter-
vall. Viktigast dir att ackumulatortanken har minst den
lagringskapacitet som beh0vs for att ta emot energi-
innehAllet i en f ull pannas eldstadsvolym. Hdr dr sjdlv-
fallet s.k. lAgtempererade radiatorsystem eller s.k,
golvviirme att foredra dA ett storre laddningsintervall i
grader ger en mindre volym i l iter, med bibehAllen
lagringskapacitet.
Ar tanken til lri ickligt stor kan vdrmepannan alltid
stoppas full i ved och til lAtas brinna med bdsta tdnk-
bara belastning dnda til ls tanken dr fulladdad med
varmt vatten. Detta vdrmelager forser sedan bygg-
naden med viirme och varmvatten i ett eller ett par
dygn beroende pd utomhustemperatur och dimensio-
nering.
Ackumulatortanken har alltsA en central funktion att
fylla i ett modernt vdrmesystem. Speciellt med tanke
pA den f lexibilitet som ett ackumulatorsystem innebdr
dven niir det gdller val av uppvdrmningsform. Detta dr
inte minst viktigt att tdnka pA ndr energiriskerna vari.
erar sA kraftigt som de gdr idag och en installation kan
antas vara i drift en bit in i ndsta Arhundrade.

0mbygEnadsteknik
Man kan utgA frAn att ingen utrustning pA marknaden
dir sA bra att den inte kan goras eindA biittre. Men
omvtint gdl ler ocksA att i ngen utrustn i n g iir sA dAl i g att
det mAste innebdra problem med emissioner av sot,
rdk, tj i ira, brand och annat eldnde. DET AR ALLTID
DEN PERSON SOM ELDAR UTRUSTNINGEN SOM
TILL SIST AVGOR HUR BRA ELLER DALIGT DEN
SKALL FUNGERA.
Om man kdnner t i l l  och forstAr hur en fdrbrdnnings-
process fungerar kan man med enkla, bill iga medel
gdra den befintliga utrustningen effektivare. Hdr
nedan foljer ett antal exempel pA hur man kan gora for
att forbiittra den befintliga pannan. Exemplen skall
ses som alternativa forslag til l l6sningar hellre dn
absoluta regler. Det f inns plats for egna id6er och l6s-
ningar som inte presenteras i denna li l la skrift.

Dock b6r man striva efter att uppfylla 5 grund-
regler:
* Har inte forbriinningsutrustningen under-

eller omvAnd fdrbriinning fAr man f6rsoka
att skapa detta.

{< Skiljom mdjligt pi fdrgasningszon och fdr-
brdnningszon. Skapa tvA eldstdder.

* lsolera fdrbrdnningszonen med t.ex. kera-
mik.

* Tillstitt primdrluften sA niira rostret, och
sekunddrluften sA ndra brdnnkammaren
som mojl igt.

* Se til l att det f inns behov fdr den forbiittrade
verkningsgraden. Installera ev. en ackumu-
latortank.

0mvdnd fiirbrdnning ldttast
Det dr oftast ldttast att utnyttja omviind f6rbrdnning
och keramiskt isolera det gamla askutrymmet ndr
man bygger om befintliga pannor. Detta har tvA givna
fdrdelar; dels ger omvdnd forbrdnning som regel stabi-
lare gasproduktion med mindre risk for kylande luft-
overskott och dels f inns alltid utrymmet att bygga en
keramiskt fodrad brdnnkammare under det befintliga
rostret i eldstaden. Gasfdrbrdnningen hinner dA slut-
forbrdnnas innan rokgasen nir konventionsdelen for
att avkylas. Fdrbrdnningstemperaturen blir hdgre men
den aktiva konvektionsytan blir storre varfor rokgas-
temperaturen alltid minskar avsevdrt.
Denna metod att som Euronom byta ut traditionell
underfdrbrdnning mot omvdnd fdrbrdnning i en kera-
miskt okyld brdnnkammare kan til l i impas i ndstan alla
konstruktioner av bef intliga pannor - bAde ndr det
gdller over- och underforbrdnning (se sid 7 och 12).
Vid overforbrdnning bor dock eldstaden ha en ldngd av
minst 40 cm for att fA utrymme fdr en kanal mellan
brdnnkammaren och det befintliga rokuttaget ti l l
konvektionsdelen (se sid 14).
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A.  Bakre  keramik-
ptatta

B. Sidoplattor 2 st
C. Bottenplatta

av  keramik
D. Fogmassa
F. Bri innplSt

0m man under proveldningen rAkar ut fdr s.k. puffar,
dvs. smd gasexplosioner, sd skall man inte bli rddd och
avbryta fdrsdken. En puff dr en explosiv blandning av
brdnnbara gaser med rdtt mdngd luft och en til lrdck-
ligt hdg temperatur. Man du alltsd ganska ndra mycket
bra fdrbrdnningsresultat, Det giil ler bara att antdnda
gasblandningen innan den hunnit bli miittad och
explosiv, Oftast beror puffarna pA att temperaturen i
brdnnkammaren stiger ldngsammare dn tempera-
turen i brdnslehdrden. Ddrmed produceras en brdnn-
bar gasblandning som inte antirnds. Forsok fA en
snabbare dvertdndning och ha alltid rokgasspjii l l och
ev. direktspjril l 6ppna vid tdndningsskedet.
Tag som en grundregel att alltid stA bredvid, och inte
titta alltfOr ndrgAnget in i pannan, ndr du oppnar en
stdngd lucka. En het gasblandning innanfOr luckan
kan antdndas om den fAr ti l lgAng til l syre och orsaka
en puff. Dessa puffar dr sdllan farliga men kan vara
nog sA otrevliga att handskas med. Detta gdller i
synnerhet ti l l dess du har ldrt kdnna din "nya" anltigg-
ning och ltirt dig hur den reagerar vid olika ingrepp.
Sist i detta hdfte finner du ett antal fdrslag pA hur en
ombyggnad skulle kunna se ut om man til ldmparteori-
erna i detta hEifte. Se inte dessa skisser som ndgot
absolut krav, utan prdva gdrna egna teorier och id6er.
Huvudsaker dr att du vdgar bdrja prdva att gora nAgot
At din bef intliga panna. Detta fOrsta steg droftast det
allra svAraste i denna praktiska ombyggnadsteknik.
Du kommer snabbt att f inna att dven mycket smA, och
enkla Atgdrder ger mycket stora f6rbdttringar bAde pA
mi lj6, rOkgastemperatur och vedforbrukning.
LYCKA TILL!

Nigra rad innan du bciriar
Viga prova!
Var inte rtidd att fors6ka, Den allra storsta svdrigheten
irr oftast att vAga bdrja fdrsoka. Anvdnd sunt for-
nuft - och tdnk pA sambanden mellan briinnbar gas,
antdindningstemperatur och luft.
Om ni i fdrsdken skulle rAka ut f6r puffar, smA gas-
explosioner, skall ni inte bli rtidd och avbryta fdrsoken.
Utan se det som ett framsteg! | det ogonblick som det
smdller dr fOrbrdnningen ndrmast total. Ni dr mycket
ndra ett mycket bra resultat. Alla grundf6rutsdttningar
fdr god fOrbrdinning finns uppfyllda, Det giil ler "baia"
att antdnda gasblandningen innan den blivit explosiv!
VARNING! Det kan vara befogat att varna f6r gas-
puffar i samband med att luckor 6ppnas under drift. Er"nya panna" kan bete sig annorlunda dn ni dr van vid.
En hel, brdnnbar gas kan finnasinnanfor luckan som
antdnd.s ndr luckan oppnas.och luft tillf6res. Opprun
oAnTon ALLTID AILA.LUcKoR SAKTA ocH EVAKU.
ERA GASERNA INNAN LUCKAN OPPI\RS HETLT.

Nu finns en komplett ombyggnadssats med vilken du snabbt och
enkelt forvandlar V 30 till en keramisk underf6rbrdnningspanna.
Keramikinsatsen bestAr av l6sa moduler. De tir ltitt Atkomliga och
enkla att byta ut - utan att demontera pannan.
Bilden visar en mycket lycka ombyggnad. Tjiirhalter i rokgaserna
har med denna keramiska insats minskats f ran over3000 mg/MJ till
bara 5 mg/MJ enligt rapport Studsvik Energiteknik AB.
Principen att utnyttja omrAdet under rostret till okyld brdnnkamma-
re kan Overforas pA de flesta fabrikat av villapannor.

Bcirja med ldttbearbetade material
Om man startar ombyggnationen med att arbeta med
ldttbearbetade material som t.ex. markisolerskivor
och ytong dr det enklare att gora om och forbdittra
gjorda fors6k och hitta fram til l just den modell som
passar for din panna och dina dragforhAllanden.
Dessa material hAller sA pass liinge att man hinner
studera resultatet och kan avgora exakt hur det skall
se ut innan man tillverkar fdrbdttringen i etl hdllbarare
material.



Skorstensfejarmdstaren
Tdink pA att kommunens skorstensfejarmdstare nor-
malt dir den person som har den stdrsta erfarenheten
av olika eldningsutrustningar. Det lonar sig dtirfor all-
tid att fdrst rAdf rAga skorstensfejarmdstaren
innan man sdtter igAng. Tdnk dven pA att han ocksA
kan dela med sig av rAd och erfarenheter som andra
villadgare redan har gjort. 0m ni bygger ti l l en utrust-
ning utanf6r den bef intliga pannan, t.ex. installerar en
fdrugn, skall skorstensfejarmdistaren dven besiktiga
installationen innan den tas i drift.

Keramik
Vid all ombyggnad b6r man strdva efter att skapa en
hetzon. Till detta anvdnder man olika former av kera-
mik. Ofta kan vanliga tunna, eldfasta tegel frAn bygg-
varuhandeln anviindas. Men ett hAllbarare resultat er-
hAlles med keramisk massa baserad pA bl.a. olivin el-
ler chamotte. RAvaran till keramiken kan kopas frAn
t.ex. Cronspisen AB i Emmaboda som dven kan hjalpa
til l med specialgjutningar i eldfast keramik.

Varje anldggning er unik
Ingen panna har exakt lika f6rutsdttningar som en an-
nan panna. Borja dtirfor gdrna med att arbeta med bi-
ll igare och mer ldttbearbetade material, som t.ex.
Ytong och markisoleringsskivor av mineralull. Dessa
material kommer inte att hAlla, men hAller oftast ti l l-
ri ickligt ldnge for att ge en bra fingervisning om
resultatet. Ndr du hittat en modell som passar just din
panna, kan du sedan forbiittra den modellen med ett
h6llbart material.
VIKTIGT! De efterfdljande exemplen skall ses i forsta
hand som exempel! Det finns sdkerligen andra -
och bdttre - metoder att bygga om just dessa pan-
nor. Anvdnd din egen fantasi och uppfinnningsrike-
dom.

Fdrdiga insatser
Flera av pannfabrikanterna siiljer ftirdiga insatser till
sina befintliga pannor. Andra fdretag viixer upp som
siil jer insatser ti l l olika fabrikat av pannor. Kontrolle-
ra om det inte finns fiirdiga. insatser pA marknaden
till just din pannmodell. Aven om kostnaden fdr
dessa dr relativt h6g kan det tindA lOna sig att se HUR
man lost eldningsproblemet.

U niversalmetoden
Metoden redovisas i praktiken pA sidorna 11-14.
Oavsett vad utrustningen har for fdrbrdnnings-
princip i sitt ursprungsuppfdrande - kan de flesta
pannmodeller byggas om med universalmetoden.
Metoden fdrutsdtter dock att eldstaden dr nAgor.
lunda ldng - vid overfOrbrdnning helst 400-500
mm - och att volymen dr nigorlunda stor,

Universalmetoden kan anvdndas til l pannor liknande
Albinpannan, Ctc 400-serie, Egor V.25, Eryl serie 5,
Norah 3000, Diom el o ved m.fl. Metoden bygger pd
att utnyttja botten pA eldstaden (bef. askutrymme)
til l att skapa en okyld, keramiskt isolerad brdnn-
kammare for sekunddrforbrdnning. I eldstaden, under
rostret, finns alltid utrymme for att skapa en briinn-
kammare och metoden dr bdde enkel och bill ig att
utfdra. Storsta svArigheten dr normalt att ordna med
kontrollerad tillf6rsel av primdrluft. Ofta kan detta
losas genom att gdra om vedinkastluckan.

Andra eldstdder
Aven pannor med mer utvecklade forbrainningssys-
tem som t.ex. Arimax och Etna K-30 kan forbdttras.
Men eftersom verkningsgraden redan frAn borjan dr
tdimligen god i dessa konstruktioner, ger metoden
f rdmst resultat med htinsyn til l fdrbriinningens stabi-
l i tet.

Insats fOr Arimax-pannor sdljes av bl a Ventim AB i Kalmar.

Dubbelpannor
De flesta av vAra s.k. dubbelpannor har Overfdrbrdn-
ning i smA och korta eldstdder. Till dessa konstruk-
tioner dr det ofta svArt att skapa de utrymmen som
behovs fdr att kunna anviinda universalmetoden.
lcke desto mindre air behovet av Atgdrderviktigast ti l l
dessa eldstdider p.g.a. otil lAtet och oacceptabelt
hdga rOkgastem peratu rer.
Ar pannan gammal, dldre dn 12-15 Ar, b6r ett pann-
byte ifdrsta hand rekommenderas. Nyare konstruk-
tioner kan f0rbdttras med en s.k. vedforugn (se bil.2).
Pi marknaden finns tvi fabrikat som dr testade och
ger bra prestanda. Dessa modeller kan dven stA fore.
bild ti l l ett hemmabygge f6r den hEindige villadgaren.
OBSERVERA: Hdr iir det mycket viktigt att ni fdrst
redogor med skorstensfejarmdstaren hur ni tdrnkt
gdra och att han efter installationen fAr ti l lfZille att
besiktiga resultatet innan ni startar upp eldningen!
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Vedfdrugn

Alt. med forugn anvtindes vid s k
dubbelpannor el ler pannor med
korta eldstdder.
Det dr ti l lAtet att bygga egna fdr-
ugnar om man rAdgdr med kom.
munens skorstensfejarmdstare.
Alt .  skal l  ses som en "rdddnings-
akt ion" t i l l  bef int l ig panna. Ar
pannan dldre tin 12-15 Ar dr det
oftast bdttre att byta panna.

I  Bra mi l j6 resu l ta t
I  Bra bekvdmlighet
I LAg rdkgastemperatur

a

c

MAGASINSDEL
InnervAggar ti l lverkade av 3 mm rostfri vdrme-
best?indig plAt. 17 cm isolering runt om. Maga-
sinet kan lAtt lyftas av for enkel montering och
hanter ing

PRIMARLUFT

FORBRANNINGSDEL
Inviindigt kli idd med 4 cm tdt keramik. Mellan-
skikt av 9 cm chamottetegel. Utvdndigt 3 cm
isolering. Rostret t i l lverkat i vdrmebestdndig
chrom n ickelstAl.

URASKNING
+ SEKUNDARLUFT

a

L

Befintlig ponno

KENJON.UGNEN

ffiR

o o o o o o
ROSTER

wAnuo:s "MASUGNEN"



Ombyggnadsfcirslag
ALBIN EFFEKT

"Riikfritt." Med
Miliiipokelef
kloror Albin
Ponnons
somtligo
viirmeponnor
mi!ltilogens
grtinsviirden
liir
tiiirbildning.

Den gliidheto keromiken
omsluter delvis
tubpoketel och viirmen
kon iiverliiros elfekrin.

Med efterbriinnkommqre blir det
mindre osko. Endo resfen effer
eldningen iir etl vitl puder.

DIN GAMIA ATBINPANNA KLARAR
MIUOKRAVEN MED MUOPAKETET

- kon monleros i de flesto ponnmodeller
--- tillverkode sedqn 1936

Efterfiirbriinningen
sforlor ov syresiiltningen
genom sekundiirlufispiiillet,

425 F-445F, frdn sidan.

BrE Pauua
oP6tloAt-

Syretillskolfef tikor
femperoluren och
Itirbriinner riikgoser i
lemperolurom16del
l20Gt 500 groder. Visso
tiiirbildonde rtikqoser
fbrbrtinns fiirst nEr
femperoluren gdr iiver
1200 groder.

De relotivt smolo
riikgosspringorno i
keromiken iikor
mofstdndet i ponnon och
qer ftirbriinninoen ett
lugnt liirlopp. 
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EGOR V25

Metoden kan anvdndas med gott resultat till de
flesta underfdrbrdnningspannor t ex CTC 452,
ERYL Serie 5, EXTUNA V2S m ft.

Ny lucka
ordnas fdr
primdrluft.

Bef. lucka
fOr sek.luft.

Ny okyld brAnnkammare
ibef. askutrymme.

A

Portlocket ilAgges
frdn rokrorets
sotlucka.
B

GaskanalI
A

Om t ex eldfast tegel anvdnds och eldstaden dr
bredare 6n en sten dr lAng, kan utrymmet fyllas ut
med isolering utanfdr brdnnkammaren.

V

Snitt A-A
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l t

OYerfdrbrdnning

Metoden kan anvdndas pA all Overfdrbrdnning
diir eldstaden dr ldngre din 400 mm.
Bilden visar metoden i D|OM EL o VED,

"Klo" pA baffelplAt
som griper tag.

Om t e,r eldfast tegel anvdinds och eldstaden dr
bredare dn en sten dr lAng, kan utrymmet fyllas ut
med isolering utanfdr brdnnkammaren.

Ny okyld brdnnkammare
i bef. askutrymme.

Slutrr A-A

L-
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PASSAT.PANl{A]'I
ld6n passar till'de flesta panntyper med en stor rund
eldstad f6r GLODFORBRAN NING,
Tanken med TOMFATSMODELLEN dr att "isolera" fOr.
brdnningen frAn vattenmantlade kylda ytor,
Tomfaten placeras i pannan med ca i5-20 cm av-
stAnd frAn stiingd lucka (beroende pA drag bl.a.).
Primiirluftti l lfdrseln bor helst ske inne i sii i lva tunnan.
Liigg dtirfor in ett slitsat rdr i botten soh sluter tdtt
(VIKTIGT) mot primdrluftluckan ntir eldstadsluckan dr
sttingd,
Staga tunnan med isolering (ej gullfiber.som smdlter
redan runt 400oC). Skapa dven gdrna konvektions.
kanaler runt tunnvdggarna som fig. visar. Hdrmed kan
rdkgasviigen fdrldngas och r0kgastemperaturen
Sdnkas.

I+
Sekunddr brdnnkammare

14l

Slering

fiir primdrluft

Konvektionsytor
Snitt A-A

Slitsat riir f6r
primdrluft

Elda sedan inne i tunnan. Pannan blir snabbt - och
skall bli - rodglodgad. Kontrollera detta genom att
forsiktigt titta in genom sekunddrluftluckan. Genom
att tunnan dr rund och nAgot riifflad kommerdenna att
tAlatemperaturen ganska bra. Blirden bucklig efteren
tids eldning - knacka tillbaka bucklan med ett grovt
vedtrd. Rdikna med att byta tomfat 2-3 ggr per eld-
ningssdisong.

VIKTIGT
Ar pannan kopplad med laddningspumpen mellan
panna/tank som ejektorpump enl. Passats inkopp-
llqgsfQrylag miste pumpen flyttas si att den sitterpi
RETURLEDNINGEN ndra pannan.
Annars fAr inte pannan tillrEicklig kylning fOrdet 6kade
effektuttaget och primdirluften stdnger for att f6rhind.
ra kokning.

v

t/

Sekunddr brdnnkammare'

Sekunddrluft

Pump pi returledning

Primdrluft


