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Förord 
 
Traditionella pelletsbrännare för villabruk monteras på en panna och ställs normalt in för att 
köra start/stopp med avgiven effekt någonstans mellan 10-20 kW. Pannan och värmesyste-
mets vatten fungerar som buffert för den producerade värmen. Detta driftsätt gör det möjligt 
att justera brännaren så förbränningsluften, bränslet, rosterytan och pannan i samverkan ger 
ett gott resultat.  
 
Att bygga en pelletsbrännare som själv anpassar sin effekt efter värmebehovet, och som brin-
ner utan start och stopp inom hela effektregistret, är inget enkelt projekt. Årsmedelbehovet av 
värme för en ordinär svensk villa anses ligga någonstans runt 2- 3 kW och för att värma sam-
ma villa under en kall vinterstorm behövs 8-10 kW. För att klara detta behöver brännaren ar-
betsområde klara effektbehov på mellan 1-10 kW, i verkligheten kanske till och med ett ändå 
större område. Ett sånt här system måste alltså klara av att anpassa sig efter minst en faktor ett 
till tio med avseende på luft, bränsle och förbränningszon.  
 
Även om man bortser från sommardrift vid riktigt låga effekter (behovet kan klaras med t ex 
solenergi) och använder pelletsbrännaren höst, vinter och vår så blir ändå skillnaderna stora. 
För att en modulerande brännare för effekter 3-9 kW skall fungera optimalt behöver man re-
dan vid 9 kW tre gånger så mycket luft, bränsle och rosteryta som vid 3 kW. Ändå är det 
tveksamt om en sån brännare skulle ha en praktiskt användbarhet.  
 
Om man vill att brännaren skall brinna konstant och anpassa sig efter det momentana effekt-
behovet ställs man alltså inför nya utmaningar. Förutom själva brännaren skall pannans kon-
vektionsdel klara av att hantera motsvarande skillnader i rökgasmängd utan att få vare sig för 
låg eller för hög temperatur till skorstenen. Temperatur under 110- 120ºC innebär en stor risk 
för kondens och en alltför hög temperatur innebär stora rökgasförluster och försämrad verk-
ningsgrad.  
 
Det idealiska systemet skall klara av att leverera värme till varmvattenbehovet en varm som-
mardag likväl som det skall klara både värme- och varmvattenbehovet som krävs när man 
tappar upp ett hett bad en kall vinternatt. Ett sådant värmesystem kräver naturligtvis ännu 
större anpassningsbarhet. Att åstadkomma detta är knappast något som är gjort i en hand-
vändning.  
 
Visst finns det genvägar att gå. Man kan hålla rökgastempraturen hög med laddpaket, man 
kan tänka sig system som kopplar in solvärme eller en elpatron sommarhalvåret, man kan 
tänka sig att brukaren aktivt konfigurerar panna beroende på väderleken och man kan accepte-
ra att köra systemet under dåliga förhållanden ibland. Frågan är hur mycket man kan ge och ta 
och ändå i slutändan få fram en produkt uppfattas som bättre för konsumenten än en konven-
tionell brännare. En produkt som dessutom fortfarande skall kunna produceras till ett någor-
lunda rimligt pris. Det är dessa frågeställningar och svårigheter vårt projekt handlar om. 
 
Kan rökgasåterföring underlätta konstruktion av en sån här brännare? Det borde det kunna 
göra. Genom att blanda in rökgaser i förbränningsluften kan man ju minska variationerna i 
rökgasflödet. Frågan är istället om det är rimligt kostnadsmässigt och om finns någon tillver-
kare som orkar ta sig an denna utmaning på allvar. 
 
Bengt- Erik Löfgren          Tommy Blom 
Äfab              Milab 
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0. Sammanfattning 
 
Detta projekt har startats redan i november 1999 och försöken har av och till pågått fram till 
juli 2003. Projektet har behandlat rökgasåterföring till små pelletsbrännare avsedda för villa-
bruk. Denna rapport är gemensam för två projekt med Äfab och MiLab som projektägare. Det 
mesta av det praktiska arbetet har genomförts i Äfabs lab. Arbetet med framtagning av proto-
typer har skett i samarbete med Naturenergi och Ekosystem samt inledningsvis (fram till 
2001) har varit även Thermia, Sahlin Eco-tec och Janfire varit med ett hörn.  
 
Projektet har under projekttiden stött på oväntade svårigheter som har lett till upprepade om-
starter med nya förutsättningar. De många aktörernas inblandning har även lett till förseningar 
och svårigheter med att få fram föreslagna förändringar i rätt tid. För att få struktur på projek-
tet har under perioden 1 sept 2002 och fram till 4 juli 2003 Magnus Ryden (Civ ing från Cha l-
mers) arbetat heltid med projektet.  
 
System för rökgasåterföring har konstruerats och applicerats på tre olika konventionella pel-
letsbrännare, en Iwabo, en Eurofire och en Albin Biopell. Även ett antal specialvarianter, till 
exempel en tubreaktor, har därutöver konstruerats. Dessa prototyper har sedan testats och 
utvärderats på Äfab:s lab. Det som har undersökts är i första hand hur faktorer som luftöver-
skott och hur rökgasåterföring påverkar förbränningen med syfte att ta reda på vad man kan 
förvänta sig för att kunna bygga en modulerande brännare, som samtidigt har förmågan att 
automatiskt anpassa sig efter uppkomna situa tioner.  
 
Våra resultat visar att rökgasåterföring inte är fullt så enkelt att applicera under praktiska for-
mer som vi från början hade trott. Det är långt ifrån självklart att man utan problem under alla 
förhållanden kan sänka luftöverskottet eller förbättra förbränningen med hjälp av att återcirku-
lera rökgaser. Genom återcirkuleringen sänker vi syrekoncentrationen förbränningsluften vil-
ket leder till en långsammare förbränning. Med bibehållen gashastighet och/eller ett ökat un-
dertryck i eldstaden leder detta till att lågan riskerar växa sig så stor och bli så fladdrig att den 
inte längre klarar av att hålla samman. Detta leder i sin tur till ökade utsläpp, stötvis förbrän-
ning eller till och med att brännaren slocknar. Våra resultat visar också att man i de flesta 
driftsfall kan nå minst lika goda förbränningsresultat genom att enbart reglera med luftfläkten 
som att även reglera rökgasåterföringen. I synnerhet gäller detta vid lite högre effektuttag.  
 
Men med en brännare som ger extremt god omblandning i fö rbränningszonen, som till exem-
pel Albinbrännaren, har vi ändå uppnått intressanta resultat. Resultat som i visar att det är 
möjligt att kunna minska uttagen effekt och ändå bibehålla en god förbränning.  
 
Vi har även kommit fram till att de yttre förutsättningarna, som till exempel panna, skorsten 
etc, påverkar förbränningsresultatet mycket mer än vi från början hade trott. Detta komplice-
rar i första hand framtagandet av ett styrsystem för brännaren. Ett dylikt system förutsätter ju 
helt förutsägbara insignaler för att fungera. Vi gör bedömningen att för att en pelletsbrännare 
med rökgasåterföring skall bli kommersiellt gångbar måste den kunna flyttas mellan olika 
eldstäder och därmed yttre förutsättningar. Detta har vi inte kunnat uppnå med våra brännare.  
 
Vår sammanfattande slutsats är därför att vi inte längre tror det är möjligt att konstruera en 
eldstadsoberoende och modellerande pelletsbrännare för villabruk. Rökgasåterföring och mo-
dellering med hjälp av aktiv styrning i första hand är tänkbar enbart i kombination med integ-
rerade pannor. Där eldstad, panna och brännare redan från början är anpassade till varandra 
kan tekniken möjligen kunna finna en kommersiell marknad.  
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1. Inledning 
 
Dagens pelletsbrännare för villapannor använder sig i regel av primärluften för att transporte-
ra bort askan från förbänningszonen. På låga effekter minskar behovet av förbränningsluft och 
därmed brännarens förmåga att hålla förbränningszonen ren. Vid småskalig förbränning av 
pellets är det därför inte ovanligt med driftstörningar på grund av askansamlingar i brännkop-
pen. Askan kan i sin tur sintra eller på annat sätt störa lufttillförseln genom pelletsbädden. För 
att undvika detta kan man välja att använda sig av ett högre luftflöde men detta bidrar till att 
luftöverskottet ökar vilket i sin tur leder till större rökgasförluster och därmed en försämrad 
verkningsgrad. Ändringar i en byggnads värmebehov, variationer i bränslekvalité eller om 
brännaren måste köras med många starter och stopp är exempel på andra faktorer som kan ge 
upphov till driftstörningar hos dagens pelletsbrännare. Dessa störningar leder i sin tur till 
försämringar i driftsekonomi, ökade utsläpp eller i värsta fall olyckor.  
 
En naturlig lösning på ovanstående problem vore att utveckla en aktiv styrning som har för-
mågan att anpassa driften snabbt och effektiv till förbränningens aktuella förhå llanden. En 
sådan styrning skulle i idealfallet samtidigt kunna medge drift med färre starter och stopp, ge 
anpassningsbarhet till variationer i bränslekvalitén samt även bidra till att hålla förbrännings-
zonen fri från aska och sintringar.  
 
1.1 Konventionell O2-styrning 
Den mest uppenbara metoden att styra förbränningsresultatet hos en pelletsbrännare är att 
anpassa mängden förbränningsluft efter bränslemängden eller vice versa. Man kan till exem-
pel låta en billig och enkel O2-givare, till exempel en lambdasond, ge indata till ett styrsystem 
som sedan i sin tur ökar eller minskar bränsleinmatningen. På så sätt kan man under de flesta 
förhållanden elda med fördelaktigt luftöverskott och goda förbränningsprestanda. Såna system 
finns och används vanligen i lite större konventione lla pelletsbrännare, även om tekniken även 
i dessa fall normalt arbetar i drift med start/stopp. När temperaturen i husets värmesystem 
blivit tillräckligt låg startar brännaren och brinner en stund och när temperaturen blivit till-
räckligt hög stoppar den automatiskt.  
 
Givetvis är det möjligt att konstruera en brännare för kontinuerlig drift och reglerbar effekt 
utifrån den här principen. Man skulle till exempel kunna låta en panntermostat styra bränsle-
inmatningen och ett separat reglersystem sedan styra lufttillförseln. Med ett sådant system 
applicerat på dagens teknik stöter man dock på svårigheter vid små effektbehov. Då blir 
strömmen av förbränningsluft nämligen så liten att risken för igensotning av brännkoppen och 
därmed driftstörningar blir överhängande.  
 
För flertalet av pelletsbrännarna på den svenska marknaden anses den nedre gränsen för 
start/stoppdrift ligga på en effekt någonstans runt 5-6 kW, eller räknat som tillförd mängd 
pellets, ett drygt kg per timme. Eftersom årsmedelbehovet av effekt för en medelstor svensk 
villa i regel ligger runt 2-3 kW så blir det vara svårt att konstruera en modulerande brännare 
som tickar på utan start och stopp utifrån dessa principer.  
 
Det finns olika idéer på hur man skulle kunna få goda förbränningsprestanda även vid riktigt 
låga effektbehov, bland annat har danska företag som presenterat integrerade pannor med lös-
ningar där brännare får sin förbränningsluft uppifrån istället för genom bränslebädden.  
 
Detta projekt har valt en annan väg. Vi har haft fokus på att undersöka förutsättningarna för 
att med hjälp av rökgasåterföring lösa problemen.   
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1.2 Rökgasåterföring 
I större pannor är det inte ovanligt med rökgasåterföring för att styra förbränningen och redu-
cera utsläppen av bl a kväveoxider. Genom att återcirkulera och blanda in rökgaser i förbrän-
ningsluften kan man kontrollera och styra förbränningsresultaten och därigenom påverka så-
väl verkningsgrad som miljöprestanda. En större inblandning av rökgaser vid samma totala 
gasflöde innebär att man minskar mängden tillgängligt syre och därmed luftöverskottet.  
 
Recirkulation av rökgas påverkar även förbränningen på andra sätt. Rökgaser består i huvud-
sak av het vattenånga och koldioxid. Genom att blanda in heta rökgaser i förbränningsluften 
kan man påverka förbränningsresultatet i positiv riktning, till exempel genom att va ttenångan 
i rökgaserna hjälper till att spjälka upp bränslet så att man får så kallad blålågeförbränning. 
Detta skulle kunna leda till att system med rökgasåterföring får snabbare förbränning med 
förbättrade bättre prestanda.  
 
Den mest uppenbara fördelen med rökgasåterföring är annars att man, i alla fall i teorin, kan 
upprätthålla ett högre gasflöde genom pyrolyszonen även vid mycket låga effekter med bibe-
hållet lågt luftöverskott. Ett högt gasflöde är önskvärt eftersom det hå ller brännkoppen ren. Ett 
lågt luftöverskott är också önskvärt eftersom det minskar rökgasförlusten. Rökgasåterföring 
skulle alltså kunna göra det möjligt att uppnå högre stabilitet och bättre förbränning även på 
låga effekter. En 50/50-blanding av luft och rökgas med 10% [O2] innebär en minskning av 
luftöverskottet med ungefär 25% utan att flödet genom brännkoppen påverkas. Om våra teori-
er stämmer skulle detta göra det möjligt att minska lägsta stabila körning med en brännare lika 
mycket, till exempel från 6 kW till 4,5 kW. En större inblandning skulle naturligtvis göra det 
möjligt att gå ännu lägre ner i effekt.  
 
Däremot är det tveksamt om rökgasåterföring har förutsättningen att vara fullt lika anpass-
ningsbart för olika effekter som O2-styrning. En alltför stor inblandning av rökgaser kräver 
sannolikt längre uppehållstid i förbränningszonen på grund av att syrekoncentrationen blir 
lägre vilket bidrar till en lägre reaktionshastighet. Det finns alltså en övre gräns för hur myck-
et rökgaser man kan/bör återföra innan förbränningsprestandan försämras. Fenomen som blå-
lågeförbränning skulle möjligen kunna motverka detta men om man vill bygga en helt modu-
lerande brännare så är rökgasåterföring knappast en ersättning för-, utan snarare ett komple-
ment till-, konventionell O2-styrning.  
 
1.3 Äfab:s och MiLAB:s förstudie 
1998 genomförde Äfab i samarbete med MiLAB en förstudie om rökgasåterföring (ER 
11:1999) vid småskalig pelletseldning för Energimyndighetens räkning. I denna studerades 
vilken inverkan på förbränningsresultaten som erhölls vid återcirkulation av rökgaser på en 
Iwabo Villa XL pelletsbrännare kopplad till en Arimax 25 kW vedpanna. Ett antal körningar 
på effekter mellan 10 och 25 kW gjordes med genomgående posit iva resultat. Bedömningen 
var att resultaten sannolikt berodde på rökgasåterföringen men de väckte samtidigt en del frå-
geställningar. Detaljer som ansågs extra viktiga att reda ut var betydelsen av stabila under-
tryck under förbränningen, uppkomst av ökat luftöverskott vid återföring samt nyttan med 
blålågeförbränning.  
 
Det ansågs därför att det kunde vara motiverat att studera rökgasåterföring för pelletsbrännare 
i ett nytt projekt med större resurser och bättre tillgång på tid vilket ledde oss fram till detta 
projekt.  
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2. Syfte 
 
Projektet har dels syftat till att öka kunskapen och förståelsens om hur olika parametrar på-
verkar förbränningsresultatet vid rökgasåterföring på pelletsbrännare och dels till att överföra 
dessa kunskaper till marknadens pelletsbrännare. Ursprungligen var projektet indelat i två 
delsteg.  
 
2.1 Delsteg I 
Syftet med delsteg I av projektet var att undersöka och dokumentera hur en pelletsbrännare 
med aktiv styrning av rökgasåterföring för villabruk skulle kunna konstrueras. Detta har inne-
fattat kartläggning av vilka detaljer på brännaren och vilka driftsparametrar som är särskilt 
viktiga att ta hänsyn till. Erfarenheten från dessa tester låg sedan till grund för hur vi skulle 
konstruera ett reglersystem som förmådde styra en dylik anordning.  
 
2.2 Delsteg II 
I delsteg II av projektet var det ursprungligen meningen att vi skulle ha utnyttjat de erfarenhe-
ter och kunskaper om rökgasåterföring vi skaffat oss under delsteg I till att implementera tek-
niken på mer eller mindre kommersiella brännare. Detta skulle göras i nära samarbete med 
intresserade utrustningstillverkare och det optimistiska målet var att få fram små pelletsbrän-
nare som kunde arbeta stabilt på effekter mellan ungefär 1-15 kW. En sådan brännare skulle i 
princip kunna köras året om utan start och stopp och därför få prestanda vida överlägsna da-
gens brännare.  
 
2.3 Omprövning av syftet 
Efterhand som projektet framåtskridit har vi underhand stött på svårigheter som gjort oss 
tvungna att börja om både en och två gånger. Bl a visade det sig mycket svårt att konstruera 
en brännare som är möjlig att studera inom hela effektområdet från några enstaka kW upp till 
kanske 12- 15 kW.  
 
Eftersom vi anser att rökgasåterföringen gör störst nytta vid de lägsta effekerna valde vi att 
fortsättningsvis koncentrera oss på återföring vid effekter under 5 kW. Vid högre effekter 
klaras förbränningsresultaten utan återföring enbart med traditionell O2-styrning. Dessutom 
kan vi konstatera att utvecklingen av pelletsbrännare har gått snabbt framåt sedan förstudiens 
dagar och det är tveksamt om det finns något egentlig anledning att jobba med rökgasåterfö-
ring för högre effekter än 2- 5 kW.  
 
Svårigheter med att hantera de längre uppehållstider som flamman med rökgasåterföringen 
behöver vid riktigt låga effekter blev betydligt större än vad vi hade föreställt oss. Därmed var 
det heller inte meningsfullt att lägga resurser på att ta fram ett fungerande reglersystem. Pro-
jektet har istället inriktat sig på att undersöka hur rökgasåterföring för pelletsbrännare funge-
rar i största allmänhet.  
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3. Metod  
 
3.1 Brännare 
Efter några inledande försök med samma utrustning som användes vid förstudien va lde vi att 
låta tillverkare av pelletssutrustning ta fram prototyper vars prestanda vi sedan kunnat testa 
och utvärdera på Äfab:s lab. Detta gjorde vi för att redan på ett tidigt stadium kunde knyta 
brännartillverkare till projektet. Brännarna som använts i testet har därför byggts av Lasse 
Larsson på Naturenergi/Iwabo samt Erik Pettersson på Ekosystem/Eurofire. En tredje och 
sista variant har vi byggt själva med en Albin Biopell som utgångspunkt. 
 
För enkelhetens skull har dessa brännare konstruerats med utgångspunkt från konventionella 
brännare. Detta för att tekniken skulle bli så lätt att applicera kommersiellt som möjligt. Skill-
naden gentemot originalen har varit att prototyperna försetts med fläktar som klarar av tempe-
raturer på några hundra grader samt anordningar för rökgasåterföring. Dessa prototyper har vi 
sedan arbetat med och anpassa så gott vi har kunnat. Se mer under arbetsgång för närmare 
dokumentation av de olika prototyperna.  
 
3.2 Bränsle 
Som bränsle har vi använt standardpellets från Såbi. För prototyp A använde vi 8 mm och för 
övriga brännare använde vi 6 mm. Anledningen att vi använde pellets med mindre diameter 
för de senare prototyperna var att vi till dessa använde en cellmatare avsedd för 6 mm pellets.  
 
3.3 Styrsystem 
Ursprungligen var tanken att vi skulle använda oss ett reglersystem uppbyggt kring en lamb-
dasond. MiLAB:s del i projektet innefattade bland annat planering. framtagning och konstruk-
tion av dylikt system. En svårighet var att vi med tillängliga brännare hade svårt att få fram 
utrustning som kunde arbeta med tillräckligt låga O2-halter för att lambdasondstekniken skulle 
fungera. Vid körning på lägre effekter gav våra prototyper därför stora luftöverskott med allt-
för höga O2-halter. 
 
Detta i synnerhet då vi bestämde oss för att jobba på låga effekter, under 5 kW. Dagens pel-
letsbrännare och pannor är i regel byggda för att fungera som bäst på effekter runt 15-20 kW. 
För O2-halter över 8-9% anses lambdasonden inte tillräckligt noggrann för att kunna använ-
das.  
 
En annan svårighet var att vi hade svårt att få våra prototyper att svara konsekvent med avse-
ende på [O2] när vi justerade återföringen. På grund av dessa praktiska problem kom vi aldrig 
så långt att det blev meningsfullt att utveckla något konkret styrsystem. Istället har vi försökt 
använda oss av ett av MiLAB:s standardsystem, en MOC-100. Den har bestått av en lambda-
sond, en spjällmotor från Belimo samt en styrbox. Under vissa förhållanden kunde vi styra 
[O2] i avgaserna med hjälp av rökgasåterföringen 
 
3.4 Provplatser och pannor 
Brännarprototyperna testade vi i befintliga pannor på Äfab:s lab. Vår provrigg består av fasta 
provplatser med ett flertal värmepannor, eldstäder och liknande för effekter upp mot 40 kW 
per styck. Pannan vi i huvudsak har använt oss av under projektet är en Combifire, vilket är 
samma panna som SP använder sig av för test och P-märkning av pelletsbrännare. För att få 
lite referensvärden att jämföra med har vi även testat vissa av prototyperna på en panna, en 
Therima Tric+. Detta gav dock likartade eller i vissa fall till och med sämre resultat.   
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3.5 Miljövärden 
I huvudsak har vi använt oss av ett instrument Testo350M/XL för att analysera rökgaserna. 
Som de viktigaste parametrarna att undersöka valde vi halterna av CO och O2 i rökgaserna. 
[CO] är en användbar indikator på hur fullständig förbränning vi har och [O2] är (liksom 
[CO2]) är mått på luftöverskottet och därför även rökgasförlusten. Låg [CO] indikerar bra 
förbränningsförhållanden och låg [O2] indikerar lågt luftöverskott. Idealet vore alltså om vi 
kunde få fram brännare som förmådde arbeta med låga halter av såväl O2 som CO över ett 
brett effektspektrum. Eftersom vi dessutom hade tänkt använda O2-halten som indata till styr-
systemet var det extra viktigt för oss att uppnå jämna, stabila och styrbara värden för denna 
parameter. I det ideala fallet skulle [O2] svara linjärt vid justering av rökgasåterföringen. 
 
I pelletsbranschen använder man i regel CO2-halten i rökgaserna som mått för rökgasförlus-
ten. Hög [CO2] indikerar lågt luftöverskott och därmed låg rökgasförlust. Testoinstrumentet 
mäter dock inte [CO2] i konventionell mening utan beräknar istället det utifrån ett schablon-
värde på bränslets kolinnehåll och O2-halten i rökgaserna. Därför använder vi oss av [O2] 
istället. Om man inte har några störningar i systemet skall ett sånt här förförande ge pålitliga 
mätvärlden även för [CO2].  
 
Utöver ovanstående mätte vi även [NOX] i rökgaserna för att se om vi kunde upptäcka några 
synergier mellan kväveoxider och rökgasåterföringen. I större anläggningar och för oljebrän-
nare används rökgasåterföring nämligen till och från för att reducera utsläppen av just NOX. 
Även [NOX] mättes med Testo350M/XL.  
 
Förutom Testoinstrumentet har vi till och från även använt oss av andra instrument för att 
kunna mäta i flera olika punkter av systemet eller för at kunna ställa upp ämnesbalanser. 
Bland annat har vi använt en Codimeter 90 som mäter [CO]/[CO2] samt ett enkelt Testo 325-1 
som mäter [CO]/[O2].  
 
Tanken var att när vi väl fått fram ett fungerande system så skulle detta utvärderas mer grund-
ligt med långa körningar och loggningar av även till exempel THC-emissioner. För detta hade 
vi tänkt använda Äfab:s flamjoniseringsinstrument från Boo Instrument. Av olika anledningar 
kom vi dock aldrig så långt i projektet. 
 
Givarna har i regel placerats centralt i rökgaskanalen någon decimeter ovanför pannan men vi 
har även experimenterat med andra placeringar, i första hand med givare i rökgascirkulatio-
nen. 
 
3.6 Eldningsförsök 
Körningarna har varat från korta intervaller på 30 minuter upp till 8 timmar. Körningens längd 
har berott dels på deras karaktär och dels på hur långt det har varit möjligt att driva rökgas-
återföringen i det aktuella fallet. De längre gångtiderna har vi använt oss av i huvudsak när vi 
har mätt verkningsgrader, de korta för att uppskatta momentana värden vid en viss inställning.  
 
Från början hade vi tänkt oss att systematiskt och utifrån statistiskt erkända metoder beta av 
de olika driftsfallen. Men allteftersom projektet framskred blev vi tvungna att ompröva detta 
tankesätt. De prototyper för rökgasåterföring vi tog fram höll helt enkelt inte måttet. För att 
samla erfarenhet och hitta orsakssamband övergick eldningarna mer och mer drag av ”trial 
and error”, det vill säga experimenterande med olika varianter och parametrar i hopp om att 
till finna någon form av funktionalitet. Detta har lett fram till att körningarna skiftat mycket 
till sin karaktär och längd. Detta är naturligtvis inte bra för körningarnas jämförbarhet men en 
naturlig följd av att projektets svårigheter var större än vi förväntat. 
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3.7 Temperaturer, flöden och pannverkningsgrad 
Pannverkningsgrad har beräknats med hjälp av Äfab:s kylrigg. Den använder Pt100-och 
Pt500-givare för temperaturer samt en Danfoss energimätare för flöden.  
 
3.8 Tryck och drag 
Skorstensdraget och undertryck i eldstaden har mätts upp med ett enkelt handinstrument som 
klarat av undertyck på upp till 60 Pa. Tyvärr har vi inte haft möjlighet att noggrannare logga 
och kartlägga tryckförhållanden inne i brännaren och pannan. Vilket så här i efterhand hade 
varit värdefull erfarenhet. 
  
3.9 Skorstenen 
Vi har i de flesta fall använt oss av en 120 mm skorsten utrustad med motdragslucka för att 
skapa stabila dragförhållanden. Vi har även experimenterat med andra varianter. De gånger vi 
har använt andra varianter så nämner vi det specifikt i texten eller exemplen. 
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4. Arbetsgång 
 
4.1 Prototyp A – ”Hornpär” 
För att motivera företagens egeninsats i projektet var det nödvändigt att låta inblandade före-
tag få så stort spelrum som möjligt när det gällde att konstruera nya prototyper. Detta för att 
passa in i företagets tillverknings-, design- och produktionsfilosofi. Efter inledande försök var 
det därför naturligt att låta Naturenergi/Iwabo, ta fram den första brännarprototypen med ett 
försök till integrerad rökgasåterföring. Denna första återföringsprototyp byggdes av Lasse 
Larsson på ovan nämnda företag.  
 
Prototyp A är i grunden en Iwabo Villa S med två fastsvetsade rör för rökgasåterföring samt 
ett något förändrat inre. Denna prototyp fick snabbt smeknamnet ”Hornpär” dels på grund av 
sina pampiga hornliknande spröt samt en omvittnad otrevlig förmåga att skapa kraftiga och 
oväntade rökgaspuffar.  
 
Trots dessa egenskaper har prototyp A använts i ett stort antal testkörningar. Just benägenhe-
ten att producera rökgaspuffar visade sig tillföra projektet värdefull erfarenhet och därmed 
underlätta sökandet efter samband i syfte att kartlägga rökgasåterföringens möjligheter.  
 

 
 
Bild 1: Prototyp A 
 
4.1.1 Problem med prototyp A 
Prototyp A hade naturligtvis flera uppenbara svagheter. I första hand saknade den flexibilitet. 
Hela funktionen var inbyggd och hopsvetsad i en låda och de enda driftsparabler som har varit 
möjliga att påverka på prototyp A var: 
 

• Inställningar på det kombinerade luft- och gasspjället  
• Inställningar på fläktaxelspjället 
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• Ungefärlig effekt på bränsleinmatningen 
 
Dessa variabler var i sin tur endast semistyrbara. Ändringar på rökgas- respektive luftspjället 
gav naturligtvis upphov till förändringar i respektive flöde, men tyvärr inte på något jämnt och 
bra sätt. Orsaken till detta var kraftigt överdimensionerade rör som ledde till att större delen 
av reglerutrymmet återfanns de sista millimetrarna på spjällen. Den kompakta hopsvetsade 
konstruktionen gjorde det dessutom svårt att mäta aktivt på vad vi egentligen åstadkom med 
att variera inställningarna. Bränsleinmatningen sköttes av ett styrprogram som matade enligt 
en startstopprincip vilket gav upphov till ett hackigt förbränningsförlopp.  
 
Utrustningen var heller inte konstruerad för att köras på lägre effekter än 6-8 kW. Vi hade 
egentligen velat komma betydligt längre ner i effekt. Bäst fungerade prototyp A på effekter 
över 15 kW. Någon möjlighet att varvtalsreglera rökgasfläkten för ökad flexibilitet hade vi 
inte. Det fanns ett spjäll monterat efter fläkten med vilket man marginellt kunde påverka till-
luften en smula. Men i praktiken fungerade detta mer eller mindre efter ”allt eller inget-
principen”.  
 

 
 
Bild 2 : Prototyp A monterad på Combifirepanna och utrustad med lambdasty rning. 
 
Förutom problemen med luftreglering fanns även insvetsat extra rör i brännarens låda som 
delvis blockerade hålen för sekundärluft till brännkoppen. Detta gav upphov till att brännaren 
fick många driftstopp på grund av att bakre delen av pelletsbädden inte brann ut, vilket i sin 
tur resulterade i att en stor hög oförbränd pellets då och då byggdes upp bak i brännaren. Det-
ta gjorde långtidskörningar omöjliga och var säkert en bidragande orsak till att brännaren då 
och då kunde bygga upp rökgaspuffar eller att brännaren helt enkelt slocknade.  
 
4.1.2 Förberedande körningar med prototyp A 
Trots de uppenbara bristerna gjorde vi alltså en hel del körningar med prototyp A. Vi ville 
bilda oss en uppfattning huruvida erfarenheterna från förstudien var gångbara även för denna 
prototyp. Försök har gjorts på olika effekter under olika förhållanden. Totalt genomförde vi 
20-25 organiserade körningar med prototypen samt även åtskilligt micklande och experimen-
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terande. I de fall resultaten ansågs som anmärkningsvärda försökte vi följa upp dem efter bäs-
ta förmåga.  
 
Vad vi sökte uppnå var i första hand ett bra förbränningsresultat vid så låga effekter med ett så 
stort gasflöde genom brännkoppen som möjligt. Meningen var att dessa körningar även skulle 
ge oss en viss inblick över hur rökgasåterföringen fungerade lite mer i största allmänhet.  
 
4.1.3 Observationer 
Vissa observationer vi gjorde är ganska självklara. Till exempel att en strypning av luften 
medför förbränning med lägre luftöverskott, det vill säga lägre O2-halt i rökgaserna. Detta 
fungerade som väntat bara till en viss gräns. Gick vi över den gränsen drog vi på oss höga 
CO-utsläpp och riskerade dessutom brister i långtidsstabilitet. Vid rökgasåterföring med pro-
totyp A kunde vi ofta, men långt ifrån alltid, se samma fenomen. Genom att öka återföringen 
kunde vi alltså ibland minska [O2] men till slut även dra på oss hög [CO].  
 
Vi kunde även visuellt konstatera att rökgasåterföringen påverkade förbränningen. Ökade vi 
återföringen tappade lågan i lyskraft och blev först vit och sedan blåaktig. Till en början bi-
drog detta till problem eftersom prototyp A var utrustad med en ljusdiod som stängde av 
brännaren om den inte kände något ljus. Detta löste vi inom försöken genom att helt enkelt 
koppla bort dioden.  
 
4.1.4 Styrbarhet under vissa förhållanden 
Under vissa omständigheter fick vi, trots alla svårigheter, en ganska god styrbarhet av [O2] 
med prototyp A. Vi kunde uppvisa minskningar både i CO- och O2-halten i avgaserna vilket 
får anses som positiva resultat. 
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Exempel 1 : Prototyp A – 15 kW – 1 mm vattenpelare drag 
Körning med till en början bara luft och sedan successivt mer rökgas tills brännaren blivit instabil, 
därefter återgång till mer luft igen. Notera den hyfsat linjära höjningen av [CO2] från 7% till 14% 
samt även att [CO] minskar. 
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Ovanstående exempel kan tyckas antyda att det skulle finnas vinster att göra med rökgasåter-
föring. Det förefaller ju som att vi kan sänka O2-halten i avgaserna från 14 till 9 % utan att 
öka CO-emissionerna. Vi kan till och med få en minskning av dem om vi väljer att köra pro-
cessen på [O2] runt 10 %. Detta skulle i sin tur teoretiskt kunna betyda en ökning i verknings-
grad på 2- 4 % -enheter på grund av minskade rökgasförluster samt bättre miljövärden. För-
bränningsverkningsgraden enligt Siegerts formel ökar i exemplet ovan till exempel från 84 % 
till 93 % då mycket på grund av en sänkt rökgastemeratur. 
 
Tyvärr så är exemplet ovan inte representativt för hur prototyp A fungerat mer allmänt. An-
ledningen till det positiva resultatet torde istället vara att vi utgått från ett mycket stort luft-
överskott och sedan successivt minskat det genom rökgasåterföringen. Det är således högst 
relevant att ställa ovanstående positiva körning i relation med följande exempel:  
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Exempel 2 : Prototyp A – 15 kW - 2 mm vattenpelare drag 
Körning med till en början bara luft och sedan successivt mer rökgas tills brännaren blivit instabil. 
Notera att vi nästan inte kan återföra några rökgaser innan processen börjar bli instabil. 
 
För körningen ovan har lufttillförseln strypts med hjälp av ett spjäll för att ge lagom med luft 
redan utan återföring. Vi hamnar på ungefär samma 9 % [O2] och 100 ppm CO som vi kunde 
uppnå med rökgasåterföringen i exempel 1 ovan. Förutsättningarna i övrig har varit desamma. 
I exempel 2 har skorstensdraget varit något högre vilket kan ha påverkat O2-halten något i 
negativ riktning, men inte mycket.  
 
Man kan fråga sig varför inte rökgasåterföringen fungerar i exempel 2? Vår teori är att efter-
som vi redan anpassat förbränningsluften efter effekten så innebär ju ökad rökgasåterföring att 
vi snabbt drar på oss ett otillräckligt luftöverskott i systemet vilket leder till ogynnsamma för-
bränningsförhållanden. Av ovanstående kan vi dra slutsatsen att förbränningen under dessa 
omständigheter blir ungefär lika bra om man styr processen med inluften som om man styr 
med rökgasåterföring. Det är därför också relevant att ifrågasätta om det verkligen är någon 
mening att använda sig av rökgasåterföring vid drift på detta högre effektområde (15kW). 
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Möjligen skulle man med rökgasåterföring få en brännare som lättare kompenserar för olika 
pelletskvaliteter, men vi menar nog ändå att förbränningsresultaten lättare skulle kunna kon-
trolleras med enbart en O2-styrning utan rökgasåterföring. Vi koncentrerade oss därför på ar-
beten i de lägre effektområdena. 
 
4.1.5 Skorstensdragets inverkan på O2-koncentrationen 
En intressant- och delvis underlig observation som vi gjorde under körningarna med prototyp 
A var att ett ökat skorstensdraget påverkade uppmätta halter av emissioner på ett högst vä-
sentligt sätt. Detta är ett fenomen som har gått igen även för våra andra prototyper. I vissa fall 
har det varit mycket tydligt och ibland inte fullt lika framträdande.  
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Exempel 3 : Prototyp A – 12 kW – 1,5 mm vattenpelare drag 
Körning med till en början bara luft och sedan successivt mer rökgas tills dess brännaren blivit insta-
bil. 
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Exempel 4 : Prototyp A – 12 kW – 5 mm vattenpelare drag 



 16

Samma körning som i exempel 4.3 men med betydligt högre skorstensdrag. Notera att [O2] ligger hög-
re och [CO]/[CO2] betydligt lägre än ovan. 
 
Om man jämför kurvorna för ovanstående två körningar så inser man snart att det inte är möj-
ligt att i denna prototyp bygga ett bra styrsystem som arbetar utifrån principen att mäta O2-
halten i skorstenen. Dessa två körningarna uppvisar klart skilda karaktäristika trots att det 
varit samma brännare på samma panna vid samma effekt.  
 
I fallet med det lägre skorstensdraget så skulle reglersystemet vid den aktuella effekten behö-
va sikta på O2-halter runt 13 %, i fallet med det högre draget blir motsvarande 11 %. Vi kan 
alltså inte förvänta oss att samma styrprogram skall kunna klara av olika pannor och dessutom 
olika förhållanden. Om man blandar om korten ännu mer och tänker sig ett styrsystem som 
skall passa olika pannor, olika skorstenar och olika förhållanden så menar vi att det kan vara 
svårt att använda O2-halten i rökgaserna som enda styrvariabel. I alla fall om man mäter den i 
skorstenen. Tyvärr har senare mätningar av [O2] i återcirkulationen inte uppvisat någon avgö-
rande skillnad i beteende.  
 
Ovanstående fenomen har genom hela projektets genomförande givit oss mycket huvudbry. 
En förbränning av en viss mängd pellets med en viss mängd luft borde rimligtvis ge samma 
O2-halt ut ur skorstenen oavsett drag- och tryckförhå llanden. Enda möjliga förklaring på fe-
nomenet som vi kan se är att ett ökat drag i skorstenen bidrar till ett ökat undertryck i eldsta-
den vilket i sin tur leder till att mer luft dras in i systemet genom otätheter i pannan, luckan, 
brännaren, stråk i skorstenen eller andra icke kända vägar. Trots idogt letande har vi inte kun-
nat finna orsaken. 
 
4.1.6 Dålig flexibilitet med avseende på effekter 
Prototyp A byggdes med förutsättningen att den skulle klara ett effektområde upp till 15- 18 
kW, det vill säga att snabbt kunna värma upp ett hus efter t ex ett strömavbrott eller annan 
driftstörning. Sedan skulle rökgasåterföringen göra att brännaren dessutom kunde eldas på 
riktigt låga effekter. 
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Exempel 5 : Prototyp A – 6 kW – 1,2 mm vattenpelare drag 
Körning med till en början bara luft och sedan successivt mer rökgas tills brännaren blivit instabil. 
Notera de höga [O2]-värdena och de instabila [CO]-värdena. Reglerbarheten med avseende på [O2] 
är det heller inte mycket med. 
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Tyvärr visade det sig att prototyp A var ickeflexibel när det gällde olika effekter. Detta var väl 
med facit i hand egentligen inte speciellt förvånade. Prototyp A var helt enkelt byggd för 
mycket högre effekter än de effekter vi senare i projektet beslöt att undersöka närmare. Dess-
utom visade det sig att bränslematningen i original inte alls kunde ställas ned till dessa låga 
effekter och att en intermittent drift av bränsleskruven gav alldeles för ojämn bränsletillförsel. 
 
4.1.7 Sammanfattning av körningarna med prototyp A 
Tyvärr måste man konstatera att även om försöken gett oss mycket erfarenhet så har vi svårt 
att dra några konkreta slutsatser utifrån arbetet med prototyp A inom det låga effektområdet 
under 5 kW. Under vissa driftsförhållanden kunde vi visserligen sänka både [CO] och [O2] i 
rökgaserna genom att vrida på rökgasspjället. Men eftersom driftresultaten varit så yviga och 
undantagen var många så är vi osäker på om förbättringarna verkligen berodde på rökgasåter-
föringen eller på något annat. Dessutom medgav prototyp A små möjligheter att kartlägga 
felkällor och göra relevanta referenskörningar. Den var helt enkelt svår att anpassa och bygga 
om. 
 
Vi kunde därför inte med prototyp A fastslå huruvida det var möjligt att uppnå lika goda fö r-
bränningsresultat med högre gasflöde genom brännkoppen och rökgasåterföring som kunde 
uppnås enbart genom att reglera förbränningsluften. På högre effekter (över ca 15 kW), där 
prototyp A fungerade bra, visade det sig vara svårt att påvisa några fördelar alls med rökgas-
återföringen. Visserligen gick det att uppnå en minskning av O2-halten i avgaserna med ett par 
procentenheter, men med en aktiv reglering avenbart luftspjället kan motsvarande vinst göras 
utan rökgasåterföring.  
 
Några höjningar av pannverkningsgraden kunde inte heller påvisas eftersom prototyp A blev 
glödhet när rökgasåterföringen kopplades på vilket bidrog till att öka utstrålningsförlusterna. 
Denna svåruppskattade felkälla gjorde mätningar på verkningsgraden mycket vanskliga i syn-
nerhet eftersom strålningsförlusternas betydelse ökar vid ett minskat effektuttag. En slutsats 
som vi däremot kan dra av försöken är att en brännare med rökgasåterföring måste konstrue-
ras så att strålningsförlusterna hamnar inne i pannan, enklast genom att bygga brännaren inte-
grerad inne i pannan. 
 
Även om prototyp A resultatsmässigt blev lite av ett sorgebarn så anser vi ändå att de förbere-
dande körningarna varit både mycket lärorika och intressanta. Under vissa omständigheter 
kunde vi ju faktiskt ändå styra O2-halten i rökgaserna genom att modifiera inställningarna på 
ett enkelt rökgasspjäll, även med en så pass grovt tillyxad brännare som prototyp A. 
 
Dessutom uppnådde vi trots allt resultat som antydde att vi kunde uppnå åtminstone samma 
resultat med rökgasåterföring och högt gasflöde som utan och med lägre gasflöde. Därmed så 
gav körningarna med prototyp A input inför projektets fortsättning eftersom vi nu i alla fall 
visste mer om hur kommande prototyper skall vara uppbyggda.  
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4.2 Prototyp B – Eurofire 
 
Eftersom Prototyp A var svår att arbeta rationellt med så lät vi konstruera en ny prototyp, för 
enkelhetens skull benämnd som Prototyp B. Denna byggdes av Erik Pettersson på Ekosystem 
och utgick liksom prototyp A från en på marknaden redan befintlig brännare, nämligen Eko-
systems Eurofire. För att vi inte skulle bygga fast oss i en specifik konstruktion som vi gjorde 
med Prototyp A såg vi till att prototyp B helt enkelt byggdes som en konventionell brännare 
fast med en temperaturtålig sugfläkt med ett gängat inblåshål.  
 
All övrig teknik kopplades bort. Utifrån detta brännarskelett kunde sedan olika system för att 
återföra rökgaser konstrueras med vanliga rördelar. Precis som prototyp A är Eurofirebränna-
ren fallschaktsmatad med en extern bränsleskruv. Så för att komma ner i effekt och få någor-
lunda jämnhet i matningen försåg vi denna skruv med ett mindre externförråd och en cellma-
tare tagen från en amerikansk pelletsgrill (!).  
 
På så vis kunde vi tillföra brännaren bränsle i effekter från 3 kW upp till ungefär 15 kW med 
någorlunda jämn matning. Bränsleinmatningen reglerades sen med ett vanligt svagströmsag-
gregat. Med detta arbetssätt fick vi helt andra möjligheter att jobba rationellt än vad vi haft 
med prototyp A. 

 

 
 

Bild 3 : Prototyp B 
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Skiss 1: Schematisk bild över prototyp B:s rökgasåterföringssystem i dess grundutförande. Genom att 
justera ventilerna på luft- respektive rökgasröret påverkar vi motståndet i desamma. I normala fall 
har vi börjat jobba med både luft- och återföringsventilen öppna. Därefter har vi successivt slutit luft-
ventilen och därmed ökat systemets benägenhet att ta till sig rökgaser.  
 
Efter injusteringar fungerade prototyp B förträffligt. En uppkoppling med ventiler för att en-
kelt variera motståndet i återföringen, förlängningsdelar för att ta rökgaserna på olika platser i 
pannan samt återföringsspjäll med spjällmotor konstruerades i vanliga rördelar. Vi jobbade 
med flera olika rödimensioner, från 54 mm ända ner till 15 mm.  
 
Med alltför stora dimensioner fick vi problem med att brännkammarens undertryck drog in 
luft bakvägen genom återföringssystemet vilket spädde ut rökgaserna. Detta yttrade sig som 
så att när luftventilen var öppen kunde man få tvära kast i [O2] i skorstenen genom att öppna 
och stänga rökgasventilen. Genom att öppna den kunde vi, paradoxalt nog, höja [O2]. Detta 
problem kunde vi dock ganska enkelt få bukt med genom att minska rördimensionerna till 
under ca 35 mm samtidigt som ett minimivarvtal bestämdes för fläkten. Lämplig dimension 
för brännare som skall jobba mellan 3-10 kW bedömer vi vara 20-35 mm, naturligtvis lite 
beroende på vilken fläkttyp man använder sig av. Till slut fastnade vi för en rördiameter på 34 
mm, vilken är den vi använt mest.  
 
4.2.1 Körningar med prototyp B 
När vi nu hade en väl fungerande brännare som kunde krypa ner på så pass låga effekter som 
3 kW samt reglera luft och effekt på ett bra sett dröjde det inte länge innan vi kunde konstate-
ra att vi allvarligt underskattat problematiken kring med rökgasåterföring. Kopplad på en 
standardpanna under normalbetingelser fick vi nästan ingen reglerbarhet alls i avseende på 
O2-halten i avgaserna. För körningar runt 5 kW hamnade denna dessutom på runt 15%, vilket 
är på tok för högt för att vara styrbart med lambdasond. Det enda vi till en början lyckades 
uppnå att skruva upp rökgasåterföringen var att kraftigt öka CO-halten i avgaserna och öka 
lågans brinntid.  
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Exempel 6 : Prototyp B – 4,8 kW – 2 mm vattenpelare drag 
Körning med till en början bara luft och sedan successivt mer rökgas tills brännaren blivit instabil. 
Notera att i princip ingenting händer innan processen börjar bli instabil runt klockan 14:00. 
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Exempel 7 : Prototyp B – 5,5 kW – 1,5 mm vattenpelare drag 
Körning med till en början bara luft och sedan successivt mer rökgas tills brännaren blivit instabil. 
Mätning i recirkualtionen istället för i skorstenen. Som synes följer förbränningen samma mönster. 
 
Det faktum att vi inte nämnvärt ökade O2-halten i rökgaserna med ökad rökgasåterföring, vare 
sig i skorstenen eller i återcirkulationen, gjorde oss mäkta frustrerade. Genom att öka rökgas-
återföringen och därmed minska inluften så borde vi ju ha minskat luftöverskottet. Dessutom 
kunde vi visuellt konstatera att vi påverkade förbränningen på samma sätt som vi hade gjort 
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med prototyp A. Vid rökgasåterföring tappar lågan färg och blir först vitaktig och därefter blå. 
Trots detta kunde vi inte avläsa några egentliga förändringar i våra mätvärden. 
 
Detta indikerar att ett förändrat undertryck även i denna prototyp skapar inläckande luftflöden 
till pannan. 
 
4.2.2 Pannans och skorstensdragets betydelse  
Eftersom vi inte uppnådde förväntade resultat med prototyp B försökte vi experimentera en 
del med själva pannan. Vi tog ner eldstadsvolymen genom att proppa den full med keramik, 
detta ledde dock inte till något annat än kraftigt ökade CO-halter i skorstenen. Så kraftiga att 
vi inte ansåg det lönt att forstsätta det spåret. Vi strypte genomströmningen i pannan genom 
att täppa till luftspalten på mitten och vi täppte igen konvektionsrören för att minimera risken 
att pannan skulle dra in luft bakvägen. Vi prövade även att på olika sätt strypa skorstenen. 
Detta arbete gav ett visst resultat och bidrog till något ökad reglerbarhet.  
 
Precis som med prototyp A kunde vi påverka [O2] i skorstenen mycket genom att justera skor-
stensdraget. Frågan är om detta inte var ännu tydligare för prototyp B än för prototyp A. 
Sammantaget kan vi säga att vi genom att minimera skorstensdraget, begränsa pannans kon-
vektionsdel samt pannspaltens area fick vi ner [O2] för nästan alla våra körningar med i alla 
fall 3- 4 procentenheter. Ingreppen vi gjorde här var tidvis ganska drastiska. Som mest hade 7 
av 8 konvektionsrör täckta med keramik., skorstenen ersatt med ett 54 mm rör och pannan 
halvfull med keramik. Med denna kraftigt strypta konstruktion kunde vi faktiskt fortfarande 
köra på 10-12 kW utan större problem, vilket säger en del om hur överdimensionerad en 
Combifirepanna är om man vill gå ner i panneffekt.  
 
Till slut bestämde vi oss för att köra pannan helt utan retardrar och med bara ett av konvek-
tionsrören öppet. Skorstenen och eldstaden däremot använde vi sina standardutföranden. Vi 
bedömer att detta förbättrade uppmätta O2/CO2-halter i skorstenen med i alla fall någon pro-
centenhet. Neddraging av skorstensdraget till runt och under 1 mm vattenpelare gjorde också 
ett par procentenheter.  
 
Dessutom löste det här förfarandet ett annat problem vi haft tidigare. På grund av att vi körde 
på låga effekter fick väldigt låga rökgastemperaturer. Genom att vi inte använde retardrar utan 
bara ett tomt rör så kunde vi nu däremot oftast hålla rökgastempraturen 10- 15 oC över pann-
vattentemperaturen även för körningar på effekter under 5kW. Tidigare hade vi fått kämpa en 
del med kondens i skorstenen och igenkletade instrument.  
 
Detta problem kan man givetvis minska även med till exempel ett laddpaket som håller pann-
temperaturen på till exempel 85 ºC, men eftersom vi jobbade med prototyper utan säkerhets-
system så ville vi inte låta dem stå och gå dygnet runt, och med 200 liter vatten i pannan tar 
det lång tid att komma upp dessa temperatur. Speciellt om man tillförd effekt inte kommer 
upp i mer än 10 kW. Således arbetade vi i huvudsak med ganska låga panntemperaturer.  
 
Generellt kan vi säga att pannans betydelse för uppmätta halter i skorstenen är större än vad vi 
i förväg kunde föreställa oss. Rent teoretiskt borde det inte varit någon skillnad i halterna ut ur 
skorstenen.  
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Exempel 8 : Prototyp B – 4,8 kW – 1,5 mm vattenpelare drag – modifierad panna med minimerat luft-
överskott. Körning med till en början bara luft och sedan successivt mer rökgas tills brännaren blivit 
instabil. Jämfört med körningen i standardpanna sänker vi [O2] 3-4%. Vi får även någon procenten-
hets reglerutrymme med avseende på O2.  
 
Att vi kunnat påverka resultaten så mycket med ett så pass enkla handgrepp som täppa till i 
skorstenen eller variera skorstensdraget gör inte driftresultaten enklare att tyda. Att vi senare i 
projektet även kunde konstatera att storleken på påverkan dessutom varierade beroende på 
vilken brännare vi använde oss av gjorde inte saken lättare. 
 
Sammanfattningsvis vill vi med detta konstatera att vi kan ha haft felkällor under projektet 
som vi inte lyckats identifiera. Se vidare under diskussion. 
 
4.2.3 Sammanfattade tabeller för körningar med prototyp B 
Betrakta nedanstående tabell över körningar för olika effektlägen och återföringsmängder. 
Index (bp) står för mätvärden efter blandningspunkten rökgas/luft. Värden i den här punkten 
är uppmätta med ett enkelt handinstrument och därför ungefärliga.  
 
Körningarnas effekt är beräknade utifrån bränsleinmatningen, ett värmevärde på 17,3 MJ/kg 
pellets och ett schablonvärde på 70% pannverkningsgrad. Dessa värden stämmer i regel 
mycket bra med uppmätt effekt så länge vi inte har rökgasåterföringen påkopplad. Våra upp-
mätta värden för effekten sjönk sen bortåt 5-20% utifrån dessa beroende på mängd återförd 
rökgas. Läs mer om detta intressanta fenomen under rubriken diskussion.  
 
Övriga tabellerade mätvärden är:  
 
O2 (bp) = [O2] i blandningspunkten till brännaren 
Temp. (bp) = Gastemperatur i blandningspunkten till brännaren 
O2 (%) = [O2] i skorstenen 
CO (mg/m3 10% O2) = Omräknat CO-värde baserat på [CO] i skorstenen 
NOX (mg/m3 10% O2) = Omräknat NOx-värde baserat på [NOx] i skorstenen 
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AT = Rökgastemperatur i º C 
 
Mätvärdena hänför sig till medelvärden för ca 30 minuters körning under konstanta förhållan-
den. Förhållandena i övrigt har varit: 
 
Rördimension i återföingssystemet: 34 mm 
Skorstensdrag: 1,5 mm vattenpelare 
Panna: Combifire med 1 tub av 8 öppet i konvektionsdelen 
Fläkten: Anpassad för att passa effekten 6 kW. 
 
4,8 kW  
Anpassad fläkt 

O2  
(bp) 

Temp. 
(bp) 

O2 
(%) 

CO (mg/m3 
10% O2) 

NOX (mg/m3 
10% O2) 

AT  
(°  C) 

100% luft 21 25 14,5 146 181 106 
 19 38 14,1 232 180 104 
 15 55 13,9 381 143 101 
 14 58 13,8 461 135 102 
 
Ursprungligen försökte vi beräkna inblandningen av rökgas genom material- och energibalan-
ser. Problemet här var att vi fick väldigt olika resultat om vi räknade på ämnesbalans (med 
avseende på O2) eller om vi räknade på värmebalans. Ämnesbalanserna antydde att vi tidvis 
kunde ha stor inblandning av rökgaser i förbränningsluften, bortåt 75-85%. Värmebalanserna 
däremot talade ett annat språk, nämligen att den inblandningen stannade någonstans runt 40-
50%, eller oftast ännu lägre. Eftersom vi haft många kända felkällor och förenklingar i dessa 
beräkningar samt att de inte stämmer överens kan vi tyvärr inte redovisa några säkra siffror 
över proportionerna rökgas/luft. För att bilda sig en uppfattning om mängd inblandad rökgas 
kan man istället titta på parametrarna O2 (bp) som är [O2] in i brännaren samt temperaturen i 
motsvarande punkt. Den visar på att man många gånger nästan kan halvera luftens naturliga 
syrehalt innan brännaren slocknar.  
 
Mönstret ovan känns igen från diagrammet i exempel 6 ovan. Trots att vi skruvar upp rökgas-
återföringen så mycket vi kan så svarar processen mycket måttligt, ja rent ut sagt dåligt. Det 
som händer är i princip att vi får något högre [CO] och även minskar [NOX] en aning. De låga 
temperaturerna efter blandningspunkten antyder dock att vi har mycket låga flöden av rökgas i 
systemet. Konstigt nog har vi trots detta ganska lågt [O2] i blandningspunkten. Hade det inte 
varit för att det känns helt orealistiskt så skulle man kunna tro att brännaren brinner huvudsak-
ligen på luft som tillsätts andra vägar än genom fläkten. Detta understryks att brännaren fort-
sätter brinna i flera minuter om man stänger luftventilen helt. Sedan börjar den långsamt 
slockna. Vi tätade och kontrollerade utrustningen noga men lyckades trots detta inte helt få 
bukt med det här problemet. Läs mer om detta fenomen nedan. 
 
För att komma upp i flöden genom brännkoppen och uppnå någon form av reglerbarhet var vi 
tvungna att skruva upp fläkten rejält och därmed öka luftöverskottet. För nedanstående serie 
ställdes luftfläkten in så att det var möjligt att uppnå goda värden för körningar runt 5 kW 
med rejäl inblandning av rökgaser. Övriga förhållanden har varit exakt desamma som ovan.   
 
Generellt kan vi säga att pannans betydelse för uppmätta halter i skorstenen är större än vad vi 
i förväg kunde föreställa oss. Rent teoretiskt borde det inte varit någon skillnad i halterna ut ur 
skorstenen.  
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3,6 kW  
Högre fläkteffekt 

O2 
(bp) 

Temp. 
(bp) 

O2 
(%) 

CO (mg/m3 
10% O2) 

NOX (mg/m3 
10% O2) 

AT 
(° C) 

100% luft 21 24 17,0 3876 128 87 

 20 57 16,3 4889 121 86 

 18 81 16,1 2297 153 83 

 17 90 15,6 1681 143 81 

 16 95 15,3 976 151 76 

       
4,8 kW  
Högre fläkteffekt 

O2  
(bp) 

Temp. 
(bp) 

O2 
(%) 

CO (mg/m3 
10% O2) 

NOX (mg/m3 
10% O2) 

AT 
(° C) 

100% luft 21 25 16,6 7095 150 101 

 19 90 15,2 3268 137 100 

 18 110 14,3 1428 152 98 

 15 129 13,8 752 157 92 

 14 133 13,8 270 157 91 

       
7,9 kW  
Högre fläkteffekt 

O2  
(bp) 

Temp. 
(bp) 

O2 
(%) 

CO (mg/m3 
10% O2) 

NOX (mg/m3 
10% O2) 

AT 
(° C) 

100% luft 21 30 12,7 1231 152 110 

 17 86 12,1 441 145 111 

 14 140 8,9 165 129 111 

 12 147 8,1 308 93 110 
 
Maximal effekt utan rökgasåterföring för ovanstående inställning på fläkten med bibehållna 
goda förbränningsdata för ovanstående konfiguration var cirka 12 kW, därefter räckte fö r-
bränningsluften inte längre till och [CO] sprang iväg.  
 
Inblandningen av rökgas för de nedersta körningarna för 3,6 kW respektive 4,8 kW respektive 
serie kunde, om man ville spetsa till det lite, lika gärna ha satts till 100%. I dessa fall har rök-
gasventilen nämligen varit helt stängd för luft. Att processen har fortsatt brinna ändå är lite av 
ett mysterium. Detta trick gick att göra även för prototyp A på låga effekter men inte med 
prototyp C. Alla läckage från pannan borde vara desamma för prototyp A, B och C.  
 
En väg vi kan tänka oss är att det är undertrycket i brännaren som drar in extra förbrännings-
luft genom fallschaktet. Detta leder ju dessa rätt in i brännkammaren och det enda motståndet 
vi haft finns är ett två till tre decimeter tjockt lager pellets i cellmataren.  
 
Vid prov med rökpatron kunde vi också kons tatera att det fanns ett tydligt drag genom pel-
letsbädden i cellmataren. Vi försökte hindra denna felkälla genom att låta pelletsen från ma-
tarskruven falla i en plastslang som vi tejpade på matarcellen. På så vis hoppades vi kunna 
undanröja läckage av luft den här vägen. Konstigt nog hade detta enbart endast en ringa effekt 
och kan således inte förklara fenomenet. Möjligen kunde vi minska [O2] i skorstenen med 
någon halvprocent, men processen kunde fortfarande brinna med en effekt av ca 5 kW med 
luftventilen helt stängd.  
 
I samband med ovanstående kan det även vara på sin plats att påpeka att vi haft orealistiskt 
låga rökgastempraturer vid ovan nämnda ”100%-iga” återföring. I fallet 3,6 kW kommer vi ju 
bara upp i 95° C. Det kan tolkas som att inläckande luft kan ha tagit sig in genom andra håll 
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än fallschaktet, kanske i fläkten. Annars kan man tycka att den borde ha hettats upp till i alla 
fall ett par hundra grader. Tyvärr har vi saknat både resurser, kunskap och utrustning för att 
kunna gå in närmare på exakt hur det här hängt samman. Vi kan i alla fall konstatera att ovan-
stående förhållande är mycket otillfredsställande eftersom det är helt ologiskt och vi har inte 
kunnat identifiera vad som har varit felet.    
 
Vad finns det att säga om miljövärdena då? De utvecklar sig som synes i mycket positiv rikt-
ning. För 3,6 kW och 4,8 kW kan vi dra processen från katastrofalt högt [CO] till riktigt ac-
ceptabla. Även [O2] förbättras en smula, dock inte mer än att vi skulle behöva kunna krypa 
ner ytterligare 7-8 procentenheter innan vi kan börja fundera på att försöka reglera processen 
med en lambdasond. [NOX] beter sig tämligen irrationellt. På det hela taget liknar dessa kör-
ningar med medvetet för hög fläkteffekt körningarna med prototyp A. Vinster kan uppnås 
med rökgasåteföring men huvudsakligen då från inställningar med redan mycket dåliga för-
bränningsförhållanden.  
 
Ovanstående resultat är naturligtvis inte vad vi förväntade och frågetecknen kring rökgasåter-
föringen blev egentligen bara fler. Med vår idé för rökgasåterföring verkar det som att vi mås-
te jobba med hög effekt på fläkten för att få till stånd någon återföring av betydelse.  
 
I de senare körningsserierna där vi skruvat upp fläkten rejält svarar återföringen på ett helt 
annat sätt än i de med anpassad låg fläkteffekt. Detta faktum gör att det känns svårt att under 
praktiska omständigheter styra en brännare som Eurofire med rökgasåterföring. I alla fall om 
man vill använda sig av en och samma fläkt för luft respektive rökgaser. I en konstruktion 
med dubbla fläktar skulle möjligen resultaten lättare kunna förutses och regleras. 
 
Eftersom det inte finns något direkt ”motstånd” i brännkoppen så räcker det med ett blygsamt 
sug i fläkten för att tillgodose luftbehovet, i alla fall vid de låga effekter som vi vill arbeta 
med. Möjligen skulle man kunna komma runt problemet genom att bygga in ett motstånd i 
brännaren, till exempel genom att kraftigt reducera brännkammarens dimension. Ett problem 
kan då bli att klara de lite högre effekterna. Med vår konstruktion, som har relativt generösa 
rör med innerdiameter på 34 mm, ändå kommer vi ändå inte upp i mer än ca 12 kW med max-
imal fläktstyrka. Att minska denna effekt ytterligare skulle kraftigt reducera brännarens an-
vändbarhet. Fast sannolikt är det här ändå den framkomligaste vägen.  
 
Sammantaget kan vi konstatera att även prototyp B blev feldimensionerad. Eller att det snara-
re har varit kombinationen panna / brännare som helt enkelt inte passar ihop. Vi kom inte ner i 
[O2] som gör processen möjlig att styra med en lambdasond för de lägre effekterna.  
 
På lite högre effekter gick det ju bra, men precis som med prototyp A måste man där ställa sig 
frågan om varför vi vill använda oss av rökgasåterföring då resultaten ändå är så bra och enkla 
att justera. Om man kan nå lika bra stabilitet och driftsvärden utan rökgasåterföring som med 
återföring, så finns det knappast någon anledning att bygga in den extrautrustning som återfö-
ringen kräver i en brännare.  
 
Även om vi skulle välja att använda oss av någon annan form av givare än en lambdasond så 
kunde vi inte uppnå den flexibilitet vi önskade med prototyp B. En modulerande brännare för 
svenska behov skulle behöva kunna arbeta med effekter från ca 1 kW upp till kanske 15 kW. 
Prototyp B skulle kunde jobba mellan kanske 5-12 kW med riktigt goda förbränningsegen-
skaper. Detta förutsätter då även en aktiv reglering på O2-sidan.  
 
Detta är förvisso ett betydligt bättre resultat och ett större reglerområde än vad dagens pel-
letsbrännare klarar, men ändå ganska långt från den målsättning vi hade inför detta projekt. 
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4.2.4 Varianter av prototyp B 
I hopp om att komma närmare målet och nå bättre resultat experimenterande vi en del med 
olika modifieringar med prototyp B. Dessa försök hade nog egentligen mer karaktären av ”tri-
al and error” än mer genomtänkta lösningar, men försöken motiverades av att de ökade kun-
skapen om hur återföringen beter sig i olika driftfall.  
 
Ett flertal olika brännkoppar och varianter att ta återföringen avverkades. Vi byggde olika 
tillsatser till brännkoppen för att på olika sätt försöka påverka flammans turbulens och uppe-
hållstid. Vi minskade storleken på kåporna över brännkammaren för att öka gashastigheten. 
Vi minskade rosterytan genom att fylla igen de yttersta rosterhålen. Vi byggde brännkammare 
i form av röranordningar och kopplade rökgasåterföringen till dessa. Vi prövade ta återföring-
en på olika ställen i flamman, i slutet av brännarröret och i skorstenen.  
 
Vi har loggat data från skorstenen, recirkulationen och i själva brännaren. Erik Pettersson på 
Ekosystem byggde även en speciell variant av prototyp B där rökgasåterföringen var integre-
rad i själva brännaren. 
 

 
 
Bild 4 : Prototyp B med integrerat rör för montage direkt på pannan. 
 
Rent generellt kan vi så här i efterhand bara konstatera att alla dessa försök gav sparsamt med 
frukt. Men vi har i alla fall lärt oss att ett antal variationer av utrustningen ändå ger ungefär 
likartade prestanda. 
 
Vår slutsats är därför att eftersom alla varianter ändå bygger på en konventionell brännare 
placerad på en konventionell panna så går det inte att få bukt med alla problemen. Att skala 
ner kåpan och rosterytan på brännaren ledde till exempel inte till något annat än att den börja-
de kasta ur sig mängder av oförbränd pellets.  
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Visst kunde vi påverka förbränningsresultatet, men resultaten står inte i rimlig relation till de 
kostnader principen kräver.  
 
Faktum är att vi med våra prototyper för effekter under 5kW hade svårt att komma ner på O2-
halter som skulle fungera med lambdasond, det vill säga under 8-9%. I de fåtal fall där vi 
lyckades skapa några %-enheters reglerutrymme vid [O2] under 10% visade våra försök på att 
dessa konstruktioner var väldigt effektkänsliga. En variant som gav ett visst reglerutrymmer 
för körningar på 5 kW fungerade alltså inte bra för 4 kW eller 7 kW.  
 
Nedan följer några exempel på lite mer intressanta varianter av prototyp B.  
 
4.2.5 Rökgas från skorstenen 
Vi har under projektets gång experimenterat en hel del med att ta rökgaser på olika platser i 
eldstaden. Med hjälp av rördelar har vi provat att återföra rökgaser från direkt från flamman, 
brännkammaren, direkt innanför pannluckan etcetera. Generellt kan vi säga att vi oftast inte 
kunnat påvisa någon skillnad i förbränningsresultaten beroende på var återcirkulationen har 
tagits. Med Eurofirebrännaren experimenterade vi även med att ta rökgaserna från skorstenen 
istället för från pannan. Detta visade ge sig ett par intressanta effekter.  
 

 
 

Skiss 2 : Principskiss över rökgas tagna från skorstenen.  
 
Detta kan vid första anblicken kännas termodynamiskt fördelaktigt eftersom man ju med ett 
sådant förfarande återför värme till processen som annars skulle ha lämnat densamma genom 
skorstenen. Dessutom återför vi rökgaser med en lägre temperatur till fläkten och brännaren 
än om man hade tagit dem i eldstaden. Detta borde ge lägre utstrålningsförluster eftersom 
dessa delar inte blir fullt så heta som om vi hade tagit rökgaserna direkt från pannan. I prakti-
ken är det närmast omöjligt att i efterhand bygga ett rökgasåterföringssystem på detta sätt, 
men vi har ändå velat testa då systemet möjligen skulle kunna integreras i en sammanbyggd 
panna/brännare. 
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Huruvida det verkligen är möjligt att göra några verkliga vinster i verkningsgrad med detta 
system har kunde vi inte bekräfta. I de körningarna vi gjorde med denna koppling indikerar 
istället en något försämrad verkningsgrad. Se vidare under diskussion.  
 
Annars var det här en variant som fungerade bättre än återföring direkt från eldstaden. Med 
rökgasåterföringen kopplad till skorstenen kunde vi även uppvisa en mycket tydligt NOX-
reduktion och vi uppnådde även en smula reglerbarhet på [O2]/[CO2]-sidan. Dock inte utan att 
dra på oss kraftigt ökade CO-utsläpp.  
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Exempel 9 : Prototyp B – rök från skorsten – 4,8 kW – 1 mm vattenpelare drag 
Körning med till en början bara luft och sedan successivt mer rökgas tills brännaren blivit instabil. 
Notera att NOX-kurvan vänder nedåt när vi ökar återf öringen. 
 
Av någon anledning fick vi alltså en reproducerbar NOX-reduktion med denna installation, 
något vi inte kunnat se i flertalet av de fall med återföringen kopplad direkt till eldstaden. Ex-
akt vad detta har berott på är svårt att säga. Det är dock känt att NOX-bildning är starkt 
temperaturberoende.  
 
Man kan spekulera i att vi genom att återföra svalare rökgaser till processen minskar förbrän-
ningshastigheten utan att för den skull höja temperaturen med rökgaserna. Detta skulle kunna 
leda till lägre högsta temperatur i förbränningszonen. Men å andra sidan leder en långsamma-
re förbränning till en längre uppehållstid vid hög temperatur, något som brukar öka NOx-
bildningen.  
 
Vi hade också lite lättare att komma ner i [O2] med rökgaser återcirkulerade från skorstenen. 
Även CO-emissionerna i ppm var låga. Vi kunde med vår reglerutrustning styra in [O2] i rök-
gasen på runt 8%. Exakt varför vi hade lättare att krypa ner i luftöverskottet genom att koppla 
återföringen till skorstenen är vi inte helt på det klara med. Det kan ha berott på att vi för den-
na koppling använde oss av ett 54 mm rör istället för en konventionell skorsten.  
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Senare mätningar vi gjort antyder att vi kan ha haft inläckande luft genom skorstenen och 
kanske i synnerhet genom motdragsluckan. Vi kan inte utesluta att vi med en bättre anpassad 
skorsten även för våra andra körningar kunde ha fått bättre värden även för dessa.   
 
Trots de positiva resultaten anser vi att det är en dålig idé med återföring tagen från skorste-
nen. Vi bedömde att sådana här brännare skulle fodra alltför stora ingrepp i befintliga pannsy-
stem för att vara kommersiellt intressanta.  
 
4.2.6 Kort recirkulerad rörreaktor 
En annan intressant variant vi testade var en kort recirkulerad rörreaktor. Denna konstruerades 
som så att vi byggde en förlängning till brännarröret och kopplade till ett rör som tog återfö-
ringen i slutet av reaktorn. Tanken bakom den här konstruktionen var att vi försöka isolera 
störningarna från panna och se om vi istället skulle kunna styra processen utifrån O2-halter 
uppmätta i cirkulationen.   
 

 
 
Skiss 3 :  Principskiss över kort recirkulerad tub. Rökgaserna som återförs lämnar aldrig förbrän-
ningszonen och förblir därför opåverkad av störningar från pannan.  
 
Med detta förfarande kunde vi på ett utmärkt sätt styra O2-halten, i alla fall i själva återföring-
en. Problemet i var att motsvarande ökning inte alls kunde uppmätas i skorstenen. 
 
Exemplet på nästa sida belyser problematiken på ett bra sätt. I återcirkulationen tar vi [O2] 
från 13-6%. Vi kunde utan problem även med vår enkla styrutrusning ställa in rökgasventilen 
så vi uppnådde önskad O2-halt. Fast de verkliga emissionerna, de i skorstenen, svarade inte 
alls på samma sätt. Här blev effekten i exemplet ovan att vi tog [O2] från 15-13% samt drog 
på oss hög [CO]. Det här dilemmat kan egentligen bara ha två möjliga svar. Antingen hade vi 
allvarliga störningar i skorstenen beroende på att den på något sätt läckte eller drog till sig luft 
eller så hann lågan inte brinna ut i reaktorn. Det sistnämnda, vilket vi tror var vad som hände, 
skulle ha inneburit att vi i återcirkulationen mätt på gaser som endast varit delvis förbrända.  
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Exempel 10 : Prototyp B med recirkulerad tubrektor – 4,8 kW – 1,5 mm vattenpelare drag. Körning 
med till en början bara luft och sedan successivt mer rökgas tills brännaren blivit instabil. Mätning 
först i återcirkulationen och efter 11:40 samma cykel fast med mätning i skorstenen. Pannan har här 
varit i sitt standardutförande, därav de låga avgastemperaturerna. 
 
4.2.7 Recirkulerad tubreaktor 
För att följa upp resultaten från det recirkulerade röret byggde vi även en lång recirkulerad tub 
där brännaren monterades externt. Eldstaden bestod av ett två meter långt rör kopplat till fron-
ten på prototyp B. Återföringen togs i slutet av röret precis innan pannan. Vi experimenterade 
även med att tillsätta luft i ett par tre extra steg mitt på röret. Med det här förfarandet hoppa-
des vi kunna få lågan att hinna brinna ut till fullo och förhoppningsvis därigenom göra proces-
sen mer styrbar.   
 

 
 

Skiss 4 : Principskiss över recirkulerad tubreaktor med tillsättning av luft i flera steg 
Bild 5 : Prototyp B med recirkulerad tubreaktor 
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Körningarna med det långa röret på brännaren blev tyvärr extremt hackiga och instabila. Tid-
vis kunde vi dock uppnå goda resultat med större styrbarhet än med mer konventionella ar-
rangemang. Det stora problemet var istället att vi med den här konstruktionen hade vä ldigt 
svårt att ställa in brännaren på de driftpunkter vi ville ha.  
 
Detta berodde sannolikt på att vi genom att tillsätta luft på flera ställen skapade en okontrol-
lerbar situation. Mängden rökgaser från extrastegen beror med en konstruktion enligt ovan på 
trycket i brännaren och undertrycket i rörreaktiorn. Gas som strömmar i ett rör bygger som 
bekant upp ett undertryck vilket naturligtvis påverkar mängden rökgaser i extrastegen. Varia-
tioner av gasen i extrastegen påverkar sen mängden gas i det primära steget vilket ger upphov 
till förändringar i det uppbyggda undertrycket som sedan i sin tur påverkar mängden rökgas i 
extrastegen. Vi får helt enkelt ett obestämt system med flera möjliga driftspunkter för varje 
specifik inställning på fläkten, bränslet och rökgasspjället.  
 
Till slut bedömde vi att konstruktionen som alltför komplicerad och okonventionell för att det 
skulle vara meningsfullt för oss att fortsätta.  
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Exempel 11 : Prototyp B med recirkulerad tubreaktor – 4,8 kW – 1,5 mm vattenpelare drag 
Körning med högt luftflöde. Till en början bara luft och sedan successivt mer rökgas tills brännaren 
blivit instabil. Mätvärden tagna i slutat av tuben. Notera de hoppiga mätvärdena för i stort sätt alla 
halter. 
 
4.2.8 Slutsatser från körningarna med Prototyp B 
Ett av de lite pikantare resultaten vi fick fram var att vi även med prototyp B, som vi trots allt 
ansåg var betydligt bättre anpassad än prototyp A, kunde påverka halterna av i fö rsta hand 
[O2] och [CO2] i skorstenen genom att modifiera faktorer som panna och skorstensdrag. Högt 
drag och öppen pannkonstruktion gav i storleksordningen 2-5%-enhter högre O2-halt i skor-
stenen än en trängre panna med lågt tryck.  
 
Med ovanstående som bakgrund så måste man fråga sig om det verkligen är realistiskt att för-
söka att styra sådan konstruktion med ett system uppbyggt kring en lambdasond.  
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Våra resultat pekar också på att det verkar vara mycket svårt- eller orealistiskt att bygga en 
pelletsbrännare som skall reglera över ett större effektspann och som samtidigt arbetar enbart 
med rökgasåterföring. Helt klart kan man uppnå goda förbränningsresultat genom rökgasåter-
föring även om man från början har ett mycket stor luftöverskott, men ändå bara till en viss 
gräns. En modulerande brännare med aktiv reglering förutsätter därför att man styr förbrän-
ningsluften också vilket naturligtvis ökar reglersystemets komplexitet avsevärt.  
 
Vi kunde inte påvisa någon anledning att använda sig av rökgasåterföring vid effekter där 
luftflödet räcker till för att hålla brännkoppen ren. Under vissa förhållanden kunde vi dock 
uppnå viss NOX-reduktion, men under andra förhållanden såg vi raka motsatsen. 
 
Reglerutrymmet för enbart rökgasåterföring blev aldrig mer än 3-4 procentenheter vilket 
knappast räcker till för att styra ett så pass ojämnt förbränningsförfarande som pelletseldning. 
De naturliga störningarna i mätvärdena beroende på till exempel ojämn bränslematning, för-
bränning och igensotning var ofta lika stora. Dessutom kom vi egentligen aldrig på allvar ner i 
tillräckligt låga [O2] för att vår lambdasond skulle kunna fungera på allvar. I synnerhet inte 
om vi ville kunna variera brännarens effekt.  
 
Högt drag i fläkten och hög effekt gav ofta bättre styrbarhet. Rent generellt fungerade även 
prototyp B bättre ju högre upp i effekt vi kom. Detta antyder att prototyp B precis som proto-
typ A varit kraftigt överdimensionerad. Sannolikt har även pannan haft betydelse här. Dessa 
faktorer har gjort det svårt för oss att få prototyp B att fungera vid lite lägre effekter.  
 
 
4.3 Andra varianter  
 
4.3.1 Prototyp C - Albin Biopell 
För att få ytterligare referensvärden så experimenterade vi mot slutet av projektet även en 
smula med en gammal Albinbrännare.  
 
Fördelen med den här brännaren framför prototyp A och B är att den har en bättre utvecklad 
förbränningszon där luften tillsätts tangentiellt i hög hastighet istället för bara rätt upp och ner 
genom ett roster. Detta ger en roterande låga och bidrar till god omblandning i förbrännings-
zonen. Albinbrännaren har även fördelen att vara sidomatad med en egen brännarskruv, vilket 
leder till en betydligt jämnare bränslematning och förbränning än för brännare med fallschakt. 
Dessutom är den redan från början är avpassad för effekter mellan 4-12 kW vilket gjorde att 
vi trodde att det skulle vara enklare att komma ner i effekt på körningarna. 
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Bild 6 : Ablinbrännaren riggad för rökgasåterföring        
 

 
 

Skiss 5 : Principskiss över Ablinbrännarens återföringssystem. Vi använde oss av i princip samma 
system som vi hade använt för Eurofiren.  
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Exempel 12 : Albinbrännare med rökgasåterföring – 4,8 kW – 1,5 mm vattenpelare drag. Körning med 
högt luftflöde. Till en början bara luft och sedan successivt mer rökgas tills brännaren blivit instabil. 
Pannan igenpluggad så bara en retarder är öppen. Notera jämnhet I mätvärden och NOX-reduktion. 
 
Inte helt oväntat gav också Albinbrännaren jämnare och mer förutsägbara resultat än våra 
tidigare prototyper. Vi kunde även gå ner längre i effekt och hålla oss på mycket lägre CO-
utsläpp. Dessutom var tendensen till NOX-reduktion mer konsekvent än i de resultat som vi i 
tidigare försök endast tidvis hade upplevt. Några möjligheter att reglera med lambdasond 
kunde vi dock inte uppnå nu heller eftersom vi inte uppnådde några större variationer i O2-
halter. Däremot var resultaten när det gällde [CO] så pass bra och konsekventa att vi fundera-
de lite över om man inte skulle kunna styra en sån här process med ett vanligt termoelement 
istället.  
 
Nedanstående tabell över olika driftspunkter är uppmätta under jämförbara med de förhållan-
den som den sammanfattande tabellen över körningar för prototyp B. Återföringssystem, 
pannkonfiguration, fläkt och undertryck i skorstenen har varit exakt desamma, det vill säga 34 
mm rör, en retardertub öppen och 1,5 mm vattenpelare undertryck. 
 
Nedanstående värden gäller för helt konstanta förhållanden förutom rökgasspjället. Fläkten 
har stått på max, även vid körningen på låga 3,6 kW. Eftersom vi laborerat med rökgasspjäl-
let, det vill säga motståndet i systemet så är det väl inte helt troligt att det totala flödet genom 
fläkten har varit konstant. Vi tror dock inte att det totala flödet varierat speciellt mycket. Med 
aktuellt system kunde vi som mest få ut ca 10 kW ur systemet under någorlunda stabila för-
hållanden. Går man högre än så i effekt så räcker förbränningsluften inte till. 
 
3,6 kW  
Maxial fläkt 

O2  
(bp) 

Temp. 
(bp) 

O2 
(%) 

CO (mg/m3 
10% O2) 

NOX (mg/m3 
10% O2) 

AT  
(° C) 

100% luft 21 30 14,9 2559 130 71 

 19 65 14,1 1503 125 66 

 17 80 13,9 1225 124 63 

 15 106 12,1 600 107 58 

 14 120 11,2 701 99 54 
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 12 125 11,7 2076 63 51 

       
4,8 kW  
Maxial fläkt 

O2  
(bp) 

Temp. 
(bp) 

O2 
(%) 

CO (mg/m3 
10% O2) 

NOX (mg/m3 
10% O2) 

AT 
(° C) 

100% luft 21 30 13,3 556 161 84 

 19 44 12,3 260 158 82 

 18 62 11,4 82 148 79 

 16 90 10,4 40 143 74 

 15 99 9,9 31 138 70 

 13 117 9,8 256 119 63 

 12 121 11,4 3745 94 59 

       
7,9 kW  
Maxial fläkt 

O2  
(bp) 

Temp. 
(bp) 

O2 
(%) 

CO (mg/m3 
10% O2) 

NOX (mg/m3 
10% O2) 

AT 
(° C) 

100% luft 21 30 6,2 46 183 124 

 19 45 7,5 34 174 122 

 17 79 6,4 51 162 116 

 15 84 5,2 219 143 111 

 14 90 3,5 3141 98 107 
 
Ovanstående skall jämföras med motsvarande körningar för prototyp B där vi fick godtagbar 
förbränning vid låga effekter först när vi skruvade ner fläkten nästan till noll och ingenting. 
Detta fenomen kan kanske bero på att Albrinbrännarens brännkopp innehöll mer naturligt 
”tröghet” och således släppte igenom mindre luft än prototyp B vid givet varvtal för fläkten. 
Det kan också ha berott på att Prototy B har släppt in med tjuvluft bakvägen genom fallschak-
tet. 
 
Varför kunde vi då inte åstadkomma en riktigt bra körning enlig ovanstående förhå llanden på 
3,6 kW då? Justerade vi ner luften bara en liten aning så kunde vi faktiskt krypa ner i CO-
halter även för 3,6 kW. De höga temperaturerna i blandningspunkten visar på att vi haft en 
ganska hög inblandning av rökgaser och därmed ett rejält flöde genom brännkoppen.  
 
3,6 kW – anpassad 
luft 

O2 
(bp) 

Temp. 
(bp) 

O2 
(%) 

CO (mg/m3 
10% O2) 

NOX (mg/m3 
10% O2) 

AT 
(C) 

100% luft 21 30 14,1 222 180 79 

 18 84 13,4 272 175 78 

 14 120 12,1 169 160 70 

 12 130 11,2 591 129 67 
 
Resultaten från prototyp C vänder delvis upp och ned på de resultat vi fått fram i fö rsöken 
med prototyp A och B. Dessa resultat pekar mot att det trots allt ändå skulle kunna finnas en 
mening med att försöka bygga modulerande brännare som jobbar med rökgasåterföring.  
 
Sannolikt är det så att vi i ett projekt som detta, där ingen- eller i vart fall mycket liten kun-
skap och erfarenhet finns att söka externt, börjat jobba med alltför dåligt anpassade brännare. 
Ovanstående data från prototyp C antyder att det går att krypa långt ner i effekt med bibehå l-
let rejält drag i fläkten.  
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Så här efteråt kan vi förmoda att det hade varit bättre att jobba utifrån principen att styra pro-
cessen efter temperaturen på luft/rökgasblandningen? Att blanda två gaser av olika temperatu-
rer ger ju ett mycket mer förutsägbart resultat än att mäta O2-halten i skorstenen eller återcir-
kulationen. Temperaturen står ju i direkt och odiskutabel proportion med volymen återförd 
rökgas och uppvisar även en viss tröghet. Dessutom skulle vi i så fall kunna släppa utrus t-
ningskravet att behöva kunna gå ner på [O2] runt 8-9% över hela effektspannet. Eftersom vi 
med våra prototyper inte har lyckats åstadkomma så låga syrekoncentrationer annat än i un-
dantagsfall så är detta ett krav det vore mycket skönt att komma bort ifrån.  
 
Hög effekt medför hög rökgastemperatur men samtidigt lägre tolerans på hur mycket rökgas 
vi kan återföra utan att få luftöverskott. Någon helt linjär temperaturkurva har vi inte sett, vil-
ket skulle ge svårigheter att kunna reglera en sån här process utifrån temperatur. Möjligen 
skulle vi redan från början ha arbetat med temperatur för att kunna konstruera ett fungerande  
styrprogram. Nu började vi tyvärr jobba med Albinbrännaren alltför sent i projektet. 
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5. Slutsatser 
 

• Vid rökgasåterföring kopplad till en konventionell pelletsbrännare kan man påverka 
förbränningens förlopp och kinetik. Rent visuellt leder återföringen till att lågan blir 
blåvit till färgen, mycket större samt riskerar brytas upp med instabil förbränning som 
resultat. Ovanstående fenomen medför svårigheter att använda konventionella ljusdio-
der som flamvakt eftersom lågan förlorar i lyskraft i takt med att man ökar rökgasåter-
föringen.  

 
• Stora mängder återförd rökgas medför luftunderskott som i sin tur gör att förbränning-

en blir instabil. Detta kan leda till att flamman slocknar eller puffar. Med minskat luft-
överskott minskar även förbränningshastigheten. Med bibehållet högt gasflöde i 
flamman medför detta att flamman ökar i storlek med svårigheter att hålla ihop som en 
naturlig följd. Spricker lågan upp riskerar den att punktvis få för lite syre, slockna eller 
kylas ner. 

 
• Hur lågt [O2] vi kunnat uppnå i förbränningsluften har berott på de yttre förutsättning-

arna samt vilken brännare vi använt oss av. Med prototyp C kunde vi i regel nå lägre i 
[O2] än med prototyp A ochB vid jämförbara yttre förutsättningar. Detta har sannolikt 
berott på att C-brännaren hade en helt annan turbulens och därmed omblandning i 
brännarröret än med brännare A ochB. C-brännarens låga nådde därför aldrig upp i 
samma absurda proportioner som vi fick med de tidigare prototyperna och därför kun-
de vi driva återföringen längre. Det kan också ha berott på att C-brännaren har en 
trängre förbränningskammare. 

 
• Sannolikt har bränslematningen vid dessa låga effekter en avgörande betydelse. Vi har 

haft problem med att skapa någorlunda jämna inmatningsflöden trots att vi använt oss 
av en cellmatare från en liten amerikansk pelletsgrill. 

 
• Förbränningen under redan goda förutsättningar, som i modernare brännare, verkar 

däremot endast mariginellt kunna förbättras genom rökgasåterföring. I vart fall när det 
gäller [CO] eller [O2] i avgaserna. Detta medför att rökgasåterföring bara borde vara 
intressant om man av någon anledning vill ha extra högt gasflöde genom brännkoppen, 
till exempel vid körning på låga effekter, eller att man strävar efter att uppnå NOX-
reduktion.  

 
• Ändringar i effekten, det vill säga bränsleinmatningen, ger snabbt mycket stora skill-

nader på [O2] i skorstenen. Bränslemating, rökgasåterföring och reglering av luft-
mängden är de parametrar som måste samverka. Om man tänker sig ”drömbrännaren” 
som skulle jobba med kanske 1-15 kW så tror vi att man på effekter över 5 kW i prin-
cip lika gärna kan styra processen enbart med luften eller bränslemängden. För lägre 
effekter där vi vill bibehålla ett högt luftflöde kan rökgasåterföringen däremot vara ett 
alternativ.  

 
• Pannan och yttre förhållanden spelar stor roll för i första hand vilka O2-halter vi får i 

avgaserna, i alla fall om man jobbar under realistiska förhållanden och vid låga effek-
ter. I synnerhet skorstensdraget har stor inverkan på resultaten. Detta kan möjligen or-
sakas av att undertryck i eldstaden bidrar till att luft dras in i systemet genom diffusa 
läckor, till exempel genom otätheter i brännaren, pannans luckor, motdragsluckan eller 
liknade.  
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• Svårigheter att nå låga och stabila O2-värden gör att en styrning uppbyggd kring ett 
termoelement kan komma att fungera lika bra eller bättre en styrning uppbygd kring 
en lambdasond. Detta i synnerhet om man vill bygga en modulerande brännare som 
skall kunna flyttas mellan olika pannor och olika förhållanden.  
 

• Vid rökgasåterföring hettas brännaren, fläkten och återföringssystemet upp vilket ökar 
utstrålningsförlusterna. Ökade strålningsförluster kan snabb ”äta upp” hela vinsten 
med återföring om man inte ser upp. I våra prototyper har uppskattat tappet i verk-
ningsgrad på grund av strålningsförluster vid rökgasåterföring till uppemot 20 %. Det-
ta problem måste sannolikt åtgärdas till fullo innan man kan påvisa några verknings-
gradsvinster. Genom att isolera rör och brännare har vi fått ner förlusten i pannverk-
ningsgrad i våra prototyper till runt 5% men längre än så kommer vi inte. 

 
• Under vissa förhållanden kan man med rökgasåterföring få en betydande NOX-

reduktion. Vi har mätt upp halverade utsläpp på omräknade och normaliserade värden. 
Detta är ett knepigt fenomen eftersom vi under andra, ofta snarlika, omständigheter 
inte har kunnat se någon reduktion alls.  
 
Exakt vad det här beror på är vi inte helt på det klara med, men rimligtvis har det med 
temperaturen i brännkoppen att göra. Det är känt att NOX bildas dels från bränslets 
kväveinnehåll och dels från luftens kväve. Det senare sker dock bara vid relativt höga 
temperaturer. Den långsammare förbränningshastighet som vi får i och med rökgas-
återföring borde bidra till dels en längre uppehållstid i flamman och dels en lägre max-
temperaturer i brännkammaren. Parametrar som borde dra åt varsitt håll.  
  
Det verkar som om vi får högre initiala [NOX] med prototyp C och sedan kan dessa 
ner till samma nivå som med prototyp B med rökgasåterföringen. I de fall vi till och 
med fått ökad [NOX] kan vi dessutom se en korrelation mellan sett lågt [NOX] och ett 
högt [CO].  
 

• Vi kan inte med säkerhet påvisa några egentliga fördelar för en brännare med rökgas-
återföring gentemot en konventionell brännare i effektområden över 5- 7 kW. Minska-
de rökgasförlusterna och en högre långtidsstabilitet vid lägre effekter måste dock stäl-
las i relation till faktorer som ökade strålningsförluster, komplexitet, högre produk-
tionskostnad och ökade krav på installatör och panna.  
 
Med detta i åtanke så blir ändå frågan man ställer sig huruvida rökgasåterföring verk-
ligen är ett realistiskt alternativ för pelletsbrännare i den här storleksklassen.  
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6. Diskussion 
 
Under projektets gång har vi stött på en många detaljer som inte fungerat som vi tänkt oss. 
Detta har tvingat oss att underhand anpassa arbetet efter de uppkomna situatione rna. Det kan 
därför vara på sin plats att föra ett resonemang kring svagheterna i vår studie och hur vi fö r-
sökt ta hänsyn till dessa.  
 
6.1 Jämförbarhet 
Alla oförutsedda problem vi stött på under projektet har gjort att vi laborerat mycket med kör-
ningarnas förutsättningar. Vi har experimenterat såväl med pannan och brännaren som med 
skorstenen. Vi har mätt upp data på ett flertal mer eller relevanta punkter i systemet, till ex-
empel i skorstenen, brännaren eller återcirkulationen.  
 
Detta flitiga experimenterande med fö rutsättningarna har naturligtvis lett till att våra körning-
ar inte alltid är direkt jämförbara med varandra. Parametrar som skorstensdrag och panntyp 
har ju som vi nämnt visat sig ha stor betydelse för förbränningsresultatet när vi krupit ner i 
effekter under 5-6 kW. Det är även känt sedan tidigare att pannan spelar stor roll för förbrän-
ningsresultatet vid pelletseldning. Vi är väl medvetna om att det är en svaghet i studien att 
våra körningar inte alltid är till fullo jämförbara med varandra. Vi har dock försökt presentera 
så relevanta data och körningar som möjligt i rapporten.  
 
6.2 Pannverkningsgrad 
Principen för att mäta pannverkningsgrad på en pelletsbrännare är enkel. Man väger in mäng-
den bränsle till i systemet under en viss tidsperiod och mäter sedan mängden producerad 
energi med en värmemätare under samma tidsrymd. Kvoten mellan dessa är pannverknings-
graden. Vår förhoppning har varit att vi genom att rökgasåterföring skulle kunna minska luft-
överskottet i förbränningen och därigenom och även minska rökgasförlusten. Detta skulle 
teoretiskt ge en högre pannverkningsgrad.  
 
Verkligheten visade sig dock vara betydligt kärvare än så. För samtliga våra prototyper har vi 
minskat den uppmätta pannverkningsgraden genom att koppla på rökgasåterföringen. Detta 
beror till stor del på ökade värmeförluster i form av strålning, ledning och konvektion från 
brännaren. Genom att återföra flera hundra grader varma rökgaser så hettar vi upp brännaren, 
rören och fläkten avsevärt. Somliga av våra prototyper har blivit så he ta att det gått att steka 
bacon på dem. Vi har försökt isolera brännarna efter bästa förmåga men vissa delar, i första 
hand fläkten, har varit svåra att komma åt. Fläktens rörliga delar har dessutom bidragit till att 
låta ett svalt luftflöde svepa in över den kokheta brännaren vilket sannolikt bidragit till att 
ytterligare öka förlusterna. Detta är en typ av värmeförlust som är mycket diffus och svår att 
uppskatta.  
 
Vid körningar runt 5 kW har våra prototyper tappat 5-20% i pannverkningsgrad. De lägre 
värdena är för så gott som helt isolerade brännare. Vi håller det för sannolikt att fläkten ger de 
sista procenten eftersom vi inte har kunnat isolera den helt. Eftersom vi vet med oss att vi haft 
denna felkälla men inte kunnat bygga bort den så går vi inte närmare in på vilka pannverk-
ningsgrader vi haft för de olika brännarna eftersom vi vet att de inte är relevanta. Vanligen har 
verkningsgraderna legat runt eller strax under 70% för körningar på ca 5 kW utan rökgasåter-
föringen inkopplad.  
 
Vi har dock hela tiden haft en känsla av att man i framtiden skulle kunna finna lösningar på 
det här problemet, bara man lägger manken till. Hela systemet utom fläkten och rökgasspjället 
skulle ju egentligen kunna byggas in i pannan om man nu skulle göra allvar av att bygga en 
kommersiell pelletsbrännare med rökgasåterföring.  
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6.3 Förbränningsverkningsgrad 
Vi har generellt kunnat uppvisa höga förbränningsverkningsgrader och dessutom kunnat höja 
dem ytterligare genom rökgasåterföring. Tittar man på Siegerts formel så finner man att för-
bränningsverkningsgraden beräknad utifrån denna är ett mått på i första hand rökgasförlusten.  
 

N Siegert = 100 - (0,06/9 x [CO2]avgas+0,707) x (Tavgas-Tomgivning)/[CO2]avgas) 
 
Att vi titt som tätt fått förbränningsverkningsrader på 90-95% har därför sannolikt berott på 
att vi eldat på låga effekter i överdimensionerade pannor. Små rökgasmängder och stora kon-
vektionssystem i pannan ger extremt låga rökgastemperatur vilket medför hög förbrännings-
verkningsgrad enligt Siegert. Faktum är att våra rökgastemperaturer ofta har varit alltför låga 
för att kunna fungera under praktiska förhållanden.  
 
Man vill ju gärna ha minst hundratjugo grader i skorstenen för att undgå kondens och detta 
har vi inte alltid haft. Ofta har vi haft rökgastemperaturer på 70-90 ºC och innan vi modifiera-
de pannans konvektionsdel drogs vi med så låga som 35-45 ºC. Våra förbränningsverknings-
grader, som allt som oftast legat bortåt 95%, bör man således ta med en nypa salt och därför 
redovisar vi dem inte. De är nämligen inte representativa för hur rökgasåterföring skulle fun-
gera under verkliga förhållanden.  
  
6.4 Drag, tryck och återföring 
De anordningar för att återföra rökgaser vi konstruerat har tidvis uppvisat stor instabilitet. Vi 
har inte heller alltid haft stabila driftspunk ter, det vill säga vissa körningar har varit svåra att 
återupprepa. Detta har i synnerhet varit fallet för de olika former av tubreaktorer vi testat men 
har även förekommit vid andra tillfällen. Detta fenomen kan ha berott på växelverkan mellan 
parametrar som fläkttryck, skorstens-drag och uppbyggt undertryck i brännarröret. Vad som 
har hänt har sannolikt varit att vid vissa kritiska fläkteffekter och flöden har undertrycket från 
pannan eller brännarröret varit starkare än fläkten och luft har strömmat baklänges i systemet, 
in i pannan och blandat ut rökgaserna. Detta har yttrat sig med hastigt fallande temperaturer i 
recirkulationen och kraftiga och oväntade höjningar av [O2] i skorstenen.  
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Exempel 13: Prototyp B med lång tubreaktor – 4,8 kW – 1,5 mm vattenpelare drag 
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Körning med lågt luftflöde stegvis återföring och stegvis bara luft. Mätvärden tagna i slutat av tuben. 
Med rökgasspjället öppet blir undertrycket i rökgasåte rföringsröret större än undertrycket från fläkten 
vilket resulterar i att luft dras bakvägen genom systemet och späder ut rökgaserna. Resultaten blir en 
lika plötslig som absurd höjning i O2-halt med ca 7%-enheter och sänkning av rökgastempratur med 
ca 170 ºC. Alla dessa värden härrör från slutet av tuben i en lång tubreaktor, därav de höga avgas-
temperaturerna,  
 
Detta fenomen blir än tydligare om man överdimensionerar rören för luft och rökgas. Då har 
vi till och med kunnat uppvisa kraftiga knyckar i O2-halten i skorstenen när ventilen till rök-
gasåterföringen stängs respektive öppnas.  
 
Eftersom vi inte har kunnat logga vare sig tryckförhållanden eller processens delflöden så kan 
vi inte utesluta att såna här fenomen kan ha funnits i större eller mindre omfattning hela tiden. 
Vad som sett ut som ojämnheter i förbränning kan alltså delvis ha berott på stötvis återföring 
eller stötvisa strömmar av luft baklänges in i brännkammaren.  
 
6.5 Att mäta koncentrationer istället för mängd 
Inom pelletsbranschen och från myndigheternas sida och är det kutym att ange miljövärlden 
som koncentrationer. Detta är helt naturligt. Skall man göra fältmätningar på eldningsutrust-
ning är det naturligtvis bökigt att släpa med sig flödesmätare, vilket ju är nödvändigt om man 
vill mäta den totala mängden emissioner istället för koncentrationen. För att uppnå goda resul-
tat så bör dessa dessutom appliceras i själva skorstenen och i anslutning långa raksträckor 
med jämnt flöde vilket kan vara krångligt eller omöjligt under praktiska förhållanden. Denna 
verklighet har naturligtvis bidragit till att Äfab:s instrumentering är anpassad för att mäta på 
koncentrationerna. Det är ju detta som efterfrågas av tillverkarna. Således har vi saknat in-
strument för att mäta flöden på ett bra sätt.  
 
Detta visade sig vara lite olyckligt. Vad vi gör när vi reglerar rökgasåterföringen i en en-
fläktslösning är ju att vi tar vissa delar av fläktens kapacitet i anspråk för rökgas istället för 
luft. Om vi inte har några störningar i systemet så kan man se det som ett slutet system och då 
borde det vara fullt möjligt att dra slutsatser endast utifrån koncentrationer.  
 
Initialt förutsåg vi inte problemet med att det alltid finns störningar i systemet. Dessa stör-
ningar ger upphov till svårberäknade felkällor som kan vara betydande. Dessutom har vi san-
nolikt påverkat det totala flödet av luft och rökgaser genom att variera vårt rökgasspjäll. 
Brännaren har i princip fått en ny motståndsprofil för varje nytt flöde.  
 
Med facit i hand så borde vi nog ha ansträngt oss och införskaffat utrustning som möjliggjort 
loggning alla inblandade flöden ända från projektstarten. Då hade vi sannolikt haft en bra 
mycket bättre bild av vad som egentligen skett i brännaren och haft större möjligheter att dra 
konkreta- och riktigare slutsatser utifrån våra mätningar.  
 
6.6 Beräknade CO2-värden  
Vi har i försöken använt två olika mätinstrument, Testo och Codimeter. De flesta vä rden på 
[CO2] som återfinns i vår rapport och i exemplen är beräknade utifrån [O2]. Testo 350-
instrument har en sån här funktion inbyggd som utgår från kol och syreinnehållet i bränslet 
och sedan beräknar ett teoretiskt värde för [CO2].  
 
Vår Codimeter har omvänt en riktig CO2-cell och därför mäter ”verkliga” [CO2]. I de fall vi 
mätte parallellt med Testo och Codimetern och kunde frustrerat konstatera att uppmätta in-
strumenten inte stämde mot varandra. Det kunde tidvis skilja så mycket som ett par procent-
enheter.  
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6.7 Tvåfläktslösning 
Vi har funderat en hel del över huruvida det vore en bra idé att ha separata rökgas- och luft-
fläktar eller om det duger med bara en. Separata fläktar ger förvisso bättre möjligheter att sty-
ra och påverka återföringen som vi vill, med det kräver å andra sidan större kontroll av in-
blandade gasflöden och sannolikt även parallella gassystem med någon form av backventiler.  
 
Vi har i detta projekt inte gjort några försök med dubbla fläktar.  
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7. Förslag på framtida projekt 
 
Utifrån våra erfarenheter och svårigheter i detta projekt känns det inte rätt att rekommendera 
rökgasåterföring för små pelletsbrännare avsedda för villabruk. Så vitt vi kan bedöma är detta 
en teknik som kommer att ställa högre krav på utrustningen än vad den svenska bioenergi-
branschen är vana vid. Våra resultat pekar trots allt på att det är möjligt att göra vissa vinster 
med rökgasåterföring men att detta då lättast sker i teknik där brännaren är integrerad i pan-
nan. Att skapa en eldstadsoberoende modellerande pelletsbrännare med rökgasåterföring kan 
vi inte längre se som en trovärdig möjlighet.  
 
Vill man arbeta med rökgasåterföring tror vi att man bör jobba med mer skräddarsydd utrust-
ning än den vi haft tillgång till. Att som vi i detta projekt utgå från att det är tämligen enkelt 
skall kunna uppnå goda resultat genom att applicera återföring på dagens pann- och brännar-
system visade sig vara i överkant optimistiskt.  
 
Detaljer vi vill peka på som viktiga om man ändå vill försöka är att… 
 

• En skruvmatad brännare med sluss som hindrar inläckage av luft bakvägen är nödvän-
dig och att föredra framför en brännare med öppet fallschakt. 
 

• Tvåfläktslösning för luft- och rökgasflödet skulle säkerligen underlätta då man vill 
kunna jobba med låga varvtal på fläkten. 
 

• Logga gasflöden i inluftsröret, återcirkulationen och skorstenen samt miljövärden och 
temperaturer i flera punkter av processen är underlättar förståelsen för vad som händer.  
 

• En panna anpassad till låga rökgasflöden och som är fullständigt isolerad och tätad 
med en lämpad eldstad är nog en förutsättning för att kunna nå goda resultat.  
 

• Det kan finnas andra sensorer istället för lambdasond för att styra processen.  
 
Med en utrustning enligt ovan skulle det öppnas andra möjligheter att bygga upp kunskap om 
rökgasåterföring än vad vi har haft. Denna kunskap skulle sedan eventuellt kunna omvandlas 
till mer kommersiellt gångbara produkter. 
 
Innan man åter ger sig i kast med ett liknade projekt så bör man noga tänka igenom vad det är 
man egentligen vill uppnå med sitt rökgasåterföringssystem. Även om vårt projekt har haft 
vissa brister så har vi ändå kunnat konstatera att det är långt ifrån självklarhet att såna här 
produkter skulle vara anpassningsbara till dagens teknik.  
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8. Terminologi 
 
[X] = Volymkoncentration av ämne X.  
O2 = Syre. Finns bland annat i luften. Krävs för all förbränning.  
CO = Kolmonoxid. Giftig luktlös gas som är en bra indikator på om man har fullständig för-
bränning eller inte. 
CO2 = Koldioxid. Välkänd växthusgas som uppstår vid de flesta former av förbränning. 
NOX = Kväveoxider. Försurande och allmänt småotrevliga ämnen.  
H2O = Vatten. Bildas liksom koldioxid vid förbränning och ingår även i bränslet i form av 
fukt.  
THC = Totalkolväte. Mått på oförbrända kolväten i rökgaserna.  
Omräknade värden = För CO och NOX brukar man ange halterna i mg/Nm3 10% O2. Detta 
är halten uttryck som den skulle vara om den mättes vid T = 0 °C, P = 1 atmosfär och [O2] = 
10%. 
Luftöverskott = Kvoten mellan tillsatt O2 och minsta teoretiska mängd O2 för att förbränna 
aktuellt bränsle. För pelletseldning är luftöverskottet ofta runt 100%.  
Puff = Fenomen som ibland kan uppstå vid ved och pelletseldning. Av olika anledningar kan 
bränsle förångas utan att förbrännas. Puffar vid rökgasåterföring beror sannolikt i första hand 
på att vi skär av luften till systemet. Brännaren slocknar och när syrehalten sen blir tillräckligt 
hög så gäller det att hålla för öronen.  
Sigerts formel = Formel för uppskattning av förbränningsverkningsgrad för träbränslen.  
Konvektionsdel = Den del av pannan där värmen från rökgaserna återförs till husets värme-
system. Vanligen någon form av tubvärmexäxlare.  
Retarder = Anordning att applicera i värmeväxlartub för att minska hastigheten på fluiden 
och öka värmeöverföringen.  
Tjuvluft = Luft som läcker in i eldstaden från andra källor än luftfläkten. Eftersom man har 
ett undertryck i värmepannor för villabruk dras mer eller mindre tjuvluft in genom alla otäthe-
ter. Vanliga källor för tjuvluft är skarven på brännarens infästning, eventuella luckor etc.  
Kondens i skorstenen = Fenomen som uppstår om man har för låg rökgastemperatur i skor-
stenen. Tunga gaser som långa kolväten, tjära och liknande kondenserar och övergår till fly-
tande form vilket är negativt för förbränning och säkerhet. Dessutom luktar det inte särdeles 
gott.  


