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Inledning
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Denna skrift avser att ge en översiktlig beskrivning av den gastekniska utvecklingsverksam-
het som bedrivs inom Svenskt Gastekniskt Center AB (SGC). Teknikutvecklingen bedrivs
till största delen i ett av Statens Energimyndighet (STEM) delfinansierat ramprogram.
2002 utgjorde avslutningen på en treårig programperiod (2000-2002). Den totala omfatt-
ningen av teknikutvecklingen under perioden har varit cirka 50 Mkr varav STEM deltagit
med 15 Mkr. Projektomsättningen i SGC har successivt ökat sedan 1998. Under 2002 öka-
de projektomsättningen med cirka 16 % jämfört med 2001. Under december 2002 beslu-
tade STEM att delta i ytterligare en treårsperiod under perioden 2003-2005. Den nya pro-
gramperioden omfattar över 60 Mkr och STEM bidrar med 24 Mkr.

Denna utveckling speglar det växande intresset för energigaser och de möjligheter dessa
erbjuder inom industri, elproduktion och annan slutanvändning. Utifrån våra erfarenheter
av energigasernas potential för en effektiv energianvändning kan vi bara dra en slutsats –
Sverige behöver naturgas och övriga energigaser i det nationella energisystemet!

Under 2002 har cirka 25 forskare från 8 olika högskolor och forskningsinstitut varit
verksamma i projekt administrerade av SGC. Dessutom har vi engagerat en rad spetskom-
petensföretag i projekt där deras kunnande är unikt. Vår egen kvalificerade personal har i
några fall direkt engagerats i projektverksamheten.

Från att motfinansieringen tidigare nästan helt skett av bolag inom naturgasbranschen så
svarar dessa 2002 endast för cirka 10 % (2001 18 %) av finansieringen, STEM 36 % (2001
33 %) och övriga näringslivsparter för 54 % (2001 49 %). Det är en markant förändring
som skett under de senaste åren bland annat till följd av gasmarknadens avreglering. För-
ändringen har tillfört en ny dynamik i utvecklingsprojekten och skapar samtidigt långsiktig
stabilitet i verksamheten. Det betyder också att vi nu representerar ett tvärsnitt av svenskt
näringsliv med intresse i gasteknologi. Även mindre företag erbjuds möjligheter att bedriva
utveckling med hjälp av forskarkompetens. Den kvalificerade utvecklingsverksamheten är
helt behovsanpassad inte minst genom kravet om motfinansiering och frivilligt deltagande
i projektfinansieringen.

Intresset för biogas- och vätgasteknologier växer stadigt även om omfattningen ännu inte
nått den nivå som motsvarar våra egna ambitioner. Med ett ökande intresse växer också
behovet av kunskap. Denna kunskap finner man ofta inom den traditionella gasbranschen.
Etableringen av en kunskapsbro mellan naturgas å ena sidan och biogas/vätgas å andra
sidan fortsätter.

SGC bedriver en aktiv kunskapsöverföring av fakta om energigaser och vi verkar för en
effektiv teknikbevakning inom området. Under 2002 har arbetet med produktion och
utgivning av en serie faktahandböcker inletts. Målet är att kunna erbjuda högskolor och
industri en högaktuell litteratur som uppslagsverk och som underlag för kompetensutveck-
ling inom området gasformiga bränslen.

Ett viktigt verktyg att göra faktainformation allmänt tillgänglig är vår hemsida. Här finns
aktuell information, dokument, rapporter etc. All information på hemsidan är gratis och
kan användas fritt under förutsättning att man anger källan. Vår ambition är också att
genom Internetportalen ”GasOnline.nu” samla alla intressenter inom gasformiga bränslen
för att underlätta informationsutbyte och byggande av nätverk. Även denna tjänst är gratis.

Malmö februari 2003

Johan Rietz
SVENSKT GASTEKNISKT CENTER AB



Johan Rietz
VD sedan 1996. Har arbetat med naturgasintroduk-
tionen sedan 1983 och var tidigare marknadschef på
Sydgas från 1989. Johan svarar för den övergripande
verksamheten inom SGC och är från 2002 program-
koordinator för samverkansprojektet ”Biogas i For-
don”.

Owe Jönsson
Utvecklingsingenjör sedan 1996. Owe har arbetat
med energifrågor och energigaser sedan 1979 och
handlägger främst projekt inom Programområde
Distribution och Lagringsteknik, Programområde
Biogas samt delar av Programområde Tillämpningar.

Vi på SGC
Corfitz Norén
Utvecklingsingenjör sedan 2000. Corfitz handlägger
projekt inom Programområde Miljö, Programområde
Gasturbiner och Kraftvärme samt delar av Program-
område Tillämpningar.

Katherine Smedberg
Projektassistent sedan februari 2002. Katherine arbe-
tar med projekt- och kontorsadministration.

Jörgen Thunell
Fram till 1996 VD för SGC. Som pensionär har
Jörgen bibehållit sitt intresse för gasteknisk utveck-
ling. Jörgen arbetar deltid med bland annat miljörela-
terade projekt, uppdatering av rapporter och framtag-
ning av tekniskt informationsmaterial.
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Vi jobbar på SGC, från vänster Jörgen Thunell, Katherine
Smedberg, Corfitz Norén, Owe Jönsson och Johan Rietz.



Information och teknikbevakning
En av SGC:s viktigare uppgifter är att svara för
kunskapsöverföring och teknikbevakning inom det
energigastekniska området. Den svenska energigas-
verksamheten är internationellt sett liten och många
erfarenheter kan hämtas från utlandet.

Samtidigt pågår det inom många områden högkva-
litativ forskning och utveckling på svenska högskolor
och industrier. Resultaten av detta arbete röner ofta
stor uppmärksamhet internationellt sett och SGC har
en viktig roll i att sprida resultaten.

Ett mer utbrett intresse för energigaser speglas inte
minst av att SGC:s personal i allt större utsträckning
har engagerats i en rad olika uppdrag, bland annat
som föredragshållare och sakkunniga i olika samman-
hang. Johan Rietz har för närvarande även uppdrag
för Svenska Biogasföreningen som koordinator i pro-
grammet ”Biogas i Fordon”.

www.sgc.se
Ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att kommunicera
ut resultaten från utvecklingsverksamheten är via
SGC:s hemsida. Ambitionen är att alla rapporter,
artiklar etc. som produceras i anslutning till projekt-
verksamheten inom SGC också ska finnas tillgängliga
gratis i elektronisk form. Alla projektrapporter som
producerats från och med 2001 finns också på hem-
sidan i pdf-format och ett ökande antal äldre rappor-
ter läggs till efterhand.

www.gasonline.nu
Utöver SGC:s hemsida administrerar SGC en portal
för alla med intresse för gasbränslen. Denna ska dels
bidra till att öka den allmänna medvetenheten om
möjligheterna och fördelarna med gasbränslen dels
bidra till en ökad kommunikation och samarbete
mellan aktörer som har energigaserna som främsta
intresse. Portalen är gratis och öppen för alla.

Resestipendium
I syfte att stimulera intresset för högskolestudier inom
teknikområden som berör energigaserna har SGC
beviljat resestipendier till bland annat examensarbe-
ten, forskarutbyte och presentation av forsknings-
resultat vid internationella fackkonferenser.

Under 2002 beviljades stipendier till Magnus
Mörtberg (KTH) för utlandsstudier, samt till
Miroslav Petrov (KTH), Fredrik Herrmann (LTH)
och Ulf Engdar (LTH) för konferenser.

Utvärdering av SGC
Under året har SGC:s pågående kollektivforsknings-
program genomgått en oberoende utvärdering som
legat till grund för beslutet om fortsatt statligt stöd.

En annan utvärdering har gjorts av professor
Barbro Anell, Umeå School of Business and Econo-
mics, som speglar SGC ur ett perspektiv av bolagets
affärsmässiga utveckling och roll inom teknik- och
kompetensutveckling. Båda utvärderingarna fäller
positiva omdömen om SGC:s verksamhet och arbets-
sätt.

GasAkademin
Sedan ett flertal år tillbaka har man kunnat konstatera
en kompetensutarmning inom hela energibranschen
som ett resultat av avregleringar, kraftiga rationalise-
ringar med avtalspensioneringar, anställningsstopp
och fokusering på kortsiktig lönsamhet. Inom den
lilla svenska energigasbranschen är detta mycket
påtagligt med en nu successivt stigande medelålder
och ett annalkande behov av nyrekryteringar.

För att möta det utbildningsbehov som förväntas
uppstå vid en utbyggnad av naturgasnätet i Sverige
har SGC under 2002 inlett en första etapp i en omfat-
tande sammanställning av en serie kvalificerade fakta-
handböcker med samlingsnamnet GasAkademin.

Den första etappen som behandlar industriell
energigasanvändning avses bland annat fungera som
underlag i utbildningen inom industri, högskolor och
gasindustri. Produktionen styrs av en referensgrupp
och varje kapitel ställs samman av en redaktionsgrupp
bestående av forskare inom aktuellt område och av
industriexperter.

Under 2003 kommer en andra omgång faktahand-
böcker att börja produceras som kommer att avhandla
lagar och förordningar för energigaser samt energiga-
sernas fysikaliska och kemiska egenskaper.

Internationellt samarbete
Utöver samarbetet med Energimyndigheten, deltar
SGC i ett antal olika EU-projekt bland annat OMES
där 18 stycken mikroturbiner i olika applikationer ska
utvärderas, samt VOGUE där ny teknik för visualise-
ring av gasläckor utvecklas och testas. SGC:s personal
deltar också i ett antal internationella nätverk.
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Programområde Miljö

Miljöfaktahandboken
Under 2002 uppdaterades skriften ”Energigasernas
miljöeffekter - Faktahandbok” för fjärde gången och
gavs samtidigt en mer tilltalande och lättläst layout.
Skriften har bytt namn till ”Energigaser och miljö”
och ingår i serien GasAkademin. Förutom en upp-
datering av det befintliga materialet, har det även
skett en avsevärd utökning och nyskrivning av många
avsnitt.

Ett antal organisationer och företag verksamma
inom miljöområdet har bidragit med faktauppgifter
till uppdateringen. Miljöfaktahandboken finns till-
gänglig på SGC:s hemsida, www.sgc.se, utan kostnad.
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Klimat- och miljöeffekterna av mänsklig verksamhet kommer allt mer i centrum. Produktion, transport och an-
vändning av energigaser är inget undantag. Inom den svenska gasbranschen finns en övertygelse om att energi-
gasernas klimat- och miljöeffekter är lägre än för andra bränslen. SGC utgör ett forum för utbyte av erfarenheter
och information om miljöfrågor med relevans för gasbranschen och kan initiera utredningar eller peka på behov
av sammanställningar över miljövinster med olika energigaser. Nationell och internationell bevakning av den
generella utvecklingen på miljöområdet samordnas.

”Energigaser och miljö” finns på www.sgc.se.

lukt som det stora flertalet människor förknippar med
gas.

En nackdel med svavelhaltiga odoranter är att svavlet
i förbränningsgaserna påverkar miljön. En annan
nackdel är att svavlet ger korrosionsproblem vilket för
exempelvis förbränningsmotorer och gasturbiner kan
medföra förkortade underhållsintervall. Vidare måste
vissa industriella förbrukare som använder naturgas
som råvara i sina processer avlägsna odoranten innan
naturgasen kan användas.

Önskemålet om att hålla nere svavelhalten i natur-
gasen har lett till att man dels tagit fram en helt svavel-
fri odorant i Tyskland dels tagit fram blandningar av
merkaptaner och sulfider som har så utpräglade lukt-
egenskaper att odorantkoncentrationen kan hållas på
en lägre nivå än tidigare.

SGC har genomfört en studie som sammanfattar
dagsläget gällande svavelfri och svavelfattig odorise-
ring av naturgas och gasol och denna kan laddas ner
från SGC:s hemsida.

Katalytiska spisbrännare etapp II
Traditionell flamförbränning i gasspisar kan leda till
periodvis höga halter av NO

2
 i bostäder där ventilatio-

nen är bristfällig eller ej används korrekt. Exponering
för höga halter av NO

2
 kan vara skadligt för personer

med luftvägsproblem och det är därför önskvärt att
reducera NO

2
-emissionerna från spisbrännarna.

I ett tidigare projekt genomfördes en förstudie över
möjligheterna att förse befintliga gasspisar med en
katalytisk tillsats som sänker NO

2
-emissionerna,

resultaten indikerade goda möjligheter att reducera
NO

2
-emissionerna med upp till 75-95 %. I denna

andra etapp vidareutvecklas konceptet som togs fram i
förstudien till att omfatta optimering av den katalytis-
ka tillsatsen samt studier hur olika typer av livsmedel
kan påverka tillsatsens funktion.

Projektet kommer att avslutas under våren 2003
och studien genomförs av Catator AB med stöd från
de svenska gasbolagen, IGF Energigas och Dansk
Gasteknisk Center a/s.

Svavelfria odoranter för gasol och
naturgas
Odorant är ett luktmedel som tillsätts luktfria gaser,
bland annat naturgas och gasol, för att gasläckage ska
kunna upptäckas med luktsinnet. Alla nu använda
odoranter innehåller svavel vilket ger en karakteristisk



Programområde Biogasteknik

System för kvalitetssäkring av upp-
graderad biogas
Kontroll och uppföljning av den gaskvalitet som leve-
reras till fordon är speciellt viktig eftersom fordonens
tankar och gassystem arbetar vid höga tryck och kan
skadas om inte gasen uppfyller de krav som ställs.

Projektet har omfattat framtagande av en metod
för kvalitetssäkring av uppgraderad biogas. Kvalitets-
säkringssystem vid ett antal anläggningar har gåtts
igenom och ett förslag till gemensam syn på kvalitets-
säkring har tagits fram. Projektet har genomförts av
BioMil AB.
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I Sverige finns cirka 200 biogasanläggningar med en sammanlagd produktion av cirka 1,4 TWh gas/år. Biogas
uppgraderas och används i en allt större utsträckning i Sverige som fordonsbränsle och i andra tekniska applika-
tioner som ursprungligen är utvecklade för naturgas.

Inom programområdet bedrivs främst tekniska utvecklingsprojekt inom områden som omfattar hantering av
biogas från olika typer av biogasanläggningar. Projekt rörande framställning av biogas bedrivs främst inom
andra forskningsprogram.

Under 2003 har ett samarbete med Svenska Biogasföreningen etablerats vilket medför att det tekniska
utvecklingsprojekt som bedrivs inom samverkansprojekt för ”Biogas till Fordon” (initierat av Statens Energi-
myndighet) och den del av SGC:s forskningsprogram som omfattar biogasteknik, styrs av en gemensam
styrgrupp. De projekt som drivits inom programområdet har främst omfattat problemställningar förknippade
med kvalitetssäkring av system för leverans av gas till fordon.

Mätningar av metanförluster har genomförts vid Sims-
holmens vattenreningsverk i Jönköping.

Analys av metanförluster i en
biogasanläggning
I många biogasanläggningar där gasen uppgraderas
till fordonsbränslekvalitet, har man svårt att fastställa
hur mycket metan som går förlorad i själva uppgrade-
ringen. Flera mätningar har genomförts, men sprid-
ningen i mätresultat har varit stor eftersom det finns
stora osäkerheter i att mäta låg koncentration av
metan i stora luftflöden. Jönköpings kommun har
därför genomfört ett projekt där man testat en ny typ
av metansensor som mäter metanhalten i vatten.

Metoden skulle kunna användas för att direkt fast-
ställa hur mycket metan som går ut med vattnet från
biogasuppgraderingsanläggningar med så kallad enkel
genomströmning.

Projektet har genomförts av Jönköpings kommun i
samarbete med Högskolan i Jönköping.

De flesta uppgraderingsanläggningar har idag en omfat-
tande instrumentering.



Programområde Distribution och Lagringsteknik
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Programområdet omfattar ett antal teknikområden som till exempel materialteknik, förläggningsteknik och
mätteknik. Projekten omfattar främst problemställningar som är knutna till gasdistributörernas egna anlägg-
ningar men i vissa projekt har samarbete med andra organisationer etablerats, till exempel Fjärrvärmeföreningen,
Elforsk och ABB Power Systems.

”Lifetime Engineering Analysis” för
mantlade plaströr för gasdistribution
Under 2002 har man inom gasbranschen börjat an-
vända sig av mantlade plaströr för distribution av gas
vid tryck under 4 bar. Denna teknik gör att förlägg-
ningen kan förbilligas genom att befintliga massor
kan användas för återfyllnad. Metoden har även miljö-
fördelar genom att naturgrus ej behöver användas för
kringfyllnad samt att transportarbetet kan minskas då
befintliga massor används för kringfyllnad.

Bodycote Polymer har i en studie gjort en genom-
gång av de parametrar som påverkar ett gasrörs livs-
längd och speciellt undersökt de regelverk som skulle
kunna gälla mantlade plaströr. Målet med studien har
varit att få ett underlag för att på sikt kunna bedöma
vilka parametrar hos ett mantlat rör som är kritiska i
olika situationer och hur dessa egenskaper ska kunna
testas och verifieras.

Teknisk och ekonomisk utvärdering av
läggning av polypropenmantlade PE-rör
för distribution av biogas vid 4 bars
tryck
Sydkraft Gas AB har under sommaren 2002 byggt de
första gasledningarna i Sverige där man använt sig av
polypropenmantlade polyetenrör för distribution av
gas. I projektet har man byggt totalt cirka 8 kilometer
ledning i det nya materialet. Eftersom projektet var

det första i sitt slag i Sverige genomfördes en utvärde-
ring av läggningsteknik och en uppföljning genom-
fördes av teknik och kostnader för förläggning.

Projektet genomfördes i samarbete med Onninen AB,
TUMAB och Sydkraft Gas AB.

Polypropenskiktet kan vid stumsvetsning (ovan) sitta
kvar på röret, medan det vid svetsning med elektromuff
(nedan) måste avlägsnas.

Polypropenmantlade polyetenrör har en stor motstånds-
kraft mot yttre nötning. Foto: Uponor.
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Insidan av en fordonstank för metangas.
Tanken visar efter flera års användning inga
tecken på invändig korrosion.

Utrustning för ledningsdetektering är ofta så lätt-
hanterlig att den kan skötas av en person.

Fältprovning och metodutveckling för
användning av markradarsystem för
ledningslokalisering och
markundersökning
SGC har under 2001 genomfört en förstudie inom
området markradar för att få en sammanställning över
vilka tekniker som kan vara lämpliga att använda för
dokumentation av markförhållande i samband med
utbyggnad av nya ledningssystem.

Under 2002 har en andra fas av projektet startats
för att utveckla mätmetodik för ledningslokalisering
och för detektion av geologiska hinder under mark-
ytan.

Vidare kommer en lätt resistivitetsmätningsutrust-
ning att testas i samband med att de båda ovanstående
metoderna testas. Resultaten utvärderas genom
schaktning och jämförs sedan med resultaten från
mätningar med markradarutrusning.

Projektet genomförs av SwedPower AB i samarbete
med Göteborgs Universitet.

Statusrapport - CNG-tankar i tunga och
lätta gasfordon
Projektet har haft som målsättning att redovisa vilka
olika typer av skador som historiskt och internatio-
nellt sett har drabbat fordonstankar för metangas
samt även redovisa erfarenheter från olika
metoder för återkommande provning av
fordonstankar för metangas. Projektet
har omfattat en litteraturstudie över
internationella erfarenheter avse-
ende skador på CNG-tankar
samt en översikt över olika in-
ternationella regler för åter-
kommande provning av
CNG-tankar. Projektet har
genomförts av SGC med
egen personal.
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Programområde Tillämpningar

Teknikområde Småskalig Kraftvärme och Förbränningsmotorer

Detta område tillsammans med Programområde Gasturbiner och Kraftvärme är de största och snabbast växande
områdena inom SGC:s verksamhet och det har noterats en snabbt ökande efterfrågan på utvecklingsinsatser
från näringslivet. Insatserna omfattar såväl utveckling som demonstration och utvärdering.

Att i samma anläggning producera både el och värme,
så kallad kraftvärme, innebär att energiinnehållet i
bränslet utnyttjas optimalt. I storskaliga kraftvärme-
anläggningar kan i princip alla bränslen användas,
men trenden mot en större andel små elproduktions-
och kraftvärmeanläggningar är tydlig. Naturgas, gasol
och biogas är de dominerande bränslena i små kraft-
värmeanläggningar som mikroturbiner, stirlingmotorer
och små stationära motorer.

SGC delfinansierar flera projekt med inriktning
mot utveckling av gasmotorer, både för fordonsdrift
och för kraftvärmeproduktion.

Försöken med vätgastillsats till naturgas har genomförts i
en 6-cylindrig lastbilsmotor där endast en cylinder an-
vänds.

Hedman-cykeln
Hedman-cykeln är en patenterad förbränningscykel
för att åstadkomma förbränning i en förbrännings-
motor med ett minimum av kväveoxidbildning.

Metoden innebär att man delar på kompressions-
fasen och förbränningsfasen med mellanliggande kyl-
ning och lagring av luften i tank. Genom att sänka
förbränningstemperaturen så långt det är nödvändigt
och möjligt, med bibehållen förbränning, minimeras
kväveoxidbildningen.

Förbränningscykeln har verifierats genom ett proto-
typbygge baserat på en Briggs & Stratton motor med
toppventiler som modifierades med pneumatiskt styr-
bara ventiler och ett datorbaserat styrsystem år 2000.
På Chalmers kördes i november 2000 ett framgångs-
rikt prov med metan och vätgas. Framför allt förbrän-
ning med vätgas gav väldigt fina resultat eftersom
bränslet är så lätt att antända och brinner villigt vid
låga temperaturer. Därigenom kunde motorn köras
utan mätbara halter av kväveoxid.

En omarbetad design har lett till radikalt ökad pres-
tanda hos ventilsystemet och sänkt energibehov med
upp till 90 %. I denna andra fas utvecklas nya ventilak-
tuatorer för Briggs & Stratton motorn och nya prov-
körningar med vätgas som bränsle genomförs. Målsätt-
ningen med projektet är i första hand att verifiera
aktuatorernas egenskaper. I andra hand att fortsätta
utforska och dokumentera möjligheterna att köra
kväveoxidfritt med vätgas.

Användning av vätgas ger bättre mager-
driftegenskaper i metangasmotorer
För att nå låga emissioner och hög verkningsgrad
använder man ofta motorer med så kallad magerdrift i
tunga gasfordon som bussar och lastbilar. Möjlig-
heterna till att köra med extremt mager förbränning
även på dellast begränsas av förbränningsrummets
utformning men även av metangasens låga förbrän-
ningshastighet.

Ett sätt att öka bränslets flamhastighet och därmed
förbränningsegenskaper är att tillsätta mindre mäng-
der väte.  Vid LTH har det därför genomförts ett pro-
jekt där blandningar av väte och naturgas använts.
Resultaten från projekten visar att emissionerna mins-
kar och motorns verkningsgrad kan ökas om vätgas
tillsätts till naturgasen.

Tydliga effekter kan ses vid halter under 10 volym-
procent men bäst effekt uppnås vid tillsatser på mel-
lan 15 och 20 volymprocent. Resultaten från projek-
tet har publicerats vid den årliga SAE (Society of Au-
tomotive Engineers) konferensen i San Diego 2002.
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En av målsättningarna med SGC:s utvecklingspro-
gram är att utveckla industriprocesser där gas på ett
effektivt sätt kan användas i processen, antingen som
råvara eller för produktion av värme och/eller el. Av
speciellt intresse är sådana processer där gasens unika
egenskaper som energibärare kan utnyttjas (ren för-
bränning, hög förbränningsverkningsgrad, goda möj-
ligheter till värmeutnyttjande).

Optimering av energidistribution vid
papperstorkning med TAD-teknik
(Through Air Drying)
Tissueprodukter (hushållspapper, toalettpapper, pap-
pershanddukar etc.) tillverkas internationellt sett allt
mer med den så kallade TAD-tekniken där pappret
torkas från en hög fukthalt genom att varma avgaser
från en gasbrännare blåses genom pappret. Tekniken
är energiintensivare än den normala torktekniken
med så kallad Yankee-cylinder, men ger å andra sidan
ett papper som har 50 % bättre uppsugningsförmåga.

Internationellt sett är tekniken på frammarsch men
ännu finns ingen produktion av TAD-papper i
Sverige. SGC har därför tillsammans med Metso,

SCA och Lunds Tekniska Högskola (LTH) startat ett
utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla en ener-
giteknisk optimeringsmodell för TAD-torkar.

Modellen ska kunna användas för att optimera vär-
meanvändningen i torkprocessen och därmed minska
det totala energibehovet. Projektet genomförs av LTH
och inom projektet genomförs även försök i den för-
söksmaskin som byggts upp vid Metsos anläggningar i
Karlstad.

Utveckling av keramisk IR-brännare för
torkning av bestruket papper
IR-brännare har sedan en tid använts för torkning av
bestruket papper. Placeringen av brännarna i pappers-
maskinens bestrykningsdel innebär att de utsätts för
en mycket svår miljö samtidigt som kraven på hög
verkningsgrad och hög tillgänglighet är mycket höga.

SGC driver, tillsammans med Eco Ceramics B V
(Holland), Compact Engineering Ltd. och Lunds
Tekniska Högskola ett utvecklingsprojekt som syftar
till att ta fram en IR-brännare med ännu bättre egen-
skaper jämfört med befintlig teknik.

Projektet omfattar såväl själva utvecklingen av de
keramiska brännarna som systemutveckling av hela
torksystemet. LTH kommer att i projektet genomföra
tester och utvärdering av systemet.

Utveckling av TAD-tekniken sker i en pilotanläggning
vid Metso Paper i Karlstad. Foto: Metso Paper.

Keramisk IR-brännare. Foto: Eco Ceramics.
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Hydrogen, eller till vardags vätgas, framhålls som den
viktigaste energibäraren i ett uthålligt samhälle.
Mycket av den teknik och kompetens som byggs upp
idag kring storskalig hantering av andra energigaser
kommer också att kunna användas framgent för han-
tering av hydrogen. Insatserna inom teknikområde
hydrogen fokuseras mot produktion av hydrogen ur
energigaser samt applikationer där vätgasens egenska-
per kan bidra till lägre emissioner, inte minst inbland-
ning av vätgas i metan för användning i kolvmotorer.

Ultrakompakt vätgasreformer
Det finns ett stort intresse för att utveckla och kon-
struera anläggningar för småskalig produktion av vät-
gas (10-1000 Nm3/h) från olika kolväten, till exempel
alkoholer, nafta eller naturgas. Sådana anläggningar
efterfrågas såväl i automotiva sammanhang som i
stationära sammanhang (till exempel inom processke-
misk industri).

Anläggningarna ska kännetecknas av kompakthet,
god driftekonomi, god reglerbarhet samt bränsleflexi-
bilitet.

Catator AB har i två faser utrett möjligheterna att
konstruera en ultrakompakt vätgasreformer baserad
på katalytisk teknik. Båda dessa studier visar att det
ska vara fullt möjligt att konstruera en reformer med
prestanda som vida överstiger de reformers som idag
finns tillgängliga, samt att den katalytiska tekniken
innebär stora möjligheter att hålla nere storleken och
ge en mycket god och snabb reglering. Projektet ska
under våren 2003 avslutas med driftsättning av en
reformer för produktion av cirka 10 Nm3 vätgas per
timme. Projektparterna är förutom Catator: FMV,
Sydkraft Gas AB, Opticat International AB och ABB
Group Services AB.

Tvåtaktsmotor med vätgasdrift
Nackdelen med traditionella tvåtaktsmotorer är att de
släpper ut stora mängder oförbränt bränsle, orsaken är
det relativt korta tändförloppet samt tvåtaktsmotorns
arbetssätt. Samtidigt är tvåtaktsmotorn den billigaste
och en av de mest använda och mest lättskötta motor-
typerna som finns idag.

Därför har man börjat titta på möjligheterna att
använda vätgas som bränsle i tvåtaktsmotorer. Förde-
len med vätgas som bränsle är dels ett mycket
snabbare tändförlopp samt att eventuellt oförbränt
bränsle har en lägre miljöpåverkan än bensin.

Teknikområde Uppvärmning

Internationellt sett har naturgas en prioriterad ställ-
ning för uppvärmning av lokaler, flerbostadshus,
villor och andra typer av byggnader. Detta tack vare
att naturgasbaserad uppvärmning kan ske med myck-
et låga emissioner och en mycket hög verkningsgrad.

Beroende på en rad olika faktorer används dock
inte naturgasbaserad uppvärmning i någon större
utsträckning i Sverige. Även om marknaden idag är
begränsad bedriver SGC en viss teknikutveckling
inom området tillsammans med naturgasbolagen och
tillverkande företag som främsta intressenter.

Katalytisk värmeväxlare
SWEP International AB och Catator AB har utvecklat
en värmeväxlare med integrerad katalytisk brännare.

Detta koncept ger en kompakthet och reglerbarhet
som är överlägsen dagens bästa värmepannor på
marknaden. Samtidigt innebär den katalytiska för-
bränningstekniken att utsläppen av NO

x
, CO och

kolväten kan hållas klart under de strängaste gränsvär-
den som finns i världen.

En prototyp till pannan har genomgått ett lång-
tidstest i en testrigg i Åstorp där en driftperiod mot-
svarande 10-12 års transient drift har simulerats. Erfa-
renheterna från försöken är goda och en kommersiell
produkt förväntas finnas på marknaden inom ett par
år. Utöver SWEP och Catator deltar också en rad
svenska gasbolag i utvecklingsarbetet.

Reformer för produktion av 10 Nm3 vätgas per
timme. (Prototyp)
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Lulle Eriksson och Roland Davidsson är två inno-
vatörer som har utvecklat ett nytt insprutningssystem
för vätgas samt ett elektroniskt styrsystem vilket nu
testas i ett motorlaboratorium i Segmon. Styr- och
tändsystemet förväntas också kunna användas i en rad
andra motorapplikationer. Tanken är att det snabbt,
billigt och enkelt skall kunna gå att konvertera två-

Roland Davidsson (t.v.) inspekterar en testkörning på vätgas.

taktsdrivna fordon med begränsad aktionsradie till
vätgasdrift, exempel på sådana fordon är transport-
mopeder och truckar. Med i projektet finns en rad
aktörer: Air Liquide Gas, Volvo TU, Volvo Aero,
Cargine Engineering AB, Bosch AB, TWS Motor AB,
Radne Motor AB och Tribolator AB.
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I Sverige finns ett genuint intresse för gasturbinteknik vad gäller kompetensutveckling, framtida elproduktion,
framtida naturgasmarknadspotential och som väsentlig del i energiomställningen. Befintligt naturgassystem
och en eventuell utbyggnad av nätet i Mellansverige skapar goda förutsättningar för elproduktion med
gasturbindrivna kraftvärmeaggregat. Hybridsystem med exempelvis fasta biobränslen i kombination med
naturgas, uppvisar intressanta elverkningsgrader och låg miljöpåverkan.

Programmet benämns även ”Gasturbiner i Praktisk Tillämpning”, GPT, som en markering för att det foku-
serar på driftfasen och underhållsfrågor. Detta program siktar speciellt in sig på att gasturbiner i baslastanlägg-
ningar ska uppfylla de krav som ställs på tillförlitlighet, korta avställningstider och intelligenta underhållstekno-
logier. Vår vision är att svensk kompetensutveckling inom underhållsteknologi systematiseras och utvecklas till
en världsledande kompetens.

Utvärdering av GTX100
Utvärderingen av ALSTOM Power’s gasturbin
GTX100 har nu pågått under tre år och har resulterat
i en väsentlig kunskapsuppbyggnad på framförallt
högskolan, främst inom områdena Artificiella Neurala
Nätverk (ANN) och kompressortvätt. ANN är ett
verktyg som kan hjälpa till att identifiera fel och avvi-
kelser från det önskade driftläget på ett så pass tidigt
skede att åtgärder kan vidtas innan allvarligare stör-
ningar inträffar.

För att utvärdera olika kompressortvättmetoder
har man på LTH byggt upp en testrigg. I denna kan

man genomföra praktiska tvättförsök samt använda
experimentella data från riggen för att verifiera de
datormodeller som utvecklats. Bland annat har man
visat på en ny tvättmetod som med framgång har tes-
tats på en gasturbin i Danmark.

Det finns ett utbrett intresse för att fortsätta och
eventuellt utöka högskoleinsatserna inom projektet
till att omfatta två heltidsdoktorander. Projektet är ett
samarbete mellan LTH, ALSTOM Power Sweden AB
och GasTurbinKraft HB i Helsingborg.

Testrigg för kompressortvättförsök på LTH.
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