
Installering av Stirling- motor för användning 
med produktgas
I februari 2011 hämtades en hyrd Solo Stirling-enhet från Jyväskylä 
universitet för att installeras för användning med produktgas. Med hjälp av 
apparaturen är det meningen att forska kring verkningsgraden Stirling- 
motorn och samla användarerfarenheter av hur den lämpar sig för  
direktförbränning av produktgas (trägas).  Stirling-enheten installerades i 
energilaboratoriet i Sievi. Installerings- och forskningsarbetet hänför sig till 
ett projektarbete för energiteknikstuderande, och det fortsätter ända till 
maj 2011.

Bild 1. Solo 161 Stirling-enheten där det fattas brännare och 
värmeväxlare för förbränningsgaserna.

Naturgasbrännare för produktgas

Av Gasek Oy fick vi en Bentone 300BG naturgasbrännare istället för den 
saknade gasbrännaren. Brännaren avviker mycket från den ursprungliga 
naturgasbrännaren som var planerad för Stirling-motorn.

Bild 2. Den ursprungliga naturgasbrännarens funktionsprincip.
Källa: http://www.sgc.se/dokument/SGC144.pdf
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Bild 3. Bentone naturgasbrännare.



Installation av brännaren

När man väljer brännare skall man ta i beaktande produktgasens 
värmevärde,  som är ca 13% av naturgasens värmevärde. Brännaren 
behöver ca åtta gånger mer produktgas jämfört med naturgas för att  
fungera med samma effekt. 

Mängden av luft som behövs till förbränningen måste minskas tillräckligt, 
för produktgas behöver lite luft för att brinna.

Som en följd av den snabba förbränningen av väte i produktgasen 
placerar sig lågan i brännaren på samma ställe som för naturgas, trots 
den höga strömningshastigheten hos gasen.

P.g.a. den stora mängden förbränningsluft och den ringa gasströmmen 
antändes inte brännaren. Förbrännaren måste modifieras vad gällde  
förbränningsluftblåsaren och gasens tryckutjämningsventil.

Stirling-motorns värmeöverföringsyta

Värmeenergi leds till Stirling-motorn via  värmeöverföringsytan till  
arbetsgasen, och med hjälp av arbetsgasen till mekanisk energi. Vid 
direkt förbränning av biomassa har problemet varit att  
värmeöverföringsytan blir smutsig. Vid förbränning av produktgas har 
under en kort tidsperiod detta problem inte kunnat ses.

Överföringsfläkt för produktgasen

P.g.a. förgasarens funktionsprincip behövdes en sidokanalfläkt för att 
förflytta och trycksätta produktgasen. Med hjälp av sidokanalfläkten och 
frekvensomvandlaren justerades brännarens effekt genom att ändra  
gastrycket.

Bild 4. Efter ett lyckat förändringsarbete är produktgaslågan stabil 
och på rätt plats i brännaren.

Bild 5. Stirling-motorns 
värmeöverföringsyta före 
användning. 

Bild 6. Överföringsfläkt för 
produktgasen.
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Installering av värmeväxlare för förbränningsgaserna

Då en skild naturgasbrännare med produktgas används i samband med 
Stirling-motorn är förbränningsgasernas temperatur nästan 1000° C.  
Förbränningsgasernas värmeenergi kan man ta tillvara med hjälp av 
värmeväxlare.
Värmeväxlaren byggdes av ur bruk tagna värmeomvandlare. Stirling- 
motorns och förbränningsgasernas värmeenergi leddes med hjälp av 
värmeväxlare till fastighetens värmenät. Med den värmeväxlare som syns 
på bilden nedan var temperaturen på förbränningsgaserna ca 300°C. För 
att sänka temperaturen i avloppsröret för gaserna måste värmeväxlarens 
längd fördubblas. Förbränningsgasernas slutliga temperatur i avloppsröret 
var under 100°C. 

Forskningen i framtiden

Att få Stirling-enheten i  gång ger möjlighet att koncentrera sig på att göra 
driftprov, så väl som  mätningar av verkningsgrad och energibalanser. I 
fortsättningen kommer info om användningserfarenheter och  
mätningsresultat att publiceras i HighBio-projektet .

Bild 8. Installerad Stirling-motor för produktgasanvändning.

Bild 7. Värmeväxlare för 
förbränningsgaserna
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