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Sammanfattning 

Detta examensarbete utfördes på Karlstads universitet för företaget Precer Autotech Innovation AB. 

Arbetet ägde rum våren 2014 under en 15 veckors period. Uppdraget var att ta fram en lättvikts 

fastbränsleförråd (främst för pellets) tillsammans med en fungerande frammatningsmekanism samt 

analysera olika möjliga placering av tanklock. Tanken ska sitta i en 2 dörrars halvkombi av kompakt 

SUV modell. På grund av sekretess har jag inte gått in i mycket i detalj på vilka fasta bränsle som 

kommer användas, rapporten kommer fokusera på själva uppdraget.  

Efter förstudien tog man fram olika koncepter utifrån kravspecifikationen från uppdragsgivare, därefter 

utvärderas koncepterna med olika beslutmatrisser till det bara fanns några koncepter kvar. 3D modeller 

på kvarstående koncepter togs fram för visualiseringsändamål. 

För att undersöka hur pellets beter sig vid påfyllning byggdes en testrigg. Det som framkom efter 

testerna var att påfyllning i mitten gav större fyllnadsgrad än påfyllning vid sidorna. Efter testerna och 

undersökningarna kan jag rekommendera att tanken ska tillverkas av aluminium och för att få ett 

självfall i tanken ska alla väggar vara sluttande med en vinkel på minst 50°. Alla elektriska komponenter 

i tanken måste vara ATEX-klassificerad och nivågivare som passar bäst är lastceller.  
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Abstract 

This degree project was conducted at Karlstad University in Sweden for Precer Autotech Innovation 

LTD. The project was conducted during the spring of 2014 for the duration of 15 weeks. The assignment 

was to develop a lightweight solid fuel storage unit (mainly for pellets) with a working feeding 

mechanism and analyze various possible placement of the fuel filler cap. The tank will be fitted in a 2 

door hatchback compact SUV model. Due to promised confidentiality, I will not go into details 

regarding the solid fuel that would be used; this report will focus only on the given task. 

After a feasibility study was carried out, various concepts were developed based on the specifications 

from the client; the concepts were then evaluated based on different criteria until there were only handful 

concepts left. 3D model of the remaining concepts were made for visualization purposes. 

To investigate how the pellets behave when filling, a test rig was built. The result from the test showed 

that filling pellets from the middle resulted in more fill rate than filling from the sides. I recommend that 

the tank should be constructed using aluminum and to achieve self-exhaustion all walls must be inclined 

at an angle of 50° minimum. All electrical components in the tank must be ATEX classified and the 

level sensor that best fit this application is load cells.     
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1 Inledning 

Detta examensarbete gjordes i samband med avslutningen på högskoleingenjörsprogrammet i 

Mekatronik vid Karlstads universitet på fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Arbetet genomfördes 

på uppdrag av Precer Autotech. 

1.1 Företaget 

Precer Autotech är ett företag vars affärsidé är att erbjuda tekniska lösningar för produktion av el genom 

ren förbränning av olika typer av fasta bränslen. Precer arbetar inom fem olika affärsområden och 

företagsgruppen är därför uppdelad i lika många grenar. Precer Autotech arbetar med små- och 

mellanklassfordon, Precer Transport arbetar med tyngre fordon och Precer Machines arbetar med 

arbetsfordon. Precer Marine fokuserar på marina applikationer och Precer Power Plants arbetar med 

teknik för kraftvärmeverk. I Precer Groups produktflora kommer ladd moduler från 1-125 kW att ingå. 

På grund av sekretess kommer inte all information om projektet presenteras utan rapporten kommer 

fokusera på uppdraget. 

1.2 Uppdraget 

Uppdraget var att ta fram en lättvikts fastbränsleförråd (främst för pellets) tillsammans med en 

fungerande frammatningsmekanism samt analysera olika möjliga placering av tanklock. Förrådet ska 

sitta i en tvådörrars halvkombi av kompakt SUV modell. Tabell 1.1 visar krav och önskemål från 

uppdragsgivaren. 

 

  Kravlista för konstruktion av bränslesystem 

K/Ö Krav 

  Dimensioner       

K Längd   ≤875 [mm]   

K Bredd   ≤1150 [mm]   

K Höjd   ≤650 [mm]   

K Vikt   60 [kg]   

      40 [kg]   

Ö Godstjocklek 1,5 [mm]   

            

  Material         

K Lättvikt         

K Antistatiskt       

            

 

1.3 Syfte och mål 

Huvudsyftet med detta examensarbete var att konstruera ett fullt fungerade tanksystem för fasta bränslen 

till ett hybridfordon och målet är att ge rekommendationer på hur en tank för fasta bränslen skulle kunna 

se ut samt ta fram en prototyp på lösningen. 

Tabell 1.1 Kravlista. ( *K står för krav och Ö för önskemål.) 

))) 
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1.4 Avgränsning 

Denna rapport avgränsas till förvaring och frammatning av pellets från dess tank till mellanförrådet i 

brännaren som skall användas. Jag kommer inte undersöka vilka typer av fasta bränslen som ska 

användas samt hur påfyllning av tanken ska ske. 

1.5 Disposition 

Här förklaras lite kort innehållet i varje kapitel. 

 Kapitel 1 är en kort introduktion av examensarbete, här finns det lite om företaget, bakgrund, 

syftet, målet samt avgränsningen. 

 Kapitel 2 handlar om förstudie och resultatet från marknad- och enkät undersökningen  

 Kapitel 3 och 4 handlar om olika delar av projektet samt deras resultat 

 Kapitel 5 handlar om resultatet från olika tester jag gjorde. 

 Kapitel 6 handlar om diskussionen kring resultanten. 

 I kapitel 7 har jag dragit slutsatser om projektet. 
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2 Förstudie 

Förstudien är till för att samla information samt införskaffa rätt kunskap inför utvärderingen av olika 

frammatningsalternativ samt tanken. Grundsyftet med förstudien var för att: 

 Undersöka hur pellets tillverkas. 

 Göra en marknadsanalys av placeringen av tanklock på dagens hybridfordon. 

 Besöka potentiella kunder och få input på hur de vill ha påfyllningen. 

Som underlag inför besöken har jag sammanställt ett antal frågor som jag tycker är relevanta (se 

bilaga E) 

 Göra en undersökning på hur marknadens pelletstank ser ut samt vilka frammatningssystem som 

används. 

 Ta reda på olika givare som kan användas för nivåmätning och flöde. 

2.1 Pellets 

Pellets är enligt definition ”ett kort cylindriskt stycke avsett för eldning, framställt genom pressning av 

finfördelat torrbränsle” [1]. Pellets tillverkas ur olika biprodukter från skogs- och träförädlingsindustrin, 

råmaterial som används är träspån från olika träslag, halm, flis, rörflen. Tillverkning sker genom att mala 

råmaterial i en kvarn för att få en finare fraktion, därefter pressas de under högt tryck och temperatur och 

formas (se fig. 2.1). 

Fördelen med att använda pellets jämfört med traditionella biobränsle är på grund av dess låga fukthalt 

och höga energiinnehåll. Förbränning av pellets tillför ingen extra koldioxid till atmosfären då 

koldioxiden som släpps ut är samma som trädet tog upp under dess uppväxt [2] medan nackdelen kan 

vara att det vid hanteringen blidas damm som kan innebära en hälsorisk. Allmän fakta om pellets finns i 

tabell 2.1. 

 
 

Parameter Värde Ref 

Densitet 600–700 [kg/m³] [3] 

Effektiv värmevärden 17,28 [MJ/kg] [3] 

Max fukthalt vid pelletering 15 % [1] 

Fukthalt efter pelletering 8-10% [3] 

Storlek cylinder diameter 6–12 [mm]1, längd cirka 20 [mm] [3] 

Pris 2,567 SEK/kg2 alt 2,505 SEK/kg3 [4] 

 
Vid hantering av pellets kan det lossna små bitar, dessa små bitar kan ge ojämn förbränning på grund av 

ojämn mätning vilket i sin tur leder till en sämre verkningsgrad. De små bitarna orsaker också 

dammbildning vilket kan leda till dammexplosion i förrådet. 

För att undvika detta kan man öka hållfastheten genom att tillsäta bindemedel samt hantera pelletsen så 

skonsamt som möjligt. 

                                                                 
1
 Det finns ingen skil lnad i energiinnehåll och hållfasthet mellan de olika pelletstorlekarna, men man får mer bränsle per 

volymenhet med dem mindre storleken [1]. 
2
 Priset avser medelpris för småsäcker i  Sverige 

3
 Priset avser medelpris för bulk leverans i  Sverige 

Tabell 2.1 Fakta om pellets. 
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2.1.1 Lagring. 

Dagens pelletstank är anpassat för användning inomhus och utomhus. De är stationära och utsätts inte 

för vibrationer och stötar. Några bilder på de olika typerna av dagens pelletsförråd presenteras i fig. 2.2 – 

2.5. 

 

       

Fig. 2.1 Diagram över tillverkningsprocessen av pellets. [Med tillstånd av LäppeStällaren AB].  

Fig. 2.2 Pelletsförråd EASY 

pelletscontainer 365 L. [Med tillstånd av 

Hellgren Teknik AB]. 

Fig. 2.3 Pelletsförråd EASY 

pelletscontainer 750 L. [Med tillstånd av 

Hellgren Teknik AB]. 
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Förråden ovan tillverkas i aluzinkplåt (galvaniserad stålplåt) och påfyllning sker antigen med säckar (fig. 

2.2 & fig. 2.3) eller med hjälp av tryckluft (fig. 2.4). De sista två förråden (fig. 2.4 & 2.5) är utrustade 

med kapacitivgivare inklusive larmlampa som varnar vid överfyllning. 

Vid påfyllning med tryckluft uppstår det tryck i förrådet och för att undvika ett övertryck i förrådet är 

förråden utrustade med en avluftning [5]. Mafa Villa (fig. 2.5) är utrustat med en fjäderbelastad 

övertryckslucka medan i Mafa succé (fig. 2.4) sker avluftnigen genom filter vid sidorna. 

 

 

 

Fig. 2.4 Pelletsförråd MAFA succé. [Med 

tillstånd av MAFA AB]  

Fig. 2.5 Pelletsförråd MAFA Villa 

5,7m3. [Med tillstånd av MAFA AB] 

Fig. 2.6 Pelletsförråd Janfire PelliStore. [Med tillstånd av Janfire AB]. 

Tryckluftsanslutning 
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Pellistore (fig. 2.6) är en pelletsförråd som är utrustad med självtömningsmekanismer. Den är utrustad 

med luftkuddar som blåses upp när matarskruven bli tom, vilket i sin tur leder till att pelleten trycks fram 

till matarskruven (fig. 2.7). 

2.1.2 Fuktbildning 

I en tank med pellets finns det en andel luft då pellets är solida, luften beroende på temperaturen 

innehåller en andel luft. Pellets har också viss fukthalt och med tanke på att luft och pellet inte har 

samma fukthalter kommer det ske en så kallad fuktvandring dvs. fukten i pellet vandrar ut till luften eller 

från luften till pellets för att få en jämvikt. Är tanken uppvärmd blir det lätt för fukten att vandra ut till 

den omgivande luften och vid kondensering sugs all fukt i luften av pellets. 

2.1.3 Påfyllning 

Påfyllning av pellets sker oftast med bulkbil. För att undvika statisk elektricitet i tanken måste 

påfyllnings-och avluftningsrör vara tillverkade i antistatiskt material. Avluftningen får inte heller 

blockeras för att undvika övertryck i tanken. Det rekommenderas att avluftningsröret ska vara två gånger 

diameter av påfyllningsröret [6]. Tanken ska även vara utrustad med en nivåvakt för att förhindra att 

förrådet överfylls och går sönder. 

2.1.4 Brännaren 

Dagens teknik på brännare är uppdelat baserat på tre principer (fig. 2.8), undermatad, övermatad och 

horisontalmatad. På en undermatad brännare sker matning av bränslet i elden underifrån, matning av 

bränslet i elden på en övermatad brännare sker ovanifrån medan på en horisontal brännare ske 

matningen horisontellt [7]. En brännare med undermatad och horisontalmatad funktion har oftast ett 

mellanförråd med inbyggd doserskruv i brännarenhet medan en övermatad brännare har ett fallschakt 

där bränslet doseras med hjälp av externa skruvar. 

  

Fig. 2.7 Självtömningsmekanismer i Janfire PelliStore. [Med tillstånd av Janfire AB]. 



7 
 

 

 
Pelletsbrännaren är oftast utrustad med tre säkerhetssystem [8], systemet är till för att undvika 

tillbakabrand. Ariterm brännare (fig. 2.9), visar tydligt hur de olika systemen fungerar, den har ett 

mellanförråd, en sluss, en matarskruv och en doserskruv. Från huvudförrådet transporteras bränslet till 

mellanförrådet i brännaren, från mellanförrådet tranporteras bränslet vidare till matarskruven genom 

slussen med hjälp av en doserskruv. Bränslet förs därefter vidare med hjälp av matarskruven till 

förbränningszonen. 

Eftersom matarskruven roterar med en hastighet tre gånger högre än doserskruven bildas en 

säkerhetszon med endast enstaka pellets mellan brännkoppen och toppanslutningen. Skulle det ändå ske 

en tillbakabrand skall slussen hindra den från att ta sig till mellanförrådet, skulle det däremot börja 

brinna i mellanförrådet ska anslutningsslangen brinna av så inte branden tar sig vidare till huvudförrådet. 

 

 

2.2 Frammatningssystem 

De två frammatningssystem som finns på marknaden idag är flexskruv och vakuum. 

2.2.1 Frammatning med flexskruv 

Ett flexskruv består av en flexspiral och ett pvc rör (fig. 2.10). Vid utmatning av pellets från förråden 

placeras flexskruven i botten på förrådet. Är flexskruven överfylld kan matningen gå tungt och spiralen 

Fig. 2.8 Från vänster till höger: Undermatad, horisontalmatad och övermatad 

brännare. [Med tillstånd av ÄFAB]. 

Fig. 2.9 Pelletsbrännare Ariterm Bequem 20D. [Med tillstånd av Ariterm AB] 
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tvinnas vilket leder till stopp, detta kan man enkel undvika genom att montera en kärna i mitten av 

spiralen. Med hjälp av kärnan i spiralen får man en mindre fyllnadsgrad (fig. 2.11). 

Det rekommenderas att vid matning med flexskruv ska mellanrummet mellan spiralen och innervägg på 

röret motsvara diametern på pelletsen för så skonsamt transport som möjligt [9]. Det bästa med en 

flexspiral är dess böjbara egenskap, den kan böjas upp till 90º med en meters radie. 

    

       

2.2.2 Frammatning med vakuum 

 

 

 
 

Ett vakuumsystem (fig. 2.12) som namnet antyder betyder att man suger pellets från huvudförrådet till 

brännaren. En förrådskruv matar fram pellets till en vakuumansluten mellandel som sitter under 

huvudförrådet, därefter sugs pelletsen vidare till sughinken och in till ett mellanförråd och därifrån matas 

Fig. 2.10 Flexspiral. [Med tillstånd av 

Ariterm AB] 

Fig. 2.11 Flexspiral med kärnrör. 

[Med tillstånd av Ariterm AB] 

 

Fig. 2.12 Vakuumsystem för pellets: A = Sughink 20L, D = Kapacitiv nivågivare, E = 

Centraldammsugare, F = PLC låda, H = Förrådsskruv från storförråd och I = Luftavskiljare. 

[Med tillstånd av Pellvac] 
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det vidare till brännaren. Största fördelen med ett vakuumsystem är att man kan dra slangen/röret i 

skarpare radie än vid användning av flexspiral. 

2.3 Marknadsanalyser 

Som bakgrund inför placering av tanklocket gjorde jag två analyser. En marknadsanalys av 

tanklocksplacering på dagens hybridfordon samt en enkätundersökning (se bilaga E) för att veta vad folk 

vill ha. Fig. 2.13 – 2.14 visar resultatet av undersökningen. 

2.3.1 Marknadsundersökning 

Jag hittade en lista på alla hybridbilar som finns [10], jag valde sedan att titta närmare på bilarna som 

tillverkade fr.o.m. 2010 fram tills nu. Det jag kom fram till efter undersökningen, som är bildsökning av 

bilmodellen på listan, är att 74 % av 27 bilmodeller har sitt tanklock på vänster sidan medan 26 % har 

sitt på höger. 

 

 

2.3.2 Enkätundersökning 

Målgruppen inför enkätundersökningen var personer som har kört bil i minst 1 år samt bor i villa. Syftet 

med undersöknigen var att få ett underlag på vad folk tycker angående påfyllningen av bilar. 

Undersökningen bestod av 50 personer varav 66 % män och 34 % kvinnor mellan 21 och 80 år gamla. 

Responsen jag fick av folk var att de flesta var nöjd med placering av deras påfyllning på grund av att de 

redan är vana vid det. Några tycker att det vore mycket smidigt att kunna fylla på från vänstra sidan av 

bilen, för då behöver de inte gå runt bilen för att fylla på.  

Det var några som tyckte att det inte spelade någon roll hurivida man ha påfyllning på vänster eller 

höger eftersom att allt beror på hur många människor som ska tanka vid bensinstationen. 

Höger 
26% 

Vänster 
74% 

Fig. 2.13 Diagram över tanklocksplacering på dagens hybridfordon. 
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2.4 Givare 

Idag finns det tre metoder för att mäta pelletsnivå i tanken. 

 Ultraljudsensor 

 Kapacitiv sensor 

 Lastceller 

2.4.1 Ultraljudsensor 

I en ultraljudgivare sitter en piezoelektrisk kristall som utsätts för kortvariga spänningspulser, pulserna 

sätter igång kristallen och gör att den börjar vibrera. Vibrationerna som kristallen skapar skickas sedan 

ut som ljudimpulser. Tiden det tar för ljudimpulserna att träffa mottagaren och att studsa tillbaka till 

sändaren mäts och utifrån det kan man mäta ett analogt avstånd eller känna en närvaro [14]. Sensoren 

kan användas för att upptäcka olika typer av föremål (metall, plast, trä, glas m.m.) och tar inte hänsyn till 

objektets färg eller genomskinlighet, inte heller om föremålet är pulver. Ultraljudsensorer fungerar 

Män 
66% 

Kvinnor 
34% 

1 til l  5 år 
16% 

6 til l  10 år 
18% 

11 til l  15 
år 

22% 

Över 16 
år 

44% 

Vänster 
62% 

Höger 
28% 

Baksidan 
10% 

Vana 
36% 

Lätt att 
komma åt 

46% 

Annat 
18% 

Fig. 2.14 Diagram över könsfördelning av målgruppen och antal år bakom ratten. 

Fig. 2.15 Diagram över var folk vill ha påfyllnigen och anledning. 
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däremot inte så bra på föremål som absorberar ljud eller har skarpa kanter då ljudet kan minimeras eller 

studsa bort. För uppbyggnaden av givaren och ljudets väg hänvisar jag till [14].   

En ultraljudgivare använder sig av ljudfrekvenser mellan 40kHz – 400kHz [11] och kan mäta avstånd 

mellan 0,2 – 60 meter [12]. Signaler man får tillbaka från ljudfrekvenser är mellan 4 och 20 mA [13], 4 

mA motsvarar lägsta nivån och 20 mA är det högsta man kan få. Temperaturvariationer i luften samt 

variationer i fuktinnehåll är den största faktor som påverkar mätningen [12]. Monteringsförslag vid 

diskret respektive kontinuerlig nivåmätning finns i [14] 

2.4.2 Kapacitiv sensor 

När man mäter nivå med kapacitiva sensorer är det mycket viktigt att föremålet som ska förvaras, har en 

högre dielektricitetskonstant än luft. Beroende på vilket material tanken är tillverkad av sänks antingen 

en eller två elektroder ner i behållaren [14]. En elektrod sänks ner i behållare om förrådet är tillverkad av 

ledande material [14], kondensator bildas då mellan elektroden och behållaren. Två elektroder sänks 

istället ner om förrådet är tillverkad av icke ledanden material [14], när två elektroder sänks ner bildas 

kondensator mellan elektroder istället. Kapacitansen som bildas mellan elektroderna samt mellan 

elektroden och vägen varierar beroende på nivå och med hjälp av detta kan man få ett mått på nivån i 

tanken [14]. 

Kapacitansen C1 mellan elektroden och väggen eller mellan elektroderna är: 

           [14]     (2.1) 

där k = konstanten som berör på behållarens form samt stavens placering 

ɛ1 = mediets dielektricitetskonstant  

h1 = nivå på föremålet. 

Kapacitansen för del av elektroden som ligger över nivåytan blir: 

                [14]    (2.2) 

där k = konstanten som berör på behållarens form samt stavens placering 

ɛ2 = luftens dielektricitetskonstant 

h2 = behållarens höjd 

Totala kapasitans blir: 

            [14] (SI-enhet [F], Farad)   (2.3) 

Elektriska utsignaler för denna givare variera mellan 4 och 20 mA [14] medan mätområdet ligger 10pF 

och 5000pF      (1pF = 10-12F) 

2.4.3 Lastceller 

Lastceller är en sorts givare som mäter kraft eller tyngd vid en elastisk deformation av en kropp. Den är 

oftast monterad med 4 eller 8 stycken trådtöjningsgivare varav hälften utsätts för negativ töjning och 

hälften för positiv töjning vid belastning. Den kopplas in så att resistansändringen påverka 

obalansspänningen som uppstår i samma riktning [15]. Lastceller finns för mätning av tryck och 
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dragkraft och kraftområdet varierar mellan 0 - 2000 kN [16]. Elektriska utsignaler för denna givare 

varierar mellan 4 och 20 mA [16]. För olika metoder att mäta nivå i en behållare med lastceller hänvisa 

jag till [14]. 

Vid hantering av pellets bildas det damm, på grund av detta finns det risk för dammexplosion när man 

använder elektiska utrustningar eller material som kan orsaka statisk elektricitet. Det är då viktigt att all 

elektriska komponenter eller utrustningar som monteras i en explosiv miljö är ATEX-klassificerad enligt 

direktiv 94/9/EG. En explosiv miljö enligt direktivet 94/9/EG definieras som ” blandning av brännbara 

ämnen i form av gas, ånga, dimma eller damm, med luft under atmosfäriska förhållanden i vilken 

förbränningen efter antändning sprider sig till hela den oförbrända blandningen [17].” 
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3 Tankdetaljer 

3.1 Material 

Enligt kravspecifikationen från uppdragsgivare ska lösningen ha så liten vikt som möjligt. För att 

åtstadkomma detta gjorde jag en analys av tänkbara material som skulle passa till ändamålet. Med hjälp 

av ett krysschema (se bilaga B3) utmärkte sig aluminium. Aluminium väger lite, det är miljövänligt och 

lätt att bearbeta vilket gjorde det till ett utmärkt val till uppdraget. På bilaga B3 kan man se vilka 

material som jag har tittat på. 

3.2 Förvaring 

Efter förstudien har jag all information som behövs för att veta hur en pelletstank kan tillverkas. 

Eftersom att jag inte kommer montera tanken i det slutliga utrymmet ska jag bara komma med 

rekommendationer på hur detta kommer ske. 

Ett önskemål från uppdragsgivare är att tanken utrustas med en nivågivare för mätning av pelletsnivån 

och att tanken rymmer 40 kg respektive 60 kg pellets. Vid konstruktion/tillverkning av en pelletstank 

ska man ta hänsyn till några saker: 

 För att åstadkomma ett självfall av pellets ska alla väggar ha en vinkel på minst 50°. 

 Påfyllning av tanken ska orsaka så lite slitage som möjligt för att undvika bildning av damm och 

finfraktion. 

 Tanken ska vara vattentät. 

 Alla ytor på tankväggarna ska vara glatta, inga vassa kanter och utan skarvar. 

 Inga skarvar i påfyllningsröret. 

 Tanken ska vara tillverkad i material som är antistatiskt. 

 Alla elektriska komponenter måste vara ATEX–kvalificerade (se kap. 2.4) 

3.2.1 Volym 

 Enligt önskemål från uppdragsgivaren ska tanken rymma 40 kg resp. 60 kg pellets. För att ta reda på 

tankens volym som behövs gjorde jag en teoretisk beräkning med avseende på pellets densitet och 

önskad pellets vikt. Då vikten på pellets var känd kunde jag använda mig av (3.1) för att ta reda på 

vilken volym pelletsen kommer ha. 

    
  

  
⁄       (3.1) 

där δp = pellets densitet [kg/m3], mp = massan på pellets [kg], Vp = pelletsvolym [l] 

(1l = 10-3m3) 

Antagande jag gjorde är att pellets med Svensk Standard 187120 densitetet på 650 kg/m3 [20]. Från (3.1) 

är: 

40kg pellets    

                 ⁄                

60kg pellets 

       
        ⁄                
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3.2.2 Fuktbildning 

Fukt är något man vill undvika så gott det går vid hantering av pellets i tanken, detta på grund av att 

fukten löser upp pelletsen vilket kan leda till driftstörningar i skruven eller ge ett sämre energiinnehåll. 

För att förstå hur mycket fukt som kan bildas inne i tanken gjorde jag en teoretisk beräkning. Med (3.2) 

kan jag räkna ut massan på luften som finns inne i tanken och med hjälp (3.3) och Molliers diagram 

(bilaga D) kunde jag sedan räkna ut vattnets massa i luften beroende på temperaturen.  För att sedan 

räkna ut vilken mängd fukt som har kondenserat har jag använt (3.4) 

               (3.2) 

där                               [kg] 

                   [kg/m3] 

                         [m3] 

             (3.3) 

där                                                   [kg] 

                                                                               [kg/kg] 

        
      

     (3.4) 

där                                           [kg] 

    
                                             [kg] 

    
                                             [kg] 

Vid beräkning av vilken mängd luft som har kondenserat under ett dygn har jag gjort ett antagande att 

man har en tankvolym på 92 liter (motsvarande 60 kg pellets), uppfylld till 10 % resp. 90 % med pellets 

och resten luft. Temperaturen har som varmast +20°C och +12°C som kallast på natten4 med ett konstant 

luftfuktigheten på 80 % (genomsnittårsmedel i Sverige [21]). Jag antog också en konstant luft densitet 

som är 1,3kg/m3. 

  

                                                                 
4
 Medeltemperaturen under juli  månad i Sverige 
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När tanken är 90 % fylld med pellets: 

Vid +20°C 

                            

x = 0,0069 [kg/kg] (se bilaga D) 

    
                               

  

Vid +12°C 

                           

x = 0,0114 [kg/kg] (se bilaga D) 

    
                               

Mellanskillnad blir då: 

                                       

Vatten har densitet 1000 kg/m3, därmed mängden fukt som kondenserat blir då: 

      
  

⁄            

    ⁄                          

På ett dygn med ett 90 % full tank har alltså 0,05 ml vatten kondenserats. 

 

När tanken är 10 % fylld med pellets: 

Vid +20°C 

                          

x = 0,0114 kg/kg (se bilaga D) 

    
                              

  

Vid +12°C 

                           

x = 0,0069 kg/kg (se bilaga D) 

    
                              

Mellanskillnad blir då: 

                                    

Vatten har densitet 1000 kg/m3, därmed mängden fukt som kondenserat blir då: 

    
  

  
⁄           

    ⁄                       

På ett dygn och med ett 10 % full tank har alltså 0,5 ml vatten kondenserats. 

3.3 Konceptgenerering och värdering 

För konceptgenereringen sammanställde jag all information från förstudien och alternativen värderades 

med hjälp av ett s.k. krysschema [19]. Vid konceptgenerering spånade jag kring olika sorters idéer på 

hur problemet skulle lösas t.ex. hur tanken ska se ut, hur avluftningen ska konstrueras bl.a.  

Krysschema är en metod som byggs på att man ger poäng på olika funktioner för varje lösningsförslag 

beroende på prioriteten. Poängen räknas sedan ihop för varje lösningsförslag och den/ de lösningarna 

med flest poäng är mest intressanta att jobba vidare på [19]. 
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3.3.1 Tanken 

Med hjälp av krysschemat (se bilaga B1) fick jag en riktlinje av vilka av mina koncept (se bilaga A) som 

skulle passa bäst till applikationen. Ur krysschemat fick jag 5 olika koncept som kom bäst poängmässigt. 

(koncept 1,3,5,8 och 9). Efter diskussion med kunden föll koncept 5, 8 och 9 bort.  

Koncept 1 och 3 utvecklades vidare genom att 3D konstruera och simulera för visuella ändamål. Utifrån 

dessa kunde en slutprodukt väljas. 

För-och nackdelar med koncepterna

 Koncept 1:  

+ Tar inte så mycket plats 

+ Tillbakabrand kan inte ske. 

+ Relativ skonsam transport till 

brännaren. 

– Krökar kan göras med minimum 1 

meters radie 

 Koncept 2:  

+ Tillbakabrand kan inte ske. 

– Orealistisk lösning 

– Tar en del plats 

 

 Koncept 3:  

+ Tillbakabrand kan inte ske. 

+ Relativ skonsam transport av pellets 

– Krökar kan göras med minimum 1 

meters radie 

– Tar en del plats. 

 

 Koncept 4:  

+ Tillbakabrand kan inte ske. 

– Tar mycket plats. 

– Orealistisk för ändamålet 

 

 Koncept 5:  

+ Tillbakabrand kan inte ske. 

+ Ta liten plats 

– Krökar kan göras med minimum 1 

meters radie 

– Många ingående delar gör att det 

bildas mer finfraktion. 

 

 Koncept 6:  

+ Tillbaka brand kan inte ske 

– Inte så underhållsvänligt. 

– Transport från skruv till skruv kan leda 

till mer finfraktion och orsaka stopp. 

 

 Koncept 7:  

+ Tillbaka brand kan inte ske 

– Orealistisk. 

 

 Koncept 8:  

+ Tillbaka brand kan inte ske 

– Tar mycket plats. 

 

 Koncept 9:  

+ Tillbaka brand kan inte ske 

– Orealistisk lösning. 

– Tar mycket plats. 

3.4 Avluftning 

Avluftningsfunktionen är mycket avgörande för att tanken ska kunna fungera korrekt. Det innebär att 

övertrycket som bildas när man fyller på måste evakueras genom denna, avluftningsanordning ska även 

klara av tryckstöten som uppkommer när påfyllnigen är färdig. I dagsläget finns det ingen standard på 

hur avluftningen skall se ut, vilket har lett till olika variationer på lösningen.  

För att förhindra ett övertryck i tanken är det då mycket kritiskt att ha ett fullt fungerande 

avluftningssystem. För att räkna ut vilken tryckkraft man vill övervinna har jag använt (3.5) – (3.7). 
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      (3.5) 

där  ρ = tryck   [Pa] 

F = kraft   [N] 

A = ytans area [m2] 

 

∑     (Kraftjämvikt) [N]    (3.6) 

 F = mg      (3.7) 

där  m = massan  [kg] 

g = tyngdacceleration5 [m/s2] 

Med hjälp av simulering (se bilaga F) har jag tagit reda vilken tryck man vill hålla inne i tanken, för att 

ta reda på detta gjorde jag en antagande att vid påfyllningen pumpas det in ett luftmängd på 3 kg/min 

och atmosfärstryck vid avluftning. Genom att ta tryckskillnaden från påfyllning och avluftningen vet jag 

vilken tryck som bli kvar i tanken vid avluftningen. Utifrån detta har jag kunnat räkna fram hur mycket 

motvikten ska vara.  

   

Fig. 3.1 Skiss på avluftning med och utan fjäder. 

ρ = 350 Pa 

Ø på hålet = 0,1 m 

        

    (    ⁄ )

 

               

                        

                                                                 
5
 Exakt 9,80665 m/s

2
 för orter på 45° latitud och 9,82 m/s

2
 för orter med ospecificerad latitud [18] 

ρA 

mg mg 

ρA 

2k 

k k 

x 



18 
 

∑               

      ⁄      
    ⁄                  

dvs. att massa på motvikten som ska förhindra ett övertryck i tanken ska vara   280g. 

Vill man reglera hur mycket öppning avluftningen ska ha kan man använda en fjäder som ställs in 

beroende på användningen. I detta fall har jag gjort ett antagande att motvikten ska lyftas 40mm för att 

luften ska kunna evakueras från behållaren. Med hjälp av fig. 3.1 kunde jag räkna ut vilken fjäderkraft 

som krävs. 

∑                   

Vid normaltryck är ρA = mg medan vid övertryck är ρA > mg och i detta fall lyfts motvikten, med ett 

antagande att ρA – mg = 100 N kan jag sedan räkna ut k;   

 
       

  ⁄      

     
      ⁄             

3.5 Frammatningsanalys 

Efter noggrann analys valdes flexskruven, anledning till detta var att jämfört med vakuumsystemet som 

kräver extra detaljer som centraldammsugare, sughink mm. är flexskruven lättare. Det kräver inget extra 

material och kan böjas med skarpa radier till skillnad från en med kärnrör. 

På bilaga B2 kan man se poängdelning från krysschemat.  

3.6 Givare 

Efter förstudien började jag titta runt på vilken sorts givare som skulle kunna passa till ändamålet, en 

som utmärkte sig var lastceller (fig. 3.2). Lastceller är kompakta och behöver inte sitta i tanken, det enda 

man ska göra är att se till att tanken ligger platt på den. Nackdelen med lastceller är att om inte tanken 

ligger helt platt på den kan det ta upp sidokrafter.  

Givaren kommer också styra påfyllningsprocessen, givaren känner av när tanken hår nått sin viktgräns 

och avbryter sedan påfyllingen.  

 

 

 
Fig. 3.2 En lastcell 
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Jag har också tänkt mig använda lastcellen tillsammans med kapacitivgivaren som sitter i brännaren för 

en kontinuerlig felsökning. Anledning till detta är att pellets kan fastna i röret och när detta händer vill 

jag att en felsignal skickas ut och varnar om det. Flödesschema i fig. 3.3 förklara hur processen skulle gå 

till. Meningen är att programmet körs hela tiden för att detektera fel som kan uppstå under körningen. 

  

 

  

Fig. 3.3 Flödesschema för kontinuerlig felsökning av frammatningen 

Är 

brännare 
tom? 

Skicka felsignal 
Är 

tanken 
tom? 

Skicka tomsignal 

Nej 

Nej 

Ja 

Ja 
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4 Tanklockplacering och utseende 

Efter avslutad förstudie var påfyllning från vänster sidan populärast (se fig. 2.15). På grund av detta 

kommer tanklocket sitta på vänster sida av bilens färdriktning. 

Inför konstruktionen av tanklocket kollade jag på marknaden för att få inspiration till hur jag skulle gå 

tillväga. Det jag fick reda på är att tanklocket ska ha bra grepp, lätt att skruva in och ut och var lätt 

förstås. På figur 4.1 kan man se skisser på de olika koncept jag kom fram till. Materialet till locket blev 

plast på grund av att det var lättast av alla material jag granskade. Genom en enkel viktanalys (tabell 4.1) 

kunde det slutliga produkten väljas.  

 

 Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Vikt [g] 153 135 140 

 

 

 

  

Tabell 4.1 Viktanalys av koncepterna 

Fig. 4.1 3D modell på koncept 1, koncept 2 och koncept 3 för tanklocket 
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5 Tester 

För att bestämma vart påfyllningsröret ska sitta gjordes några tester. Eftersom pellets är solida kommer 

det inte att lägga sig plant vid påfyllning. Fig. 5.1 visar hur pelletsen lägger sig när man har 

påfyllningsrör i mitten. Efter att ha skakat tanken och fått pelletsen att ligga någorlunda plant i tanken 

kan man se hur mycket som det faktiskt blev (fig. 5.2). 

Vid påfyllning från sidorna låg pelletsen annorlunda, detta kan man se på fig. 5.3 och fig. 5.4 visar hur 

mycket pellets som fylls in efter påfyllning från sidorna 

    

 

  

 

Fig. 5.1 Påfyllning av pellets från mitten av 

tanken 

Fig. 5.2 Hur mycket pellets som faktisk fylls i 

efter påfyllning från mitten av tanken 

Fig. 5.3 Påfyllning av pellets från sidorna av 

tanken 

Fig. 5.2 Hur mycket pellets som faktisk fylls i 

efter påfyllning från mitten av tanken 
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Jag gjorde 3 försök och vägde tanken (tabell 5.1) för att ha en överblick av hur mycket utrymme som 

inte används vid påfyllningen. 

 

 Vikt vid påfyllning i 
mitten 

Vikt vid påfyllning i 
sidorna 

Vikt vid påfyllning för hand till 
fulltank 

Försök 1 7,50 kg 5,84 kg 8,76 kg 

Försök 2 7,40 kg 5,89 kg 8,95 kg 

Försök 3 7,59 kg 5,83 kg 8,68 kg 

Medelvärde 7,50 kg 5,85 kg 8,8 kg 

% fyllnad 85 % 66,5 % 100 % 
  

Tabell 5.1 Viktanalys av olika påfyllningsmetod 
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6 Diskussion 

6.1 Tankdetajler 

Vid beräkning av tankvolym har jag bara använt mig av ett teoretiskt värde, hur mycket tankvolym som 

krävs kan vara större då pelletsen är solida. Plast hade varit ett bättre val till material om det inte hade 

varit för att det har en tendens att skapa statisk elektricitet eftersom att det inte leder ström. 

Fuktbildningen kan man diskutera fram och tillbaka, kollar man på beräkningar jag gjorde tog jag värde 

för juli månad, ibland har det hänt att temperaturen sjunker rejält på natten och då bildas det ännu mer 

vätska och sen när temperaturen stiger dagen efter bindas fukt tillsamas med luften, om man antar att 

vätska bildning är proportionellt mot hur mycket pellets som finns i tanken kan man använda sig av fig. 

6.1. 

Det visade sig att vid användning av avluftning med fjäder kan man använda sig av vilken fjäder som 

helst så länge det inte är förspänt, anledning till detta är att så fort avluftningen öppnas jämnar trycket ut 

sig så man behöver inte oroar sig om att motvikten flyger ut ur tanken. 

 

 

6.2 Tanklocksplacering 

Eftersom att tanklocksplacering på vänster sidan av bilen var populär efter enkät undersökningen var det 

givet att tanklocket kommer sitta på vänster sidan, men det kan var värt att nämna att anledningen till att 

de flesta bilar har sitt tanklock på höger sidan berör på säkerheten vid motorstopp på motorväg. Då man 

ska fylla på bensin för hand är inte påfyllning från vänster sidan lämpligt. Ett alternativ är att ha dubbla 

påfyllning, en på varje sida, på så sätt kan användare själv välja vilken sida man vill fylla på tanken från, 

nackdelen är att extravikt läggs på hela tanksystem, annars kan användaren mot en avgift ange vid köp 

vilken sida hen vill ha påfyllnigen direkt. 

6.3 Frammatning och tester 

Ett frammatningssystem med vakuum kan vara ett bra alternativ om man i framtiden kan göra delarna 

mindre. Det är enligt Ariterm AB det skonsammaste sättet att mata pellets till brännaren i dagsläget, dels 

för att slangdragningen är mycket mer flexibel än slangdragning med flexskruv. En nackdel med 

y = -0,0056x + 0,5563 
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Fig. 6.1 Fuktbildning beroende på tankfyllnad. 
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vakuumsystem är att det drar mycket mer ström än flexskruven. Ett vakuumsystem fungerar tillsammans 

med flexskruv då flexskruven mata fram pellets beroende på behovet från brännaren och transporteras 

sedan fram till ett mellanförråd med vakuum. 

Den testrigg jag byggde är inte den som ska användas utan en avskalning av slutmodellen. Eftersom att 

påfyllningen skedde för hand kan man få ett annat resultat vid t.ex. påfyllning med tryckluft då pelletsen 

faller ner med en mycket högre hastighet än påfyllning för hand. 

Det går att kombinera olika givare beroende på vilken information man vill ta reda på. Man kan t.ex. ha 

en infraröd kamera i tanken som sätts på så fort styrsystemet får en felsignal för att undersöka felet. 
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7 Slutsatser 

Genom arbetets gång har det framkommit att vissa områden måste utvecklas, bl.a. området som 

pumpstationer där man har en standard påfyllning för pellets i fordonet. I arbetet framgår att vid 

påfyllningen har man förluster som kan vara bra att ha med vid beräkningar, påfyllningen från mitten är 

självklart det som gav mer fyllnadsgrad. I kapitel 3.2.2 fick jag ut att 0,5 ml vatten har kondenserat 

under ett dygn, det är svårt att säga hur mycket av denna fukt som kommer i kontakt med bränslet, men 

jag kan säga att det är en liten mängd fukt det handlar om per dygn och när temperaturen stiger igen 

nästa dag binder luften tillbaka den mängd fukt som kondenserades under dygnet.  

Förrådet ska uppfylla de krav som ställs av marknaden t.ex., arbetsmiljöverkets krav på avluftning, 

ATEX-klassificering. Frammatning med flexspiral är i dagsläget det som lämpa sig bästa för uppdraget, 

och då det är mycket viktigt att det inte blir driftstopp i matningssystemet ska man ställa högre krav på 

hållfastheten i bränslet. De pellets enligt Svensk Standard (bilaga I) sägs klara sig bra i statisk 

användningsmiljö, men i en miljö med stötar, vibrationer osv. kan det bildas mycket mer finfraktion och 

därmed öka risken för stopp i mätningssystemet. 

Lastceller tycker jag lämpa sig allra bäst bland de givare jag har undersökt, anledningen är att lastceller 

ta inte hänsyn till vilket form förrådet ha. Och det enligt mig kommer ge en bättre nivåmätning då det 

väger vikten på förrådet och inte hur pelletsen lägger sig i förrådet. Antalet lastceller beror på hur bra 

mätnoggranhet man vill uppnå, jag rekommendera att man använda sig av 2 till 4 lastceller. 

I arbetet har jag lämnat ett antal olika förslag på hur förrådet skulle kunna utformas och jag 

rekommendera att tanken tillverkas i aluminium. Koncept 1 (bilaga 1) var den som visade sig fungera 

bäst utifrån simuleringar och diskussioner och vid val av pellets ska man använda den pellets med den 

bästa hållfastheten på marknaden. 

7.1 Rekommendationer inför framtida studier 

 Studera frammatning med vakuum. 

 Studera hur påfyllningsmekanismer kan kopplas samman med givaren i tanken. 

 Göra mer djupgående tester med de olika nivågivarna som finns på marknaden. 
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Bilagor 

A. Tankkoncepterna 

Bilaga A1-A9 visar skisser på de olika lösningar på hur förrådet skulle kunna utförmas, lösningarna 

granskades utifrån kravspecifikationen samt diskussioner med uppdragsgivaren. På bilaga B1 kan man 

se poängdelningen för vilka funktioner som jag anse viktiga vid konstruktionen av förrådet.   

A1 Koncept 1 

 

 
Fig. A1 Skiss och CAD modell på koncept 1  
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A2 Koncept 2 

 

 

  

Fig. A2 Skiss på koncept 2 
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A3 Koncept 3 

 

 

A4 Koncept 4 

 

 

Fig. A3 Skiss och CAD modell på koncept 3 

Fig. A4 Skiss på koncept 4 
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A5 Koncept 5 

 

 

  

Fig. A5 Skiss och CAD modell på koncept 5 
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A6 Koncept 6 

 

 

A7 Koncept 7 

 

 

  

Fig. A6 Skiss på koncept 6 

Fig. A7 Skiss på koncept 7 
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A8 Koncept 8 

 

 
Fig. A8 Skiss och CAD modell på koncept 8 
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A9 Koncept 9 

 

 

  

Fig. A9 Skiss och CAD modell på koncept 9 
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B. Krysschema 

B1 Tank 

 

Tankkonceptgranskning 

  U
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Koncept 1 5 4 4 4 5 4 26 

Koncept 2 5 3 3 2 5 2 20 

Koncept 3 5 3 3 3 5 2 21 

Koncept 4 5 2 3 2 5 2 19 

Koncept 5 5 4 3 4 5 3 24 

Koncept 6 5 3 2 2 5 3 20 

Koncept 7 5 2 3 2 5 3 20 

Koncept 8 5 3 3 3 5 3 22 

Koncept 9 5 4 3 4 5 3 24 

 

Driftsäkerhet – Med driftsäkert menas att möjligheterna till stopp i systemet minimeras p.g.a. 
finfraktionsbildning. 
Underhållsvänligt – att det inte finns så många ingående delar som gör underhållning av förrådet svårt. 

t.ex. motorer och rördelar mm. 
Tar liten plats – att alla ingående delar inte tar stor plats t.ex. stora radiekrökar 

  

Tabell B1 Krysschemat för granskning av tankkoncepterna 
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B2 Frammatningsystem 

 

Frammatningsgranskning 
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Flexspiral 5 4 4 3 3 4 23 

Flexspiral med kärnrör 5 4 2 3 3 4 21 

Vakuum 5 2 3 4 4 4 22 

Transportband 5 3 2 4 3 3 20 
 

Driftsäkerhet – Med driftsäkert menas att möjligheterna till stopp i systemet minimeras p.g.a. 
finfraktionsbildning. 

Underhållsvänligt – att det inte finns så många ingående delar som gör underhållning av förrådet svårt. 
t.ex. motorer och rördelar mm. 
  

Tabell B2 Krysschemat för granskning av de olika frammatningssystemen 
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B3 Materialval 

 

Materialgranskning 

Material U
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Kolfiber 5 0 4 3 12 

Aluminium 5 5 2 4 16 

Plast 0 4 5 4 13 

Rostfritt stål 5 5 1 4 15 

Glasfiber 5 0 3 3 11 

Stål 5 5 1 4 15 

Magnesium 3 4 3 4 14 
 

  

Tabell B3 Krysschemat för granskning av materialer 
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C. Viktuppskattning av koncept 1 & 3 

 

 
Koncept 1 

 
Aluminium Steel Plast Rostfritt stål Kolfiber Glasfiber Magnesium 

mm3 1795357 1795357 1795357 1795357 1795357 1795357 1795357 

 
 

 
 

 
 

 
 

cm3 1,80E+03 1,80E+03 1,80E+03 1,80E+03 1,80E+03 1,80E+03 1,80E+03 

 
 

 
 

g 4847 14094 2513 14183 2603 4578 3120 

 

 

 

Koncept 3 

 

Aluminium Steel Plast Rostfritt stål Kolfiber Glasfiber Magnesium 

mm3 1851108 1851108 1851108 1851108 1851108 1851108 1851108 

 

 
 

  

 cm3 1,85E+03 1,85E+03 1,85E+03 1,85E+03 1,85E+03 1,85E+03 1,85E+03 

 
 

 

 g 4998 14531 2592 14624 2684 4720 3217 

 

 

Tabell C1 Viktuppskattning av koncept 1 

Tabell C2 Viktuppskattning av koncept 3 
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D. Molliers diagram 

 

 

Blå = 12°C, x = 0,0069 kg/kg 

Gul = 20°C, x = 0,0114 kg/kg 

Fig. D Molliers diagram 
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E. Enkätundersökning 
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F. Simulering (Tryck och lufthastighet) för koncept 1 

 

 

 

 

Fig. F.1 Cut-plot som visar tryck vid påfyllningen 

Fig. F.2 Cut-plot som visar tryck vid avluftningen 
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Fig. F.3 Cut-plot som visar lufthastigheten vid påfyllningen 

Fig. F.4 Cut-plot som visar lufthastigheten vid avluftningen 
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G. Skisser på bränslesystemet. 

 
Fig. G.1 3D modell av hela bränslesystemet med alla ingående delar 
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Fig. G.2 Sprängt 3D modell av hela bränslesystemet med alla ingående delar  
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H. Ritningar  
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I. Svensk Standard för bränslepellets SS 18 71 20 

 

Gruppindelning av bränslepellets         

Egenskap Provningsmetod Enhet Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 

Dimensioner: 

diameter, längd i 
producentens 
lager 

Genom mätning av 

minst 10 slumpvis 
uttagna 
bränslepellets 

mm Anges. 

Längd 
max 4 
ggr Ø 

Anges. 

Längd 
max 5 ggr 
Ø 

Anges. 

Längd 
max 5 ggr 
Ø 

Skrymdensitet SS 18 71 78 kg/m3 ≥ 600 ≥ 500 ≥ 500 

Hållfasthet i 

producenternas 
lager 

SS 18 71 80 Finandel 

i vikt-% 
< 3 mm 

≤ 0,8 ≤ 1,5 ≤ 1,5 

Effektivt 

värmevärde (i 
levererat 
tillstånd) 

SS ISO 1928 MJ/kg ≥ 16,9 ≥ 16,9 ≥ 15,1 

kWh/kg ≥ 4,7 ≥ 4,7 ≥ 4,2 

Askhalt SS 18 71 71 Vikt-% 

av TS 

≤ 0,7 ≤ 1,5 ≤ 1,5 

Total fukthalt (i 

levererat 
tillstånd) 

SS 18 71 70 Vikt-% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 12 

Total svavelhalt SS 18 77 77 Vikt-% 
av TS 

≤ 0,08 ≤ 0,08 anges 

Halt tillsatsmedel   Vikt-% 

av TS 

Halt och typ anges 

Klorider SS 18 71 85 Vikt-% 

av TS 

≤ 0,03 ≤ 0,03 anges 

Askmältforlopp SS ISO 540 °C Initailtemperaturen (IT) anges 

TS = torrsubstans 


