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Sammanfattning 
I Sverige finns det mycket skog att tillgå och en del av skogen används som energikälla 

för uppvärmning av hus. Många hus värms upp av pelletspannor och det finns många 

omoderna pelletspannor runt om i Sverige. Denna rapport syftar till att bygga om en 

pelletspanna av modell Ariterm PX21 från år 2009 med hjälp av lambdareglering.    

Brännaren idag har ingen teknik som kontrollerar förbränningen. Syftet med 

lambdaregleringen är att en lambdasond, som ska styra matarskruven till 

pelletsbrännaren, ska installeras och därmed styra förbränningen. Frågeställningen för 

arbetet är om en installation av lambdareglering förbättrar förbränningen och i sådana fall 

hur lång tid det tar innan investeringen lönar sig.  

En lambdasond installerades på rökröret och två Arduinos programmerades och 

installerades tillsammans med ett relä som är kopplat till matarskruvens strömförsörjning.  

Mätningar av avgaserna har genomförts både före och efter installationen och en 

förbättring på värdena NO, NOx och CO2 uppmättes vid lambdareglering. Vidare 

förbättrades verkningsgraden och bränsleförbrukningen. Förbränningen kan därmed 

antas vara mer fullständig med lambdareglering jämfört med utan. Efter 

inköpskostnaderna för installationen och besparingarna på pellets är installationen 

intjänad på en säsong.  
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Abstract 
There is a vast amount of forest in Sweden and parts of that is used as an energy source 

to heat up homes. Many homes are heated with pellet burners and some of these are old 

and inefficient. The purpose of this report is to rebuild a 2009 Ariterm PX21 pellet burner 

by installing a lambda controller. 

Currently, the burner has no built-in technique that controls the combustion. The purpose 

of the lambda controller is to control the pellet feeder to the burner with a lambda 

transmitter and by that control the combustion. The report aims to answer if that 

installation will improve the combustion and how long it will take until the investment is 

profitable. 

A lambda transmitter has been installed on the funnel and two Arduinos has been 

programmed and installed together with a relay connected to the feeder’s electrical 

supply. Exhaust measurements have been performed both before and after the 

installations. There was an improvement on NO, NOx, and CO2 after the installation. 

There was also an improvement of the efficiency and fuel consumption. Therefore, the 

installation of a lambda controller can be considered to improve the combustion. With the 

expenses made and the savings on pellet consumption, the installation will be profitable 

within one season.  

  



  

 

 
 

Förord 

Detta arbete är den avslutande delen av fyra års studier vid Sjöingenjörsprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Med detta arbete vill vi tacka för vår tid och vill rikta ett 

särskilt tack till Tobias Hedin som har handlett oss genom detta arbete. Vi vill även tacka 

Bylunds Automotiv AB som har sponsrat detta arbete med en Arduino med kablage.  

 

Hampus Åkerblom & Roberth Tennesmed  



  

 

 
 

Ord och teckenförklaring 

Arduino: Det är en hobbymicrokontroll som kan programmeras till olika funktioner.  

Relä: Det är en typ av brytare som bryter en krets av större spänning med en mindre 

spänning.  

Normalt öppen ingång: En typ av brytare som i opåverkat läge bryter kretsen. När 

brytaren får signal så sluter brytaren kretsen. 

Pellets: Komprimerat träflis. 

Matarskruv: Ett rör med en skruv i, skruven är i anslutning till botten av pelletstanken 

och matar pellets till pannan 

Ackumulatortank: En tank fylld med vatten för värmereserv till systemet.  

Mätprobe: Kopplas på en mätare, med hjälp av probens beröring av olika komponenter 

kan spänning, motstånd osv utläsas. 

PID regulator: En apparat som kan reglera olika system med hjälp av styrsignaler. 

Regulatorn använder olika matematiska funktioner för att kunna reglera till rätt värde.  

P= Förstärkning I=Integrering D= Derivering 

Ärvärde: Det är det verkliga värde som fås ifrån ex en givare.  

Börvärde: Det är det värde som regulatorn ska hålla. 

PWM: Pulse Wide Modular: Denna gör om DC spänning till AC spänning. Detta sker 

genom en brytare som stänger av och på en spänning flera gånger.   
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1 Inledning 

Det finns många olika alternativ till att värma upp hus och lägenheter med, varav vissa 

alternativ lämpar sig bättre än andra, både miljömässigt och ekonomiskt. I Sverige finns 

det mycket skog och med material från skogen finns det en uppsjö med användbara 

produkter som kan utvinnas (Ek, 2019).  En av dessa produkter är pellets som används 

som energikälla för uppvärmning av hus. På grund av tillgången på skog i Sverige lämpar 

sig pelletsteknik som värmekälla i detta land.  

Runt om i Sverige finns det cirka 150 000 äldre och omoderna pelletspannor som står och 

förbrukar onödigt mycket pellets (Naturvårdsverket, 2012). Istället för att investera i en 

ny pelletspanna kan det vara möjligt att bygga om den befintliga pelletspannan och 

därmed minska svinn på material, pelletsförbrukning samt utsläpp till naturen.  

Vissa nya pannor har denna reglering inbyggd, med hjälp av lambdareglering. Priset för 

lambdareglerade pelletsbrännare är högt, från cirka 15 000 SEK (PBS, 2019). Med en 

ombyggnation, där en lambdareglering installeras på en befintlig panna och 

pelletsbrännare, kan inköp av en ny panna samt pelletsbrännare undvikas. Denna 

installation bör kosta en bråkdel av vad en ny pelletsbrännare kostar.  

 Bakgrund 

I detta projekt är det en pelletsbrännare av modell Ariterm PX21 från år 2009 som ska 

byggas om. I dagsläget har denna pelletsbrännare ingen inbyggd lambdareglering. 

Ombyggnationen kommer innebära att en lambdareglering skall installeras och 

programmeras. Innan pelletsbrännaren byggs om kommer förbränningen att undersökas 

med hjälp av en avgasmätare, en Testo 340. Avgasmätaren kommer att visa värdena för 

olika parametrar om hur förbränningen sker. Efter en utvärdering av de uppmätta värdena 

ska planeringen för ombyggnationen påbörjas.   

 Problembeskrivning  

Pelletsbrännaren som ska byggas om saknar i dagsläget kontroll för hur förbränningen 

ska ske. Det finns inte heller något som kan styra matarskruven, som matar pelletsen till 

brännaren, när förbränningen blir för fet eller för mager. Alltså om det är för mycket 

bränsle eller för lite bränsle till brännaren (Alvarez, 1990).  
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 Syfte 

Detta projekt syftar därmed till att ta reda på om det går att installera lambdastyrning på 

en befintlig pelletsbrännare. Detta med endast några enklare komponenter, för att få en 

effektivare förbränning utan att investera i en helt ny pelletsbrännare. 

 Frågeställning 

• Kommer det bli en bättre förbränning på en pelletsbrännare med hjälp av 

lambdareglering. 

• Vad kommer installationen att kosta jämfört med besparingen av pellets och hur 

lång tid kommer det att ta innan det är intjänat? 
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2 Teori 
I detta kapitel kommer teorier som behövs för projektet att presenteras. Det är teorier 

kring förbränning, pelletspannor och ackumulatortankar.  

 Förbränning 

En bra förbränning, en så kallad fullständig förbränning, är när allt bränsle har reagerat 

med den tillsatta luften efter förbränningen. Det är alltså inget överskott av bränsle eller 

luft i avgaserna. Det som blir kvar efter förbränningen är koldioxid (CO2) samt vatten 

(H2O). En fullständig förbränning medför att bränslemängden minskar vid samma 

energiåtgång. Vid en ofullständig förbränning bildas bland annat aska, kolmonoxid (CO), 

CO2, kväveoxider (NOx) och H2O av bränslet. Det är alltså oförbränt bränsle. (Alvarez, 

1990)  

En bra förbränning är ett optimalt förhållande mellan tillsatt bränsle och tillsatt luftmängd 

(Alvarez, 1990). Det är syreöverskottet i avgaserna som en lambdasond (syresensorn) 

läser av. Med hjälp av dessa värden går det att justera den tillsatta bränslemängden för att 

få ett bra förhållande mellan bränsle och luft. För just denna panna är det optimala 

lambdavärdet 1,6. Lambdavärdet är ett förhållande mellan bränsle och luft (Alvarez, 

1990). Får man ett lambdavärde mindre än 1,6 är det ett överskott av bränsle, blandningen 

är för fet. Ett lambda över 1,6 betyder att det är ett överskott av luft, blandningen är för 

mager.  

Med en lambdasond som styr bränslet i brännaren kommer det förhoppningsvis gå att 

kontrollera förbränningen. En förbränning som närmar sig fullständig medför minskat 

utsläpp, besparing i bränslekostnad, mindre sotuppbyggnad samt föroreningar i avgaserna 

(Naturvårdsverket, 2012). På grund av dessa positiva effekter behövs mindre service på 

pannan och en fullständig förbränning bidrar således till en vinst ur både miljö- och 

underhållssynpunkt samt för plånboken. 

 Pelletspanna 

Den studerade pannans förbränning är uppbyggd med brännare, fläkt, pelletsmatning och 

värmeelement i en och samma enhet. Bränslet, det vill säga pellets, matas in med en skruv 

och antänds med hjälp av värmeelementet. När bränslet har fattat eld startas fläkten och 

det blir en låga som i detta fall värmer upp vattnet i en 3 m3 stor ackumulatortank som 

sedan skickas ut till husets element. Som det ser ut idag så kan förbränningen inte styras 
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på något sätt. Matning i brännaren styrs med en inbyggd timer som slår på eller av 

matningen vissa tider och fläkten har ett konstant varvtal. (Ariterm Sweden AB, 2009) 

Tanken med detta projekt är att installera en lambdasond på rökröret som kopplas till en 

Arduino och reglera med hjälp av lambdavärdet för att förbättra förbränningen. 

Förbränningsprocessen skall sedan styras med hjälp av ett relä som slår på eller av 

matarskruven av pellets som därmed ökar eller minskar bränslemängden till 

förbränningen. 

 Ackumulatortank 

En ackumulatortank är en stor isolerad tank till för att lagra värme i vatten som värmts 

upp av en energikälla (Energi- och Klimatrådgivningen , 2017). Exempelvis kan tanken 

värmas upp med hjälp av en pelletspanna (Statens energimyndighet, 2011). Värmen från 

energikällan ska värma upp toppen av tanken. Därifrån går värmen ut till radiatorer och 

varmvatten. Se Figur 1. Kallvattnet från radiatorerna går in i mitten av tanken (Energi- 

och Klimatrådgivningen , 2017). Vattnet i tanken skall skiktas, det vill säga att det varma 

vattnet ska samlas på toppen av tanken (Statens energimyndighet, 2011). Viktig att vattnet 

överstiger 60 grader på toppen av tanken för att undvika tillväxt av legionellabakterier. 

 

Figur 1 – Schematisk ritning över husets värmeuppbyggnad med 1. Panna, 2. Ackumulatortank och 3. Radiator.    
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3 Utförande 
I följande kapitel kommer utförandet av projektet att presenteras. I utförande kommer en 

beskrivning om hur projektet har gått till gällande mätningar, ombyggnad, 

programmering och installation.   

 Förberedelser inför mätningen 

Innan mätningarna kunde genomföras installerades två muffar på rökröret, se Bilaga 1 

och Bild 1.1. En muff är ett fäste för lambdasonden så att lambdasonden senare kan 

monteras på rökröret. För att montera muffen borrades ett hål och sedan svetsades muffen 

fast. I den ena muffen skall lambdasonden sitta och den andra muffen skall användas till 

mätningar med avgasmätaren Testo 340. Bild på muffarna hittas under Bilaga 1 och Bild 

1.2.  

Nästa steg var att konstruera ett sätt för att kunna väga den pellets som går åt under en 

körning. Detta för att kunna mäta upp hur mycket pellets som har gått åt före och efter att 

lambdaregleringen har installerats. Vägningen genomfördes med hjälp av en digital våg, 

två halvpallar, en pelletstank och en palltruck. Till att börja med sattes en halvpall nederst 

på golvet för att kunna få plats med truckens undre gafflar. Sedan placerades vågen 

ovanpå den halvpallen och ovanpå vågen placerades den andra halvpallen. På den övre 

halv pallen placerades sedan pelletstanken. Detta gjordes för att enkelt kunna lyfta den 

övre halvpallen och pelletstanken från vågen med hjälp av palltrucken. Vågen nollställdes 

och därefter så sänktes palltrucken med pelletstanken ner på vågen och den totala vikten 

av pellets samt pelletstank visades på vågens display. För att kunna avgöra hur mycket 

bränsle som har gått åt under en körning så vägdes pelletstanken före och efter körningen. 

Skillnaden i vikt är vikten på bränslet som har gått åt. Bilder på konstruktionen hittas 

under Bilaga 1 och Bild 1.3. För att lättare kunna räkna ut verkningsgraden stängdes 

vattenflödet från ackumulatortanken ut till husets radiatorer av. Detta medförde att endast 

ackumulatortanken värmdes upp. 

För att få så bra förutsättningar som möjligt när mätningar av avgaserna ägde rum så 

rensades pannan ur från all aska och sot, se Bilaga 1 och Bild 1.4. Innan de riktiga 

mätningarna genomfördes så kopplades avgasmätaren Testo 340 in på rökröret. Det värde 

avgasmätaren syftar till att mäta är hastigheten på avgaserna. En slang från rökröret 

kopplades in till den negativa tryckanslutningen på avgasmätaren. Pannan startades och 

började sin förbränning. Med detta skapas ett undertryck i rökröret som avgasmätaren 
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känner av. En hastighet på avgaserna kunde sedan läsas av. Se under Bilaga 1 och Bild 

1.5.   

 Mätning av avgaserna 

Efter detta gjordes en testmätning på avgaserna för att se hur allt fungerade. Det som 

gjordes var att pannan varmkördes i cirka en timma. Efter det så mättes hastigheten på 

avgaserna, på samma sätt som finns beskrivet i föregående stycke. Därefter vägdes 

pelletstanken och sedan var det dags för själva avgasmätningen. Där användes samma 

mätinstrument som användes vid hastighetsmätningen, alltså Testo 340. Mätinstrumentet 

programmerades för mätning av pellets.  

Sedan fördes mätarens mätprobe in i en av muffarna till centrum av rökröret. Efter detta 

presenterades värdena på displayen som antecknades i ett Excel-dokument. Efter 

mätningen fick pannan köra en timma innan andra mätningen ägde rum och samma 

procedur som gjordes för den första mätningen upprepades. Två mätningar gjordes för att 

kunna räkna ut hur mycket effekt det går för att kunna värma upp tanken samt hur mycket 

effekt som har tillförts till pannan.  

Det gjordes ett litet misstag i första mätningen. Misstaget var att ventilen från 

ackumulatortanken ut till husets radiatorer var öppen. Detta medförde en försämrad 

verkningsgrad, men resultatet av detta kommet ändå att presenteras i resultatdelen. 

Förutom misstaget så fungerade allt som det var tänkt. Mätningen som gjordes kom att 

repeteras 8 gånger för att få ett så bra medelvärde som möjligt. När alla mätningar hade 

gjorts så studerades information och därefter räknades ett medelvärde fram på 

pelletsförbrukning, tillförd effekt, nyttig effekt samt verkningsgrad som kommer att 

presenteras i resultatdelen.  

 Installation av Arduino nummer 1 

Efter att de ingående mätningarna hade utförts och sammanfattats så skedde installationen 

av själva lambdaavläsningen. Ett kretskort med tillhörande kablage beställdes från 

Bylunds Automotive. Det gjordes för att få ett komplett sett med kablar och ett tillhörande 

kretskort som passar. Tack vare detta kunde mycket tid sparas in. Lambdasonden 

kopplades ihop med kretskortet från Bylund Automotive. Se under Bilaga 1 och bild 1.6. 

Kretskortet sammansattes med en Arduino som sedan programmerades med alla tillbehör.  

För att vara säkra på att kretskorten fungerade som det skulle kopplades lambdasonden 

in i pannan på en av muffarna med tillhörande kretskort och pannan startades sedan upp. 
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För att se lambdavärdet måste ett program installeras på datorn. Även detta kommer ifrån 

Bylunds Automotive. Man måste ha tillgång till en dator eller en skärm för att kunna se 

lambdavärdet som lambdasonden mäter. Lambdavärdet kommer då att presenteras i ett 

program. Se under Bilaga 1 och bild 1.7.  

Med lambdainstallationen ihopkopplad så studerades vilken ingång på kretskortet som 

tog emot lambdasignalen. Det var i detta fall en analog ingång A0. Denna ingång 

behandlar en signal mellan 0–5 volt som programmeringen gör om till ett lambdavärde. 

Exempelvis så är 1,5 volt lika med lambda 1 och 5 volt är lambda 6,0. Ett sätt för att ta 

reda på viket lambdavärde som skall användas är att räkna ut det med hjälp av formler. I 

detta fall så simulerades önskat lambdavärde, lambda 1,6, och en spänning på 2,46 volt 

mättes mellan A0 och jord. 

 Programmering av Arduino nummer 1 

Programmeringen av Arduino nummer 1 gjordes med en färdig kod från (Bylunds 

Automotive AB, 2019). Koden gick att ladda hem från deras hemsida. Därefter kunde 

koden kopieras in i Arduinon och laddas upp. Koden är skriven så att Arduinon läser av 

syreöverskottet i procent och Lambdavärdet. Därefter installerades ett program som 

följde med koden. I programmet kunde värdena läsas av på en dator som nämndes innan. 

Arduinon var nu klar för att driftsättas. När allt fungerade som det var tänkt var det dags 

att gå vidare till nästa Arduino. 

 Installation av Arduino nummer 2 

Med Arduino nummer 2 så kopplades ett 230 volt relä in på en digital utgång 6 på 

Arduinon och sedan kopplades matarskruvens nätkabel in på en normalt öppen ingång. 

Det innebär att med hjälp av en programmeringskod så kan matarskruven styras med hjälp 

av en styrsignal från en Arduino som sätter av och på matarskruven.  

Tanken är att bränslet skall styras av lambdavärdet från lambdasonden, som är beskrivet 

i tidigare avsnitt. Det behövs en styrsignal för detta, alltså en signal som finns på ingången 

A0. Lambdasondens signalkabel är kopplad till A0 på Arduino nummer 1. De båda 

Arduinos är av samma modell och kopplas så ihop på ingångarna, A0 till A0, med hjälp 

av en kabel. Arduinons jordutgångar kopplas ihop på samma sätt för att få samma 

jordpotential. Skiss på denna koppling finnes längre ner, se Figur 2. 
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Nu var Arduino nummer 2 redo att programmeras. När allt var kopplat som önskat var 

det dags för en testkörning. Detta gjordes för att kontrollera så att allt fungerade som det 

skulle. För att kunna testköra installationen så programmerades en enklare kod på 

Arduino nummer 2. Kodens uppgift var att starta och stoppa matarskruven. Denna kod 

skrevs in tillsammans med ytterligare en kod så att ett lambdavärde kunde läsas av från 

Arduino nummer 1 (ingång A0).  

 Programmering av Arduino nummer 2 

Här presenteras två alternativ till programmeringar. Båda alternativen kom att testas men 

bara det senare fungerade. 

3.6.1 PID regulator 

När alla hårdvaror fungerade som de skulle var det dags att programmera en skarp 

mjukvara: en reglerkod till Arduino nummer 2. Det testades två olika varianter av koder. 

Det första alternativet som testades var att ta fram en kod som gjorde att Arduinon skulle 

programmeras som en PID regulator. Efter att ha sökt runt på internet och forum så 

hittades en grundläggande kod för en PID regulator som passade in i reglerkretsen 

(Beauregard, 2019). Koden laddades hem och programmerades. 

PID regulatorkoden var uppbyggd för att styra ett relä med en modell av en långsam PWM 

som utsignal. Det som behövdes göras med koden var att komplettera koden för att den 

skulle passa in i vår reglerkrets. Det första som kompletterades var in- och utgångar. Den 

ingång som användes på Arduinon var en analog ingång, alltså A0, och utgången var en 

digital utgång av typen PWM, alltså D6 på Arduinon. A0 är alltså kopplad så att den 

 

Figur 2 - Skissen beskriver hur mikrokontrollerna (Arduino) är kopplade  med relät 
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mäter spänning från Lambdasonden och D6 är kopplad på relät för att styra matarskruven 

som ska öka eller minska pannans bränsle. För att kunna övervaka vad som hände i 

regleringen så programmerades en plotter i PID-programmeringen. Plottern övervakade 

tre parametrar: Är-värdet, Bör-värdet och utsignalen. Detta presenterades sedan i ett 

diagram på datorn.  

Det sista som behövdes göras var att skriva in de tre parametrar för PID regulatorn och 

ett Bör-värde. För att göra programmeringen lättare så uppmättes den analoga insignalen 

för det värdet regulatorn skulle reglera mot, lambda 1,6. Värdet på den analoga signalen 

blev 560 byte. När parametrarna till regulatorn togs fram så nollades alla parametrar 

förutom Kp (förstärkning). Kp sattes till ett slumpmässigt värde och sedan laddades 

programmet upp till Arduinon och provkördes en stund. Därefter justerades värdet till ett 

värde som fungerade bäst, alltså när Är-värdet är så nära Bör-värdet som möjligt. Därefter 

så fortsattes det med Ki (integrering) och sist Kd (derivata). Dessa värden presenteras här 

under.  

Kp: 80 

Ki: 0,6 

Kd: 0,2 

Bör-värde: 560 byte, Lambda 1,6. 

En Ziegler Nichols, en metod för att ta fram dessa värden, genomfördes ej på grund av 

att ett bra regleringsdiagram ej kunde tas fram. Därför blev det gissa prova metoden som 

blev aktuell.  

När programmeringen togs i bruk blev regleringen ostabil och kunde pendla upp och ner 

mer än den ursprungliga regleringen. Efter flera tester och felsökningar så bestämdes det 

att testa en annan variant av reglering. Detta gjordes på grund av tidspress.  

3.6.2 Programmering med Arduino Programming Language (APL)  

Med ett misslyckat försök av PID regulatorn programmerades ett program med en ren 

APL istället. Den nya koden går ut på att reglera matarskruven med tidsintervaller. För 

att ha en utgångspunkt så utgick testerna från originalinställningarna på matarskruven. 

Först så deklarerades ingångar samt utgångar, samma ingångar och utgångar som 

föregående programmering med PID regulatorn. Därefter skrevs koden in. Programmet 

börjar med att läsa av vilket lambdavärde pannan befann sig i. Är lambdavärdet under 

1.6, alltså för fet förbränning, så går matarskruven på ett kortare tidsintervall. I detta fall 
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så matar skruven i 2 sekunder och vilar i 13 sekunder, därefter läser programmet av 

lambdavärdet igen och mäter vilket lambdavärde förbränningen befinner sig i. Är värdet 

fortfarande under 1.6 så kommer samma tidsintervall att repeteras. När förbränningen går 

över 1.6 i lambda, alltså för mager bränsleblandning, går matarskruven på ett annat 

tidsintervall. Denna gång så går matarskruven i 5 sekunder och vilar i 13 sekunder och 

därefter läser programmet av lambdavärdet igen. Så kommer programmeringen att 

fortlöpa fram tills det att Arduinon stängs av. 

När tidsintervallerna togs fram utgick värdena från originalinställningen på matarskruven. 

Vid originalinställningen gick matarskriven i 6 sekunder och vilade i 11 sekunder, ett 

värde som fåtts fram genom uppmätning. Sedan gjordes ett antal tester för att hitta de 

värden som fungerade bäst. Även här programmerades en plotter som i föregående 

programmering med PID regleringen. De värden som plottades var Är-värdet samt Bör-

värdet. Dessa värden presenteras i ett diagram, se Resultat, Diagram 1. Med hjälp av 

Diagram 1 kunde regleringen övervakas lättare och koden kunde ändras för att få en 

jämnare reglering. Med hjälp av denna metod uppnåddes en jämnare reglering jämfört 

med PID regleringen. Programmeringskoden återfinns i Bilaga 2. 

När koden var klar gjordes slutmätningarna på avgaserna. Mätningarna gick till på samma 

sätt som vid mätningarna innan lambdasonden installerades.   
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4 Resultat 
I detta kapitel kommer de uppmätta värdena att presenteras i tabellform, både före och 

efter att lambdareglering har installerats. Det har skett totalt 16 mätningar. Åtta före 

lambdaregleringen samt åtta efter lambdaregleringen, dessa 16 mätningar kommer att 

presenteras i Bilaga 3. I detta kapitel kommer medelvärdet från de mätningarna att 

presenteras.  

Medelvärden har räknats fram från de tabeller som finns att se i Bilaga 3. Därefter har 

resultaten sammanställts i Tabell 1 för att lättare kunna jämföra de värden före och efter 

lambdareglering. Vid varje mätningstillfälle mättes värdena upp och därefter fick pannan 

brinna i en timma innan nästa mätning ägde rum, i Tabell 1 beskrivet som 0 minuter och 

60 minuter.    

Tabell 1- medelvärden på resultaten före och efter lambdareglering 

Lambdareglering Före installation Efter installation 

Tid 0 min 60 min 0 min 60 min 

Temp tanktopp 64,625 69,7 54,875 64,15 

Temp tank mitten 50,275 59,75 37,175 40,1 

Temp tankbotten 32,8 37,75 31,375 32,25 

Luftflöde rökrör 6,85 6,925 7,475 7,475 

Temp Pannrum 18,8 20,925 20,45 20,9 

Temp ute 5,4 5,6 10,375 8,825 

Luftfuktighet pannrum 29,25 27,75 35,25 35 

Rökgas temp 114,5 125,25 129,75 120,25 

Temp pannvatten 84,25 85,25 82,75 81,25 

Vikt pellets (kg) 69,95 63,7 64,35 60,05 

Lambda 1,26 1,305 1,66 1,705 

O2 % 4,9 4,7 7,7 8,5 

CO₂ % 11,85 12,225 9,425 8,475 

CO ppm 387,25 403,75 518,25 394,75 

outCO ppm 505,25 519,75 862,5 746,5 

NO ppm 115,75 113,5 94 91 

NOx ppm 121,75 118,75 97,5 97,75 

I Tabell 1 så visas temperaturer i ackumulatortanken på dess tre olika nivåer. Med 

lambdareglering har ackumulatortanken en större temperaturskillnad på tanktoppen och 

tankmitten med lambdareglering. Bottentemperaturen på tanken var det ej någon större 

skillnad på efter lambdaregleringen installerats. Efter att lambdaregleringen installerades 

minskade bränsleförbrukningen. CO2 % minskade med lambdareglering. CO ppm ökade 

vid tidpunkt 0 minuter med lambdareglering, men minskade vid tidpunkt 60 minuter. NO 
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samt NOx ppm har minskat i och med lambdaregleringen.  I Tabell 2 så visas en 

samanställning över temperaturskillnaderna i tanken efter att pannan har eldat till tanken 

i en timma. 

Tabell 2 - Temperaturskillnader i tanken samt bränsleförbrukning före och efter lambdareglering 

Lambdareglering Före installation Efter installation 

△ Temp tanktopp   5,075 9,275 

△ Temp tank mitten  9,475 2,925 

△ Temp tankbotten  4,95 0,875 

△ Vikt pellets kg 6,25 4,3 

Med lambdareglering blev det en större temperaturökning i tanktoppen på tanken samt 

att temperaturen i tankbotten inte ändrades något märkvärt. Tabell 2 visar också 

skillnaden i bränsleförbrukning före och efter lambdareglering. Med installerad 

lambdareglering förbrukar pannan mindre pellets än vad panna gjorde utan 

lambdareglering. 

För att räkna ut den effekt som har tillförts och den effekt som har gått åt till att värma 

tanken har formlerna 1, 2, 3 och 4 används. I Tabell 2 tas temperaturökningen för 

tanktopp, tank mellan och tankbotten och räknar om till ett medelvärde formel 1. Därefter 

räknas temperaturökningen om till nyttig effekt formel 2. Den pellets som har gått åt 

under eldningen räknas om till tillfördeffekt formel 3. Nyttig effekt delas med den 

tillförda effekten för att få fram en verkningsgrad formel 4.  

V= Volym △t= temperaturskillnad K= Kelvin W= Effekt h= timme 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
𝑡1+𝑡2+𝑡3

3
     (1) 

𝑁𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 𝑉𝑚3  𝑥 1,16(𝑘𝑊ℎ) 𝑥 △ 𝑡 = 𝑘𝑊ℎ  (2) 

Vattnets specifika värmekapacitet är 4,19 kJ/m3 * K. När detta görs om till effekt så blir 

det 1,16 kWh/m3 * K (Alvarez, 1990, p. 269). 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 =  4,8(𝑘𝑊ℎ)  𝑥 𝑘𝑔 𝑃𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠  (3) 

Värmekapaciteten på pellets har hämtats från tillverkaren av pelletsmaterialet. Därefter 

har en enhetsanalys gjorts för att få fram effekten (BAUHAUS, 2019). Verkningsgraden 

beräknas i enlighet med formel 3 anpassat från Fagergren (2018) och finns i Tabell 3. 

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡
𝑥100    (4) 
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Tabell 3 - Verkningsgraden före och efter lambdareglering 

Lambdareglering Före installation Efter installation 

Verkningsgrad 1 (%) 75,4 73,5 

Verkningsgrad 2 (%) 56,3 68,6 

Tabell 3 innehåller två olika verkningsgrader. Verkningsgrad 1 har räknats ut med 

temperaturökning på hela tanken med samtliga tre temperaturskillnader. Verkningsgrad 

2 har temperaturökningen endast räknats ut med de två övre temperaturskillnaderna, alltså 

△ Temp tanktopp och △ Temp tankmitten. 

Diagram 1 visar hur lambdavärdet i förbränningen såg ut under en mätning med 

lambdareglering. Den blåa kurvan är det satta lambdavärdet 1,6 och rödkurva är det 

faktiska lambdavärdet i förbränningen. 

Diagram 1 - Visar hur Arduinon reglerar med hjälp av lambdareglering. Blått sträck är Bör-värdet och röd kurva är 

Är-värdet. 
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5 Diskussion och analys 
Med lambdareglering minskades vissa avgasvärden. I teorin beskrivs det att vid en mer 

fullständig förbränning minskar utsläppen i avgaserna.  De värden som minskades var 

CO2, NO ppm och NOx ppm. Det värde som däremot ökade var CO, vilket är oklart 

varför.  

Två verkningsgrader togs fram i Tabell 3 för att visa skillnader som blir beroende på hur 

resultaten studeras tillsammans med informationen om hur en ackumulatortank ska 

fungera. I teorin beskrivs det att i en ackumulatortank ska det finnas olika värmeskikt där 

den övre delen av tanken ska vara varm, över 60⁰ C, och den nedre delen ska vara kall. 

När pannan eldades utan lambdareglering värmdes den nedre delen upp med ca fyra 

grader och med lambdareglering värmdes den nedre delen inte lika mycket under en 

timma. Alltså var värmen som gick åt att värma den nedre delen en onödig uppvärmning. 

I och med det är lambdareglering bättre på grund av att uppvärmning av 

ackumulatortanken endast skedde på den övre delen av tanken. Med det förbrändes 

mindre pellets och vid uträknandet av verkningsgrad när enbart de två övre skikten togs 

med var verkningsgraden bättre med lambdareglering än utan. 

 Utförandet av projektet 

Den panna som har modifierats har två luftspjäll. Dessa två spjäll öppnas när eldning med 

ved sker. När pannan eldas med pellets ska dessa två spjäll hållas stängda. När spjällen 

är stängda så sluter spjällen ej helt tätt. Det medför att panna drar in tjuvluft via 

luftspjällen och in till förbränningen. Det kan ha påverkat vårt resultat. Med en ny 

packning kan detta undvikas. Det har antagligen påverkat mätningarna både före och efter 

lambdareglering på liknande sätt, men det är fortfarande en påverkande faktor.      

De mätningar som gjordes skedde med två månaders mellanrum. När mätningarna 

gjordes utan lambdareglering användes pannan dagligen för uppvärmning av 

ackumulatortanken. När mätningarna gjordes med lambdareglering var 

ackumulatortanken inte i bruk för daglig drift. Detta gjorde att ackumulatortanken hade 

olika varma starttemperaturer vid mätningarna med och utan lambdareglering. Detta kan 

ha påverkat temperaturskillnaderna som uppkom och särskilt det varmare undre skiktet 

vatten som fanns innan lambdaregleringen. Det som sticker ut med de första mätningarna 

är att det är mittenskiktet av vatten som värms upp mest. En fundering kring detta kan 
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vara att toppskiktet redan var varmare, jämfört med vad det hade för starttemperatur när 

lambdaregleringen användes. 

Det finns värmeförluster mellan pannan och ackumulatortanken. En del av dessa förluster 

beror på att rörledningarna ej är isolerade. Det medför en försämring av verkningsgraden. 

Det är oklart hur mycket denna värmeförlust påverkar vårt resultat på verkningsgraden, 

men den bör påverka lika mycket före och efter installation av lambdareglering.  

Vi hittades också en mall av en PID programmering till Arduinos som inte fungerade efter 

vårt önskemål, detta nämns i Utförande delen. PID programmeringen kan vara ett sätt till 

en lambdareglering, men i och med att tiden begränsade oss hann vi inte ta reda på detta 

utan fick använda oss av APL istället. Det är oklart hur detta hade påverkat resultatet. 
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6 Förbättringar 
Den programmering som har gjorts behöver kompletteras för optimal användning. Det 

som behövs kompletteras är en avstängning till matarskruven när ackumulatortanken 

uppnått önskad temperatur. Den programmering som används nu saknar denna egenskap 

samt en uppstartcykel innan förbränningen äger rum.  

För att eventuellt förbättra verkningsgraden kan rörledningar isoleras. Detta medför ett 

mindre värmespill mellan pannan och ackumulatortanken.  
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7 Slutsats 
Med en förbättrad förbränning med lambdareglering kunde vissa avgasvärden sänkas. De 

värden som sänktes var CO2, NO ppm, NOx ppm. De värden som försämrades var CO 

enligt Tabell 1. Med lambdaregleringen blev det bättre värmeuppdelning i 

ackumulatortanken, vilket betyder att delar av ackumulatortanken inte värms upp i 

onödan utan uppvärmning nu endast sker i övre delen av ackumulatortanken. I och med 

det går det åt mindre pellets för uppvärmning med lambdareglering. Verkningsgraden, 

med avseende på uppvärmning av den övre delen av ackumulatortanken, höjdes i och 

med lambdaregleringen.  

Kostanden av inköpta delar samt kvantiteten av de delar som har köpts in visas i Tabell 

4. Slutligen har en totalsumma räknats fram över produkterna. 

Tabell 4 - Pris över inköpen för lambdaregleringen 

Produkt Antal Pris totalt (kr) 

Arduino UNO 2 300 

Lambda Sheild  1 1000 

Lambdasond 1 1000 

Relä 230v 1 100 

Summa  2400 

 

En säck pellets kostar 46 kr. Säcken innehåller 16kg vilket ger en kostnad per kilo: 

46 kr/16kg =  2,88 kr/kg.     (5) 

Besparing på pellets i kg blir: 

6,25 − 4,3 = 1,95𝑘𝑔     (6) 

Alltså blir besparingen i kronor per timma: 

2,88 (𝑘𝑟/𝑘𝑔) ∗  1,95 (kg/h) = 5,616 𝑘𝑟/ℎ.    (7) 

Den kritiska punkten för antal timmar innan installationen går plus minus noll är: 

 2400 (𝑘𝑟)/5,616 (𝑘𝑟/ℎ) = 427ℎ.      (8) 

Antag att pannan går 5h per dag på vinterhalvåret.  

427 5⁄ = 85,4 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟      (9) 

Med detta är investeringen intjänad på en säsong. En installation av lambdaregleringen 

skapar alltså en bättre förbränning samt är intjänad på en säsong.   
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Bilagor  
Bilaga 1 är bilder från installationen. Bilaga 2 är programmeringen. Bilaga 3 är tabellerna 

med resultatet från mätningarna. 

Bilaga 1 – Bilder  

 

 

 

 

Bild 1. 1 Muffarna svetsas fast på rökröret 

Bild 1.2 Resultat från bild 1.1. 

Bild 1.3 Konstruktionen för att kunna väga 

pelletsen. 
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Bild 1.4 Pannan sotas ur. 

Bild 1.6 Arduino kopplas till lambdasonden 

Bild 1.5. Avgashastigheten mäts med en Test 240 

Bild 1.7 Program för lambdavärdet, Bylund 

Automotive AB 
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Bilaga 2 – APL programmering 

 

int relayPin = 6;  //Utgång till relä 

float SP_Voltage = 2.46;  // Set Point inställning 

 

// the setup routine runs once when you press reset: 

void setup() { 

// initialize serial communication at 9600 bits per second: 

Serial.begin(9600); 

pinMode(6, OUTPUT); 

} 

 

// the loop routine runs over and over again forever: 

void loop() { 

 

 

int sensorValue = analogRead(A0); //Läser av Analog signal från lambdasond på A0  

 

 

//Konverterar analog signal 0 - 1023 bitar till spänning = 0 - 5volt. 

 

float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); 

Serial.println(voltage); 

Serial.print(" ");  //Plottar spänning på A0 

Serial.print(SP_Voltage); //Plottar set point 

Serial.print(" "); 

digitalWrite(6, true);  

 

 

 

// Programmeringen för relä 

 

if (voltage >= SP_Voltage) 

{                               // Lambda 1.6 < Är-värdet 

  PowerOnRelay();  //Relä sluter i 5 sekunder 

  delay (5000);     

  PowerOffRelay(); //Relä bryter i 13 sekunder 

  delay(13000); 

 

    int sensorValue = analogRead(A0); //Läser av lambdavärdet 

    float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); 

    Serial.println(voltage); 

    Serial.print(" "); 

    Serial.print(SP_Voltage); 

    Serial.print(" "); 

 

} 

 else if (voltage <= SP_Voltage)   

{       // Lambdavärde 1.6>Är-värdet                    

 PowerOnRelay(); //Relä sluter i 2 sekunder   



  

 

IV 
 

 delay(2000); 

  PowerOffRelay(); //Relä bryter i 13 sekunder 

delay(13000); 

 

    int sensorValue = analogRead(A0); //Läser av lmbdavärdet 

    float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); 

    Serial.println(voltage); 

    Serial.print(" "); 

    Serial.print(SP_Voltage); 

    Serial.print(" "); 

     

} 

} 

void PowerOnRelay() {      //Deklarerat relä 

digitalWrite(relayPin, true); 

} 

void PowerOffRelay() { 

digitalWrite(relayPin, false);  //Deklarerat relä 

} 
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Bilaga 3 – Samtliga mätresultat 

Det gjordes mätningar innan lambdaregleringen installerades. Totalt åtta mätningar 

genomfördes. De fyra första mätningarna före installationen finns i Tabell 5. Detta är 

mätningarna för två olika tillfällen, där mätning 1 och 2 representerar den första 

uppvärmningen med mätning vid tidpunkt 0 och sedan en till mätning 60 minuter senare. 

Tabell 5 - mätning 1-4 utan lambdareglering 

Datum 2019-03-31 2019-04-01 

Mätning nr 1 2 3 4 

Tid 17:35 18:35 19:12 20:12 

Temp tanktopp  63,8 69,3 63,2 69,0 

Temp tank mitten 52,1 61,4 51,2 61,2 

Temp tankbotten 31,1 36,2 31,1 36,0 

Luftflöde rökrör 7,0 7,0 6,4 6,7 

Temp Pannrum 18,6 21,2 17,3 19,9 

Temp ute 5,9 7,2 4,9 3,1 

Luftfuktighet pannrum 35,0 31,0 20,0 23,0 

Rökgas temp 112,0 125,0 119,0 126,0 

Temp pannvatten 84,0 86,0 84,0 84,0 

Vikt pellets 63,2 56,8 79,2 72,8 

Lambda 1,29 1,34 1,24 1,22 

O2 % 4,8 5,4 5,1 3,7 

CO₂ % 12,2 11,7 10,9 13,0 

CO ppm 346,0 388,0 547,0 399,0 

outCO ppm 447,0 521,0 722,0 484,0 

NO ppm 114,0 108,0 115,0 110,0 

NOx ppm 120,0 113,0 121,0 115,0 

 

  



  

 

VI 
 

Det fyra andra mätningar som gjordes finns i Tabell 6. Mätningarna i Tabell 6 

genomfördes på samma sätt som i Tabell 5.  

Tabell 6 - mätning 5 - 8 utan lambdareglering 

Datum 2019-04-02 2019-04-03 

Mätnummer 5 6 7 8 

Tid 20:14 21:14 20:03 21:03 

Temp tanktopp  67,7 71,2 63,8 69,3 

Temp tank mitten 45,7 55,0 52,1 61,4 

Temp tankbotten 37,9 42,6 31,1 36,2 

Luftflöde rökrör 7,0 7,0 7,0 7,0 

Temp Pannrum 20,7 21,4 18,6 21,2 

Temp ute 4,9 4,9 5,9 7,2 

Luftfuktighet pannrum 27,0 26,0 35,0 31,0 

Rökgas temp 115,0 125,0 112,0 125,0 

Temp pannvatten 85,0 85,0 84,0 86,0 

Vikt pellets 74,2 68,4 63,2 56,8 

Lambda 1,22 1,32 1,29 1,34 

O2 % 4,9 4,3 4,8 5,4 

CO₂ % 12,1 12,5 12,2 11,7 

CO ppm 310,0 440,0 346,0 388,0 

outCO ppm 405,0 553,0 447,0 521,0 

NO ppm 120,0 128,0 114,0 108,0 

NOx ppm 126,0 134,0 120,0 113,0 

  



  

 

VII 
 

I Tabell 7 finns mätningarna efter att lambdaregleringen har installerats. På samma sätt 

som före installationen uppmättes värden vid tidpunkt 0 och 60 minuter.  

Tabell 7 - Tabellerna redovisar värden före och efter mätning med lambdareglering 

Datum 2019-05-04 2019-05-05 

Mätning nummer  1 2 3 4 

Tid 11.05 12.05 19.20 20.20 

Temp tanktopp  56,6 65,3 55,4 65,1 

Temp tank mitten 38,8 41,3 38,5 41,0 

Temp tankbotten 30,8 32,6 32,1 33,1 

Luftflöde rökrör 7,5 7,5 7,4 7,4 

Temp Pannrum 20,6 20,6 20,4 21,0 

Temp ute 12,1 11,3 9,8 8,0 

Luftfuktighet pannrum 36,0 35,0 35,0 35,0 

Rökgas temp 144,0 121,0 125,0 120,0 

Temp pannvatten 82,0 82,0 83,0 81,0 

Vikt pellets 68,0 63,6 67,4 63,0 

Lambda 1,60 1,70 1,72 1,82 

O2 % 7,2 8,4 8,0 9,5 

CO₂ % 8,6 8,1 9,7 8,6 

CO ppm 560,0 403,0 504,0 393,0 

outCO ppm 1023,0 826,0 816,0 721,0 

NO ppm 97,0 81,0 96,0 94,0 

NOx ppm 96,0 85,0 98,0 102,0 

 

  



  

 

VIII 
 

I Tabell 8 finns mätningarna för de fyra sista mätningar som gjordes efter att 

lambdaregleringen installerades. Ett medelvärde av alla mätningar finns i Tabell 1. 

Tabell 8 - Tabellerna redovisar värden före och efter mätning med lambdareglering 

Datum 2019-05-06 2019-05-07 

Mätning nummer 5 6 7 8 

Tid 17.23 18.23 11.05 12.05 

Temp tanktopp  54,4 64,1 53,1 62,1 

Temp tank mitten 36,3 39,0 35,1 39,1 

Temp tankbotten 32,2 32,9 30,4 30,4 

Luftflöde rökrör 7,5 7,5 7,5 7,5 

Temp Pannrum 20,4 21,0 20,4 21,0 

Temp ute 9,8 8,0 9,8 8,0 

Luftfuktighet pannrum 35,0 35,0 35,0 35,0 

Rökgas temp 125,0 120,0 125,0 120,0 

Temp pannvatten 83,0 81,0 83,0 81,0 

Vikt pellets 63,0 59,0 59,0 54,6 

Lambda 1,72 1,70 1,60 1,60 

O2 % 8,0 8,5 7,6 7,6 

CO₂ % 9,7 8,6 9,7 8,6 

CO ppm 505,0 390,0 504,0 393,0 

outCO ppm 795,0 718,0 816,0 721,0 

NO ppm 92,0 95,0 91,0 94,0 

NOx ppm 98,0 102,0 98,0 102,0 

 


