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Vid konvertering från olja till natur-
gas uppnås flera fördelar såsom
lägre emissioner, högre verknings-
grad och i vissa fall kvalitetsför-
bättringar vid produktframställning.

Under åren 1988–1991 genom-
fördes emissions- och verknings-
gradsmätningar på ett tiotal an-
läggningar i södra Sverige. Mät-
ningarna skedde före och efter
övergång från olja till gas som
bränsle, och visade att pannverk-
ningsgraden i genomsnitt höjdes
med 2–4%.

Svavelutsläppen reducerades till
försumbara värden och NOX-ut-
släppen reducerades med ca 75%

finner sig i gasfas från början. Därmed är
det lättare att åstadkomma en optimal för-
bränning. Avsaknaden av sot är också en
bidragande faktor till höjd verkningsgrad,
då sotavlagringar på värmeväxlarytor för-
sämrar värmeöverföringsförmågan.

Mätningarna 1988–1991
De tio undersökta anläggningarna, avse-
ende emissioner och verkningsgrader före
och efter konvertering från olja  till natur-
gas, utgjordes av fyra ångpannor, fyra het-
och varmvattenpannor, en tegelugn och
en hetoljepanna.

För samtliga fall, var den enda åtgärden
den att oljebrännare ersattes med gasbrän-
nare. Inga andra åtgärder såsom ökning av
värmeytor hade vidtagits.

På fem av anläggningarna mättes för-
ändringar i utsläpp av svavel och kväve-
oxider samt förändringar i verkningsgrad.
På övriga fem mättes enbart förändringar i
utsläpp av kväveoxider.

Mätningarna genomfördes före och
efter konverteringen, och för såväl maxlast
som dellast hos mätobjekten. På anlägg-
ning nr 5 (0,29 MW varmvattenpanna)
gjordes dessutom  långtidsmätningar  under
ett år vid oljedrift och ett år vid gasdrift
för att bestämma årsverkningsgrader.
Resultatet av mätningarna visas i tabell 1.

Angivna värden är medelvärden under
respektive mätperiod. Vad gäller svavel var
nedre gränsen för mätområdet 5 mg/MJ,
därav värdena <5 mg/MJ för gasalternati-
ven. I praktiken är svavelutsläppen noll
vid eldning med naturgas.

Långtidsmätningarna på anläggning
nr 5 visade att årsverkningsgraden ökade
med 5,4 procentenheter, vilket svarar mot
en energibesparing på 6,4%.

 För anläggningar som tidigare eldats
med tjockolja (nr 1, 2, 7 och 10) tillkom-
mer dessutom en inbesparing av energi för
varmhållning av oljan. Storleken härav är
ca 1,5% av tillförd energi.

Koldioxidutsläppen har ej mätts men
kan beräknas från bränslenas elementar-
analys. Det bildas således 28% mindre

vid konvertering från tjockolja och
med ca 50% vid konvertering från
lättolja till gas.

Andra mätningar och litteratur-
studier visar även på minskande
utsläpp av stoft, metaller, kolmon-
oxid, dioxiner och organiska äm-
nen av typ aromatiska kolväten.

Renare och effektivare
Den miljömässiga förbättringen vid
bränslebytet har sin grund i att naturgas
och gasol är extremt rena bränslen. Rök-
gaserna är därmed så gott som fria från
svavel- och partikelföroreningar.

De föroreningar som kan ha praktisk
betydelse är kväveoxiderna (NO

x
) efter-

som dessa, liksom vid andra bränslen, i
första hand är ett resultat av förbrännings-
processen som sådan, och inte av bränslets
sammansättning.

Den högre verkningsgraden vid natur-
gasapplikationer sammanhänger framför
allt med att bränslet är rent och att det be-

Konvertering till gas –
högre effektivitet,

mindre miljöbelastning

Lägre energiförbrukning och högre kvalitet vid skärning med naturgas, jämfört med acetylen.



Anläggning Olja Naturgas

NOx Svavel Verkn.grad NOx Svavel Verkn.grad
mg/MJ mg/MJ % mg/MJ mg/MJ %

1. Ångpanna 5,4 MW 221 214 85 41 <5 87

2. Ångpanna 2,5 MW 132 163 91 33 <5 92

3. Varmv.panna 1,4 MW 57 28 88 21 <5 92

4  Ångpanna 4,1 MW - - - 30 <5 90

5. Varmv.panna 0,29MW 59 22 82 44 <5 88

6. Hetv.panna 8,8 MW 129 - - 57 - -

7. Ångpanna 9,3 MW 204 - - 73 - -

8. Hetv.panna 0,27MW 85 - - 41 - -

9. Hetoljepanna 2,0 MW 131 - - 63 - -

10. Tegelugn 4,5 MW 665 - - 278 - -

FÖR MER INFORMATION

Uppgifterna i detta blad grundar sig
till stor del på ett antal SGC-rappor-
ter. I dessa finns mer detaljerade data
samt i vissa fall även beskrivningar
av tillämpade mättekniker.

Kontakta gärna SGC för att få
rapporthänvisningar eller annan
information om innehållet i bladet.

mängd CO
2
 vid förbränning av en och

samma mängd naturgasenergi jämfört
med oljeenergi. Tar man dessutom hänsyn
till verkningsgradsförbättringar vid över-
gång från olja till gas blir reduktionen i
CO

2
-utsläpp större än 28 procent.

Av tabellen nedan framgår att pann-
verkningsgraden i genomsnitt höjts med
2–4% vid övergång från olja till gas och
svavelutsläppen reducerats till försumbara
värden.

NO
X
-utsläppen har reducerats med ca

75% vid övergång från tjockolja och med
ca 50% vid övergång från lättolja till
naturgas.

Energibesparingar och
kvalitetsförbättringar

Även andra naturgasanläggningar har följts
upp. Verkningsgrad, energibesparingar
jämfört med andra bränslen, och i vissa fall
kvalitetsförändringar vid produktframställ-
ning, har sammanställts i rutan ovan.

Förbättringarna är av olika slag. Förut-
om energibesparingar, kan pekas på kortare
torktid vid torktumling, möjlighet att kol-
dioxidgödsla med förbränningsavgaserna i
växthus, högre kvalitet vid skärning i plåt
och jämnare temperatur i ugnar. Även om
man vid dessa uppföljningar inte alltid
mätt emissionerna, vet man att övergång
från olja till gas generellt medför lägre ut-
släpp av föroreningar.

Utsläpp av oreglerade ämnen
Med oreglerade ämnen menas här ämnen
som vid utsläpp från olika slags anlägg-
ningar inte är belagda med skatter eller
avgifter. Det kan gälla stoft, metaller, kol-
monoxid, dioxiner och organiska ämnen
såsom aromatiska kolväten.

Ämnen som för närvarande är belagda
med skatter och avgifter är koldioxid, sva-
vel och kväveoxider.

Eftersom skatter eller avgifter är i pro-
portion till utsläppens storlek, har ett
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bränsle med små utsläpp, såsom naturgas,
i detta avseende ekonomiska fördelar gen-
temot till exempel kol och olja.

För flertalet luftförorenande ämnen
gäller att hälsoeffekterna står i proportion
till halten av respektive ämne i luften. Av
praktiska skäl har man emellertid infört
begreppet ”hygiensikt gränsvärde” vilket
innebär att halter under detta värde ger så
små hälsoeffekter att de är godtagbara. Ett
utsläpp under gränsvärdet är således ”god-
känt” vare sig det ligger strax under gräns-
värdet eller flera tiopotenser under gräns-
värdet.

Även när det gäller oreglerade ämnen
är utsläppen från naturgasförbränning i
allmänhet mycket lägre än vid förbrän-
ning av andra bränslen, speciellt fasta
bränslen som kol, torv och biobränslen.

Eftersom inga skatter eller avgifter tas
ut på de oreglerade utsläppen innebär
detta ingen ekonomisk fördel för natur-
gasen. Gasbranschen har dock påtalat
detta för myndigheter, skatteutredningar
med mera och menar att de ekonomiska
konsekvenserna av naturgasens miljöför-
delar ska beaktas  fullt ut.

Tabell 1. Emissioner och pannverkningsgrader vid oljeeldning och gaseldning.

Sammanställning av verkningsgrader, kvalitetsförbättringar m.m. för naturgas

Värmepanna för  växthusuppvärmning
Verkningsgrad kondenserande naturgaspan-
na = 100% mot 80–85% för oljepanna. Plus-
värde för naturgaspannan: Koldioxidgödsling
av växthuset kan ske direkt med avgaserna
från naturgaspanna.

Torktumlare i tvätteri
Energibesparing 56% vid övergång från olje-
baserat ångsystem till direkttorkning med gas.
Därutöver 15% kortare torktid.

Infrarödstrålare (Röd IR) Generellt
Strålningsverkningsgrad vid naturgas 40–
60 %. Motsvarande verkningsgrad för
eldrivna IR-strålare 35–55%.

Infrarödstrålare (Röd IR) Papperstorkning
Totalverkningsgrad (= i papperet absorberad
energi i förhållande till inmatad bränsle-
energi till strålaren) för naturgas = 45 %.
Motsvarande siffra för el-IR = 40%.

Skärning med naturgas
Vid skärning i plåt minskar energiförbruk-
ningen med upp till 20% jämfört med acety-
len. Plusvärde för naturgas: Högre kvalitet än
med acetylen.

Decentraliserad vätskevärmning med gas
Jämfört med centralt oljeeldat ångsystem
ligger energibesparingen vid 15–20%.

Degelugn för metallsmältning
Rekuperativ gasbrännare ger energibe-
sparing på 45–50% jämfört med oljebaserad
kalluftbränare. Rekuperativa brännare ej
aktuella vid oljeeldning.

Degelugn för glassmältning
Gaseldad degelugn har 10–15 % lägre
energiförbrukning än oljeeldad. Därutöver
förbättras glaskvaliteten med 2–4% vid kon-
vertering från olja till gas.

Vagnugn för släckglödgning
Rekuperativa gasbrännare ger energibespa-
ring omkring 25% gentemot oljeeldning.
Plusvärde för gas: Jämnare temperatur i
ugnen.


