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Gengasteknik låter gammaldags och andra världskriget 
men är mycket användbart för en hel del olika saker. 
Utomlands har denna teknik blivit vanlig där man önskar 
egen energi i gasform eller som el och ej vill ha vanligt 
bränsle. Oftast används biomassa av något slag eller 
plastrester och gummi som aggregaten tuggar sig utan 
problem. 
De moderna systemen kan vara manuella, halv 
automatiska eller helautomatiska. De producerar Gengas 
som även kallas syntetisk gas eller syngas. Gasen kan 
användas som värmekälla eller i spisen. Den kan även 
driva en gasmotor som är en ombyggd bensinmotor och 
då ger det hela el från generatorn men även värde från 
motorns avgaser och kylvatten.  
Vi har även gasdrivna Stirling generatorer som direkt ger 
el med varmvatten som restprodukt.

Sunnytek har flera storlekar från små system som laddas 
manuellt och ger gas för köket mm. De stora systemen 
ger avsevärda mängder gas för stor förbrukning. Det finns 
reningssystem som renar gasen så den kan användas 
som fordonsbränsle.
Gengas innehåller en del komplikationer som bör enas om 
användningen är mea kvalificerad. Det finns en del vätgas 
H2 som ä användbart men kan vara svårt att hantera . 
Den har hög förbränningshastighet vid antändning vilket 
måste beaktas vid viss användning. Gasturbiner fungerar 
ej. Turbodiesel är ej så bra.
Finns flis i mängd kan man skapa en egen livsstill utan 
extern energi till hem och fordon. Har man nytta av värmen blir verkningsgraden mycket hög.
 
Det finns stora system som då oftast kallas Pyrolys system som är ungefär samma sak och dessa är som 
regel optimerade att ge pyroly solja och kimrök / Kol. Dessa system använder då gengasen som värme i 
den interna processen. Dessa större system brukar använda bildäck eller plastrester / soptipps avfall som 
energi källa och är mycket lönsamma om det finns billig råvara.
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Princip schema på 
större pyrolyse / 
gengas system for 
industriell 
produktion av gas+ 
kimrök + pyrolys 
olja beroende på 
råvaran. Tekniken 
är allt för mycket 
små stem till 
mycket stora 
anläggningar

Upplägg för 
energi lösning i en 
lantgård.

* Egen skogsråvara  används i en flis hugg för att göra 
bränsle

* Flisen torkas på lämpligt sätt till mellan 10-20% fukthalt
* Sommartid används solpaneler och energi lager med 

batterier för att producera energin i fastigheten
* På hösten används flispanna för värme och solpanelerna 

för elbehovet
* När solpanelerna ej räcker till startas gengas pannan och 

en gasmotor med sin generator. Generatorn ger el och 
laddar batteriet.

* Motorns värme samt spillvärme 
värmer huset nästan helt + kanske 
flis i pannan om det behövs. Motorn 
har 2 st värmeväxlare för detta.

* Generatorns el används direkt och 
överskott laddar samma batterier 
som solpanelerna använder.

* Invertern ger el via batteriernas 
energilager

* Kabeln har varit klippt hela tiden. 
Ingen nät behövs. 

Dessa system har kort starttid på 3-5 
minuter från kallstart så de kan 
aktiveras när man har t.ex en större 
belastning under ett antal timmar.

Gasen kan kopplas in på de flesta 
traktorer som står stationärt parkerade och det är en enkelt att lagra denna gas i en tank. Den har en del 
vätgas som är svår att hantera. Traktor generatorn kan då användas som elkälla eller så kör man en flis 
hugg. Isen för utmärkt för värme i processer eller byggnader.

 Detta papper är allmänt då det finns flera lösningar och storlekar och alla kunder har unika behov.
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