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Sammanfattning 

Examensarbetets uppdragsgivare/miljökonsultföretaget Vagga till Vagga AB, har fått stöd från 
Sida för att tillsammans med biståndsorganisationen Vi Skogen sprida användandet av en miljö- 
och hälsopositiv ugn i Tanzania och Zambia. Ugnen drivs av biomassa som pressas ihop till 
pellets eller briketter för att öka energivärdet. Pellets pressas med maskiner som är dyra, i 
förhållande till de generellt låga lönerna i utvecklingsländer, och drivs ofta av elektricitet, vilket 
få i utvecklingsländer har tillgång till. Projektets mål var att utveckla en press för småskalig 
produktion av pellets/briketter anpassad för utvecklingsländer (med Tanzania som utgångspunkt) 
och oberoende av elektricitet.  

Företaget Worldstove har uppfunnit ugnen ”Lucia stove” som, med sina miljö- och 
hälsofördelar, är tänkt att ersätta befintliga ugnar i utvecklingsländer. Ugnen pyrolyserar 
biomassa, alltså biologiskt material som till exempel träd och växter. Pyrolys innebär att 
biomassan upphettas till en hög temperatur i en syrefri miljö. Denna process gör att biomassans 
kol inte släpps tillbaka i luften som vid vanlig förbränning, utan kolet binds i slutprodukten som 
kallas biokol. Biokol kan bland annat användas för att få bördigare jordar. Tack vare att 
processen ger en gaslåga elimineras problem med rökföroreningar som idag är ett stort 
hälsoproblem i utvecklingsländer. Skillnaden mellan pellets och briketter är att pellets pressas 
under högre tryck och därför får högre energimängd, densitet och kvalitet. Ugnens krav på 
kvalitet från den pressade biomassan är inte högre än kvaliteten för lågtrycksbriketter och då de 
inte kräver lika högt presstryck för att tillverkas som pellets är de ett kostnadssnålare och 
tillverkningsmässigt enklare alternativ. 

Efter en faktasökning, undersökning av befintliga lösningar och försåelse för hur förhållandena 
ser ut i Tanzania påbörjades en idégenerering som resulterade i tre koncept. Genom en vägning 
med uppsatta kriterier i en Pugh matris valdes ett av koncepten ut för vidareutveckling.  

Konceptet besår av en robust konstruktion med en monterad domkraft som pressar flera briketter 
samtidigt i en matris. Briketterna är mindre än vanliga briketter då de anpassats till ugnen ”Lucia 
stove” och de kallas därför ”pricketter”. Brikettpressen har fått namnet ”Prickettpress”. 

Nyckelord 

Pellets     Briketter     ”Lucia stove”     Biokol     Pyrolys    
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Abstract 

The environmental consultancy company and the client of the thesis Vagga till vagga AB, has 
received support from Sida to, along with the aid organization Vi skogen, spread the use of an 
environmental- and health positive oven in Tanzania and Zambia. The stove is powered by 
biomass compressed into pellets or briquettes to increase the amount of energy. Pellets are 
pressed using expensive machines, compared to the generally low wages in developing countries 
and they run by electricity, which few have access to. The project's goal was to develop a press 
for small-scale production of pellets/briquettes suitable for developing countries (with the 
conditions in Tanzania as a starting point), undependent of electricity. 

The company Worldsove has invented the stove "Lucia stove" which, with its environmental and 
health benefits, is intended to replace existing stoves in developing countries. The oven pyrolyse 
biomass, which is biological material such as trees and plants. Pyrolyse means that biomass is 
heated to a high temperature in an oxygen-free environment. With this process the carbon in the 
biomass is not released back into the air as in ordinary combustion, but the carbon is bound in 
the final product called biochar. Biochar can amongst other things be used to make soils fertile. 
The process creates a gas flame so problems with smoke pollution, which is a major 
healthproblem in developing countries today, are eliminated. The difference between pellets and 
briquettes is that pellets are pressed under higher pressure, resulting in higher quality. The oven 
does not require better quality than what briquettes have and since they need less pressing force 
than pellets to be manufactured, it is a cost-efficient and production wise easier alternative. 

After some studies in the field and insight on the conditions in Tanzania an idea generation 
started and resulted in three concepts. Using a teqnique for weighing with set criterias, one of the 
concepts was chosen for further development. The final concept is based on a jack mounted on a 
structure where several briquettes are pressed simultaneously in an array. The briquettes are 
smaller than regular briquettes to fit fo use in the oven "Lucia stove" and they have therefore 
been named ”prickettes”. The briquettepress has been named "The Prickettpress".  
 
Key-words 
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Förord 
 
Denna rapport är en del av examensarbetet inom högskoleingenjörsutbildningen Maskinteknik 
med inriktningen Innovation och design på KTH. Examensarbetet har bedrivits under 
utbildningens tredje och sista år.  
 
Utbildningen ger en bred kunskap inom produktutveckling och industridesign och i årskurs 2 ges 
en kurs i Hållbar utveckling. Då integrering av miljö- och hållbarhetsaspekter i 
produktutveckling intresserat oss extra var målet för examensarbetet att söka ett projekt inom 
hållbar produktutveckling. 
 
Miljökonsultföretaget Vagga till Vagga var positiva till att starta ett samarbete med oss och 
ramarna för examensarbetet togs fram tillsammans med Mattias Ohlson från Vagga till Vagga. 
Mattias Ohlson har sedan varit en stödjande handledare under projektet och vi vill därför tacka 
för det och för ett inspirerande och lärorikt samarbete. 
 
Vi till tacka Erik Öqvist, inom forskningen om biokol på Uppsala Universitet, som har varit en 
viktig person för examensarbetet då han bidragit med värdefull kunskap och tekniskt stöd.  
 
Tack till Hanna Wetterstrand från Vi skogen för ett lärorikt möte om hur det är och ser ut i 
utvecklingsländerna kring Victoriasjön.  
 
Tack till lärare på KTH som bidragit med tekniskt stöd gällande konstruktionen, Sten Wiedling 
och Pieter Grebner. 
 
Tack till Jerker Karlsson på Fredells byggvaruhus för ett givande studiebesök vid deras pellets- 
och brikettproduktion.  
 
Till slut vill vi tacka vår handledare och vår examinator på KTH, Stig Gauffin och Ola Narbrink, 
för ett bra stöd gällande planering och dokumentation av projektet. 
 
Examensarbetet har betytt mycket för oss; att få jobba inom ramarna för designstrategin ”Cradle 
to Cradle” har känts betydelsefullt och lärorikt. Att bli introducerade till biokol och miljöpositiva 
produkter kring biokol har varit otroligt lärorikt och har för oss lett till vidare intresse inom 
ämnet även efter examensarbetet. Att dessutom utveckla en produkt anpassad till 
utvecklingsländer har varit utmanande och inspirerande. 
 
 
 
 
Stockholm i oktober 2011 
 
 
Anders Dahlberg Pernilla Larsson 
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1. Inledning 

I dag skövlas stor del av regnskogarna i utvecklingsländer för att användas vid matlagning 
och uppvärmning. Avverkningarna leder till stora koldioxidutsläpp och ett torrare och 
känsligare klimat som gör jordarna näringsfattigare och växtligheten försämrad. Människor 
tvingas gå längre sträckor för att samla det dagliga behovet av ved. Vedeldningen leder 
samtidigt till stora hälsoproblem på grund av den förorenade röken som avges vid 
förbränningen. Stockholmsbaserade konsultföretaget Vagga till Vagga AB har startat ett 
samarbete med italiensk-/amerikanska företaget Worldstove som tillverkar en hållbar ugn 
kallad ”Lucia stove”. Ugnen är designad för utvecklingsländer och är ett miljövänligare och 
även ett hälsosammare alternativ till många av de ugnar som används idag. I ett Sida-stött 
projekt tillsammans med VI-skogen planerar Vagga till Vagga AB att sprida användandet av 
ugnen i Tanzania och Zambia.  
 
Ugnen drivs av biobränsle i form av pellets eller briketter. Pellets och briketter går att göra av 
många olika typer av biomassa och inom jordbruk- och skogsbruksindustrin finns mycket 
outnyttjat avfall som kan användas. För att tillverka pellets eller briketter används pellets- 
respektive brikettmaskiner som idag är dyra i inköp och drift i förhållande till de låga lönerna 
i utvecklingsländer. De flesta maskiner drivs med elektricitet vilket få, framförallt på 
landsbygden, i utvecklingsländer har tillgång till.  
 
För att på bästa sätt sprida användandet av ugnen ”Lucia stove” vill Vagga till Vagga AB 
tillsammans examensarbetets författare undersöka möjligheterna för ett billigare och mer 
hållbart sätt att tillverka pellets eller briketter anpassade för ugnen. 
 

1.1. Problemdefinition 

 Det är dyrt, i förhållande till de låga genomsnittsinkomsterna i utvecklingsländer, att 
tillverka pellets. 

 Transporter för att hämta eller leverera pellets från större byar är kostsamma och 
svåra. 

 Pelletmaskiner kräver elektricitet, vilket få i utvecklingsländer har tillgång till.  
 

Att starta en produktion av pellets i ett utvecklingsland som Tanzania eller Zambia är 
kostsamt i förhållande till de låga genomsnittsinkomsterna. Maskinerna är dyra i både inköp 
och drift. Detta leder till att befolkningen i större byar får gå ihop för att investera i 
pelletsproduktion. Men på många håll bor befolkningen glesbyggt där infrastrukturen är dålig 
och pellets blir svårt att få tag på. Pelletstillverkningen drivs också av elektricitet som endast 
en liten del av befolkningen i Tanzania och Zambia har tillgång till. Det finns ett behov av en 
pellets- eller brikettmaskin för småskalig tillverkning av pellets eller briketter oberoende av 
elektricitet.  
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1.2. Mål 

Det övergripande målet för projektet är, att ta fram en lösning, ett koncept1, för småskalig 
hållbar2 tillverkning av pellets eller briketter som lämpar sig som bränsle i ugnen ”Lucia 
stove”.  
 
Ett första delmål för projektet är att anpassa lösningen, tillverkningen och konstruktionen, för 
landsbygden i utvecklingsländer, med förutsättningarna i Tanzania som utgångspunkt.  
 
Ett andra delmål är att anpassa lösningen så att den drivs utan elektricitet. 
 
Ett tredje delmål är att undersöka och presentera fakta om pellets och briketter; vad som 
skiljer dem åt och vad som påverkar dess kvalitet. 

1.3. Lösningsmetod 

För att uppnå målen för projektet kommer nedanstående metoder och aktiviteter att användas: 
 

 Söka fakta om pellets, briketter, pelletsmaskiner, brikettmaskiner, biokol, 
pyrolysprocessen och ”Lucia stove” för att få en helhetsförståelse av projektet. Fakta 
kommer att sökas på internet, i facklitteratur, i tidskrifter och andra publikationer.  

 Studiebesök hos tillverkare av pellets och/eller briketter samt faktasökning om 
tillverkningsprocessen, för att förstå hur processen ser ut. 

 Studiebesök hos tillverkare av pellets- och/eller brikettmaskiner för att se hur dagens 
maskiner ser ut och få möjlighet att prata med tillverkare av maskinerna. 

 Studiebesök eller intervju hos organisation med anknytning till projekt i 
utvecklingsländer som Tanzania, för att bli mer insatta i förutsättningarna i 
utvecklingsländer och veta vilka materiel och material som finns att tillgå. 

 Intervju/möte med kunniga inom biokol och pyrolys för att få god förståelse om dessa 
två begrepp. 

 Jämföra pellets och briketter för att känna till dess olika egenskaper och på vilka olika 
sätt de binder biomassa. 

 Undersöka olika pressningstekniker och drivmetoder för att veta vilka metoder och 
tekniker som lämpar sig bäst för den typ av produkt som skall utvecklas. 

 Diskussion med handledare och sakkunniga; lärare från Kungliga tekniska Högskolan, 
kontakter från uppdragsgivarens håll och eventuella andra personer, för att få hjälp att 
ta fram tekniska lösningar. 

 Visualisera idéer med hjälp av handskisser och digitala skisser. Program som kan 
användas är Adobe Illustrator, ProEngineer och Rhinoceros. 

 Genomföra en idégenerering för att sedan visualisera de bästa idéerna i 3-5 koncept. 
 Väga de olika koncepten för att komma fram till deras för- och nackdelar och därav 

kunna välja ett koncept att vidareutveckla. 
 Testa och experimentera med en ”Lucia stove” ugn för att få en bättre förståelse av hur 

den fungerar. 
                                                 

1 För definition av koncept se Ordlista, kapitel 3 

2 För definition av hållbar se Ordlista, kapitel 3 
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1.4. Avgränsningar 

 Fakta och slutsatser om utvecklingsländer i arbetet bygger på förhållandena och 
förutsättningarna i Tanzania. 

 Arbetet omfattar inte några tester om vilken typ av biomassa eller vilken fukthalt och 
sammansättning av biomassa som ger bäst kvalitet på pellets eller briketter. 

 Arbetet omfattar inte någon undersökning eller analys om vilken produkt av biomassa 
som ger bäst kvalitet på slutprodukten biokol. 

 Arbetet omfattar inte några tester av vilken utformning och vilka egenskaper på pellets 
och briketter som lämpas bäst för ugnen ”Lucia stove”. 

 Kostnaderna för koncepten kommer endast att uppskattas för att kunna vägas mot 
varandra. 

1.5. Kravspecifikation 

Kravspecifikationen utgör kraven för utvecklingen av en produkt som kan kompaktera 
biomassa till pellets eller briketter med förutsättningarna i Tanzaniaområdet. 
 
Funktion 
Krav: 

 Minimum presskraft: 0,5 Mega Pascal (MPa) 
 Kapacitet: 24 kilogram/timme 
 Lösningen skall inte vara beroende av elektricitet 
 Presstid: 5-10 sekunder (statiskt maxtryck) 

 
Kostnad 
Önskemål: 

 Lösningens tillverkningskostnad skall inte överskrida 500 kronor. 
 
Miljö 
Krav: 

 Lösningen skall uppnå kraven för ett hållbart tänk: 
o Ekologiskt  

Genom ett långsiktigt tänk inte utarma jordens resurser utan istället bevara 
ekosystemens produktionsförmåga, minska påverkan på djur och natur samt att 
inte påverka hälsan hos befolkningen från de processer som sker vid produktion 
och i drift. 

o Socialt 
Långsiktigt stödja ett bra samhälle där mänskliga behov uppfylls. 

o Ekonomiskt 
Långsiktigt hushålla med både materiella och mänskliga resurser. 

Produktion 
Krav: 

 Inga andra verktyg än hammare, såg, borr, svets, fräs och svarv skall krävas vid 
tillverkning. 

 Material för tillverkning skall vara sådant som återfinns på landsbygden i Tanzania. 
Exempel på saker att utnyttja är bilfälgar, cyklar, oljefat, korrigerad plåt med mera. 
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Önskemål: 
 Lösningen skall presenteras i form av en prototyp. 

Service och reparation 
Krav: 

 Reparation skall kunna utföras av någon med liten erfarenhet inom konstruktion.  
Önskemål: 

 Reservdelar skall kunna återfinnas i samma land där produkten brukas. 
 Produkten skall bestå av så få delar som möjligt som kräver underhåll. 

Dokumentation 
Krav 

 Arbetet ska dokumenteras i en rapport. 
 Tidplan och tidrapporter skall dokumenteras. 

 Möten och studiebesök skall dokumenteras. 

 Beslutsunderlag som vägningsmatris och vägningskriterier ska dokumenteras. 

 Koncept ska presenteras och visualiseras i form av digitala skisser. 

Tidskrav 
 Tid till förfogande är 800 timmar fördelat lika på två personer. 
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2. Teoretisk referensram 

Examensarbetets mål är att utveckla en produkt till konceptstadie och visualisera detta 
koncept. Utbildningen inom Maskinteknik med inriktning Innovation och design ger en bred 
kunskap inom produktutveckling genom bland annat kurserna Material och produktion, 
Industridesign med färg och form, Konstruktionselement, och Innovations- och 
designmetodik. Utbildningen ger också kunskap i användningen av digitala verktyg i 
produktutvecklingsprocessen, genom kursen Datorbaserade designverktyg, så att koncept och 
produkter kan presenteras i digitala modeller och presentationsmaterial. Produkten i detta 
examensarbete skall konstrueras på ett hållbart sätt och kursen Hållbar utveckling har gett 
kunskap om hur miljö- och hållbarhetsaspekter integreras i produktutvecklingen.  
 
För att genomföra detta examensarbete användes de verktyg och modeller som lärts ut under 
utbildningen. Produktutvecklingsprocessen, från idé till prototyp, delas in i de faser som 
använts i tidigare skolprojekt. Verktyget för att väga olika koncept, Pugh matris, används. 
Stor del av kunskapen inom produktutveckling har även fåtts genom en utbytestermin i 
Singapore. Kunskaper som varit till nytta för detta projekt är designprinciper som DFM 
(Design for Manufacturing), DFR (Design for Recycling), DFE (Design for Environment) och 
verktyg som Life Cycle Assesment. 
 
Arbetet har inte byggt på någon tidigare forskning eller utveckling av pellets-/brikettpressar 
för utvecklingsländer. Research har gjorts från början och under projektets gång har liknande 
projekt i andra delar av världen påträffats som inspirerat. 
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3. Ordlista 

Nedan följer definitioner av ord och begrepp som används i rapporten och som är bra att 
förtydliga. Definitionerna utgår från hur orden används här, i detta sammanhang. 

Adhesion 
 Vidhäftning eller sammanväxning på molekylär nivå mellan två kroppar. 

Biokol 
 Kol som skapats genom pyrolys av biomassa, se kapitel 4.3. 

Biomassa 
 Organiskt material, se kapitel 4.5. 

Biomassbrikett 
 Komprimerat och förädlat bränsle av biomassa, se kapitel 4.5. 

Biomasspellet 
 Komprimerat och förädlat bränsle av biomassa, se kapitel 4.5. 

”Cradle to cradle” 
 Designstrategi som går ut på cirkulära materialflöden, se kapitel 4.1  

Hållbar 
 Att på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt sätt värna om miljö och natur, se miljökrav i 
kapitel 1.5 

Koncept 
 En idé som här visualiseras i ord och i bilder; handskisser, två- eller tredimensionella 
digitala modeller. Ett koncept är inte en färdig invension (uppfinning) utan kräver 
vidareutveckling för att kallas invension.  

Lignin 
 Organisk förening som ingår i växters cellväggar. 

Material 
 Ett råmaterial som kan användas vid tillverkning. 

Materiel 
 Ett verktyg eller redskap som kan användas vid tillverkning. 

Utvecklingsland 
 Vanligen definierat som ett land med låg BNP per capita och som har utvecklingspotential 
på grund av underutveckling. 

Pyrolys 
 Upphettning under hög temperatur i en syrefri miljö. 
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4. Faktasamling 

Följande kapitel ger en bra förståelse till bakgrunden av projektet. Först presenteras 
uppdragsgivaren till projektet, företaget Vagga till Vagga AB. Sedan förklaras ugnen ”Lucia 
Stove”, processen pyrolys beskrivs kortfattat och begreppet biokol introduceras. Därefter 
följer en beskrivning av de problem i utvecklingsländer som är relaterade till behovet av 
brännbar energikälla för matlagning, med fokus på förutsättningarna i Tanzania. Här förklaras 
hur användandet av pellets och briketter kan bli framtida lösningar på dessa problem. Fakta 
om och skillnaden mellan pellets och briketter tas sedan upp. Vidare presenteras existerande 
lösningar av brikettpressar som påträffades under faktasamlingen. 

4.1. Nulägesbeskrivning 

Uppdragsgivaren för examensarbetet är stockholmsbaserade miljökonsultföretaget Vagga till 
Vagga AB. Företaget jobbar med kunder för att skapa cirkulära materialflöden för industri 
och natur. De arbetar enligt designstrategin ”Cradle to cradle” (C2C), utvecklat 2001 av 
kemiprofessor Michael Braungart och arkitekt William McDonough. Designstrategin bygger 
på att den mänskliga industrin ska vara i samspel med naturens processer och material 
fungerar som näringsämnen som cirkulerar i en välmående omsättning. I denna cirkulära 
process uppmuntras tillväxt, produktion och konsumtion om samtidigt ekosystemens och 
naturens biologiska omsättning bevaras. Avfall existerar inte i detta tänk utan det handlar om 
att se avfall (material) som en evig resurs eller råvara. I nuvarande linjära strategier brukar 
man tala om att en produkt går från vagga till graven, men här talar man alltså om att 
produkter går från vagga till vagga. (McDonough och Braungart 2002). 
 
 

 

Figur 4-1 Likt naturens kretslopp skapar den mänskliga industrin cirkulära system som ger näring åt 
varandra 

Vagga till Vagga AB samarbetar med det svenska närverket Cradle Net bestående av ett 100-
tal formgivare, producenter, kemister, arkitekter med flera som arbetar för att tillämpa och 
sprida konceptet för C2C. Förutom konsulttjänster inom C2C arbetar Vagga till Vagga AB 
med seminarium, föreläsningar, studieresor samt driver egna projekt bland annat inom biokol 
tillsammans med Uppsala Universitet3.  

                                                 

3 Mattias Ohlson, CEO, http://www.vaggatillvagga.se (2011-05-05) 
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4.2.  Ugnen ”Lucia stove for Developing Nations” 

Företaget Worldstove tillverkar energisnåla ugnar som drivs av biomassa. Grundaren av det 
italiensk- och amerikanskbaserade företaget är Nathaniel Malcahy som även är uppfinnaren 
av ugnen ”Lucia stove”. Ugnens främsta syfte är att ersätta befintliga ugnar i 
utvecklingsländer för att skapa en miljövänligare och hälsosammare matlagning. 
Businessmodellen går ut på att först starta upp projekt för att sprida användandet av ugnen 
och sätta upp monteringstillverkning i utvecklingsländerna. Målet är att dessa små 
produktioner ska generera jobb och fungera som en intäktgenererande verksamhet för 
samhället. Projekt har med framgång drivits i Haiti, och nu ska även svenska företaget Vagga 
till Vagga AB, tillsammans med biståndsorganisationen Vi Skogen sprida användandet av 
ugnen i Tanzania och Zambia. 
 
Konstruktion 
Ugnen tillverkas i Italien och transporteras till utvecklingslandet där den monteras av lokal 
arbetskraft. 

 

Figur 4-2 Steg 1: Plattpackade ugnar redo för leverans 

 

Figur 4-3 Steg 2: Ugnarna monteras ihop av lokalt tränade arbetare 

 

Figur 4-4 Steg 3: Ugn klar för distribution 
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Konstruktionen är enkel och detta gör det möjligt att transportera 1000 ugnar i en kubikmeter 
stor låda. Tack vare den enkla konstruktionen går den att att tillverka med få medel. Oljefat 
kan utnyttjas för att skapa en stor ugn för större kök som i till exempel skolor.  

 

Figur 4-5 Att utnyttja material på plats är ett hållbart och ekonomiskt tänk.  Här är en ugn byggd av ett 
oljefat. 

Funktion 
Ugnen är gasifierande vilket innebär att den brinner med gaslåga och därför inte avger någon 
rök. Bränslet, biomassan, placeras i mitten av ugnen och pyrolyseras genom att syre inte 
tillåts in i mittendelen, kammaren, utan istället cirkulerar i luftigheten mellan de två 
cylindrarna (se figur 3-6). Genom att gaslågan sprids som en ring på toppen av ugnen 
fungerar den som ett lock så att inget syre släpps in ovanifrån. 

 

Figur 4-6 Biomassa (här i form av pellets) placeras i mitten av ugnen och pyrolys sker ovanifrån och nedåt. 
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Samtidigt som biomassan värms i ugnen släpper den ifrån sig hydrogen, metan och andra 
flyktiga gaser som cirkulerar i kammaren. På detta sätt konsumeras bara en liten del av 
biomassans kol.  
 

 

Figur 4-7 Till vänster syns gaslågan som går längs med cirkelns kanter mot mitten. Till höger lagar en 
kvinna i Haiti mat på ugnen, utan farlig rökutveckling. 

Alla typ av biomassor kan pyrolyseras i ugnen men vissa binder större mängd kol än andra. 
Att göra pellets eller briketter av biomassan innan den läggs i ugnen ökar energimängden och 
densiteten på massan vilket gör att det brinner längre. Då krävs inte påfyllning av bränsle lika 
ofta. Till exempel räcker 1 kg pellets för cirka 3 timmars eldande. Vid projekten som startats 
för att sprida användandet av ”Lucia stove” har små motordrivna pelletsmaskiner donerats för 
att användarna skall ha tillgång till bränslet. 
 
Framtid 
Malcahys planer för ugnens framtid är att monteringsplatserna på Haiti ska utöka från att 
montera till att även tillverka ugnen och utöka försäljningen. Då planeras även större 
pelletstillverkning och dessa båda produktioner genererar jobb och gynnar samhället4. 
  

                                                 

4 Kelpie, Wilson (2009-02-20) 
New Biochar Stoves at the ETHOS Conference 
http://www.motherearthnews.com/Hands-On-How-To/Biochar-Stoves.aspx (2011-05-04) 
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4.3. Biokol 

Biokol är kol som skapats genom pyrolys av biomassa. Pyrolys innebär upphettning till hög 
temperatur utan tillförsel av syre. Biomassa är organiskt material som kommer från växternas 
fotosyntes5.  

 
             BIOMASSA     +  VÄRME           –    SYRE         =             BIOKOL 

 
 
    

 PYROLYS 

Figur 4-8 Pyrolysprocessen ger slutprodukten biokol 

Utnyttjas biokol på rätt sätt kan det leda till flera positiva följder; koldioxid flyttas från 
atmosfären och binds i jorden i solid form, jordens egenskaper förbättras och ren energi 
utvinns ur processen6. Biokol kan användas som ett verktyg för att ”dra” kol ner från 
atmosfären och lagra den i marken i tusentals år och därav minska koldioxidutsläpputsläppen 
och de globala effekterna av jordbruk- och skogsbruksindustrierna. Samtidigt förbättrar dess 
närvaro i marken jordens egenskaper genom att göra den bördigare, fuktigare och tåligare mot 
klimatförändringar.  Det är en gammal lösning på ett modernt problem och de senaste fem 
åren har forskningen inom området tagit fart ordentligt7.  

 

Figur 4-9 Vänstra sidan; jord utan biokol. Högra sidan; jord med biokol. 

                                                 

5 Shackley and Sohi, An assessment of the benefits and issues associated with the application of biochar to soil (sidan 9) 
http://www.geo.uu.se/biokol/artiklar/Shackley%20&%20Sohi.pdf (2011-05-05) 

6 http://www.geo.uu.se/biokol/ (2011-05-05) 

7 Mattias Ohlson, CEO, Vagga till Vagga AB, http://www.vaggatillvagga.se/index.php/biochar (2011-05-05) 
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Hur fungerar det? 
 

 

Figur 4-10 Till vänster är en kolneutral process. Till höger fångas 50 % av kolen i luften upp genom 
pyrolysprocessen och skapar en kolnegativ process där biokol och energi utvinns. 

Genom fotosyntesen tar träd och växter naturligt upp stora mängder kol från luften. När dessa 
dör, förbränns eller deponeras, släpps kolen tillbaka ut i luften och denna naturliga process 
blir kolneutral. Att modifiera denna process genom att pyrolysera biomassan istället gör att 
koldioxidutsläppen minskas med 20 % och processen blir så kallad kolnegativ. Samtidigt 
utvinns energi under processen i form av värme och som restprodukt fås biokol, som med sin 
höga kolhalt kan göra stor nytta, bland annat i jorden8.  
 
Användning 
Från jordbruks- och skogsbruksindustrierna finns mycket avfall och restprodukter som kan bli 
biokol. Exempel på sådan biomassa är träflisor, spån, halm, löv, oätbar lantbruksmassa, 
förbrukade spannmålsprodukter, papper, kartong, gräs, risskal, jordnötsskal, majsstjälkar, med 
mera. Pyrolysprocessen kan ske mycket småskaligt i ugnar på tomten hos en privatperson, på 
en jordbruksgård eller i stora pyrolysanläggningar. Energin som kommer ur pyrolysprocessen 
kan tas till vara vid till exempel matlagning eller uppvärmning. I utvecklingsländer är 

                                                 

8 (2007-06-07)http://cabiblog.typepad.com/hand_picked/2007/06/soil_a_potentia.html (2011-05-05) 
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tillämpningen av pyrolys istället för förbränning mycket gynnande och effekterna tydligt 
påtagliga. Energin används vid matlagning och biokolen har visat enorma effekter när det 
gäller att få torra och obrukbara jordar bördigare och tåligare.  
 
Ursprung 
Redan för tusentals år sedan använde man sig av denna teknik. Man har hittat biokol i jordar 
kring Amazonas som fortfarande idag är mycket bördigare än jordar utan biokol i samma 
område. Denna jord kallas Terra preta (svart jord) och är fortfarande idag så bördig att den 
säljs som kvalitetsjord av lokala jordbrukare och företag9. 
 
Forskares uttalanden 
”Biokol är den enda ekonomiskt möjliga teknik som kan minska luftens koldioxidhalt. 
Tekniken finns tillgänglig och kan tillämpas överallt där organiskt material finns tillgängligt”, 
enligt forskningsgruppen om biokol vid Uppsala Universitet10.  
 
”Man kan kombinera energiframställning och jordförbättring och samtidigt få bukt med 
koldioxidutsläppen”…”USA skulle kunna kompensera för ungefär en tredjedel av sina 
koldioxidutsläpp från fossila bränslen bara genom att göra biokol av allt avfall från 
skogsindustri och jordbruk.”…”Andra klimatåtgärder behöver åtminstone tio år ytterligare 
forskning. Vi kan starta nu”, Professor Johannes Lehmann på Cornell University, New York, 
USA, en av de ledande forskarna inom biokol11. 
 
”Biokol kan rädda planeten!”, Magnus Hedenmark, kemikalie-expert och bloggare på 
tidningen Miljöaktuellt12.  

                                                 

9 Lopa Brunjes, Executive VP, Biochar Engineering corp, Biochar: An Ancient Solution to a Modern Problem, 
http://www.youtube.com/watch?v=ZroDAyIqW74 (2011-05-08) 

10
 Tor Kihlberg, Uppsala Universitet, Biokol som jordförbättrare säkrar klimatet,  

http://www.teknat.uu.se/forskning/uu/beskrivning.php?vetenskapsid=0&hforskomr=4&id=507&lang=sv (2011-05-10) 
11 Johannes Lehman, Feb 2009, Den svarta jorden kan rädda klimatet, 
http://www.teknat.uu.se/forskning/uu/beskrivning.php?vetenskapsid=0&hforskomr=4&id=507&lang=sv (2011-05-03) 

12 Magnus Hedenmark, Kemikalie Expert, Feb 2011,  
http://bloggar.miljoaktuellt.idg.se/magnushedenmark/2011/02/25/biokol-kan-radda-planeten (2011-05-08) 



   

16 

 

4.4.  Pellet- och brikettproduktion som en lösning på flera 
problem i utvecklingsländer som Tanzania 

Följande stycke tar upp dagens problem i utvecklingsländer (som Tanzania) relaterade till 
behovet av brännbar energikälla för matlagning. Framtida positiva alternativ och lösningar till 
problemen, som pellets- och brikettproduktion kan åstadkomma, följer efter varje problem. 
Utgångspunkten är förutsättningarna i Tanzania. 
 
Värdefulla skogar skövlas för att eldas vid matlagning 

 Behovet av vedråvara för är stort, framförallt i områden där det inte finns elektricitet. 
Stor del av skogarna i utvecklingsländer skövlas för att användas som brännbar 
energikälla vid uppvärmning och matlagning13. Där skogar skövlas blir det lokala 
klimatet torrare och känsligare för förändringar. Regnperioder kan förskjutas eller 
utebli, torrperioder kan tidigareläggas och förlängas. Som följd blir marken svårare att 
bruka, jordarna blir näringsfattigare och växtligheten försämrad. Avverkningar leder 
också till stora koldioxidutsläpp då det kol som bundits i träd och mark frigörs till 
luften14. Samtidigt är verkningsgraden vid eldning i öppen spis med ved är endast runt 
10 % 15. 

 
Figur 4-11 Kvinnor och barn tvingas gå långa sträckor för att samla tillräckligt med ved. 

 Skulle alternativa energikällor för matlagning och uppvärmning, som till exempel 
eldning med pellets eller briketter (gjorda av restprodukter och avfall) användas skulle 
inte lika mycket skog behöva avverkas och koldioxidutsläppen skulle minska. Om 

                                                 

13 . WWF Världsnaturfonden, rapport,  ”Guld i Gröna skogar” sid10, 2011-05-02 
http://www.wwf.se/source.php/1264973/Guld%20i%20gr%F6na%20skogar_WWF-rapport_2009.pdf 

14 Artikel SVD 28 oktober 2009, 2011-04-28 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/regnskog-ren-miljovinst_3715769.svd#after-ad 

15 Peterson, artikel, ”Handboken” , 2011-05-02 
http://www.alternativ.nu/handbok/ekonomi/eko_bistand.html 
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användandet av gasifierande ugnar som pyrolyserar biomassa istället för att förbränna 
den skulle ytterligare koldioxidutsläpp minska då kol binds i marken i form av biokol. 
Marken blir då också bördigare och motståndskraftigare för förändringar. 

 
Dålig infrastruktur skapar svårigheter att nå brännbar energiråvara 

 Transporter är i fler avseenden ett problem i utvecklingsländer. Dålig infrastruktur och 
svår terräng skapar långa och tidskrävande transporter vilket gör att befolkningen får 
svårigheter att förse sig med brännbar energiråvara från de större byarna16. 

 Med lokal småskalig pellets- eller briketttillverkning krävs inga tidskrävande och dyra 
transporter för att nå brännbar energiråvara. 
 

Eldning över öppen spis skapar hälsofarliga rökföroreningar 
 Traditionell eldning över öppen spis kan utan rätt förutsättningar lätt skapa farlig rök 

som ofta leder till bland annat andningsbesvär och ögoninfektioner. Mellan 1,5-8 
miljoner människor dör varje år av föroreningar relaterade till rök från matlagning. 
Rökföroreningar från matlagning är också både första och andra orsaken till att barn 
under 5 år dör i utvecklingsländer17. 
           

  

Figur 4-12 Traditionell eldning över öppen spis med träved sker ofta inomhus med dålig ventilation. 

 Gasifierande ugnar som ”Lucia stove” skapar ingen rökutveckling. Detta eliminerar 
helt problemen med förorenade gaser som uppstår vid matlagning.  

Avfall av biomassa tas inte tillvara 
 Genomsnittslönen i utvecklingsländer är mycket låg och både timmer och träkol är 

dyrt. Det finns mycket outnyttjad biomassa från jord- och skogsbruksavfall som kan 
utnyttjas för att göra pellets eller briketter18. I området kring Tanzania kan 
jordbruksavfall som till exempel risskal, rester från majsskördar, sockerrör eller 
jordnöt- och kokosnötskal användas. Idag förbränns eller deponeras detta outnyttjade 
avfall vilket leder till koldioxidutsläpp och ohälsosamma deponeringsplatser. 

                                                 

16 Hanna Wetterstrand, Biståndshandläggare, hanna.wetterstrand@utangranser.se,”Vi-Skogen” 

17 Eva Rehfuess, ”Fuel for life: household energy and health” 
http://www.who.int/indoorair/publications/fuelforlife.pdf (2011-05-03) 

18 David Andersson, CEO, Ecoera, http://www.climatesolver.org/show.php?id=1178238 (2011-04-27) 
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 Tas jordbruksavfallet tillvara minskas koldioxidutsläppen och problem med 

deponeringsplatser och förorenad rök från förbränningsprocesser elimineras. I 
Tanzania är 70-80% av befolkningen sysselsatta inom jordbruk vilket ger en 
uppfattning av hur stor jordbruksindustrin är och hur mycket avfall som skulle kunna 
tas till vara19. Dessutom kan jordbruksavfall i princip vara gratis. Om pellets eller 
briketter kan tillverkas på ett kostnadssnålt sätt är biomassa från jordbruksavfall en 
betydligt billigare energiråvara än timmer och träkol.  
 

Svårt och dyrt att tillverka pellets och briketter 
 Den låga genomsnittslönen i utvecklingsländerna gör det svårt för byar och familjer att 

investera i en pelletmaskin. Pelletpressar drivs av elektricitet vilket endast en liten 
procent av befolkningen har tillgång till. I Tanzania har endast 14 % av befolkningen 
elektricitet och på landsbygden är det ovanligt20.  

 Manuella brikettpressar som är enkla och kostnadssnåla att tillverka skulle underlätta 
ökad produktion av pellets och briketter.  
 

Låg sysselsättning 
 Det finns få arbeten i de flesta utvecklingsländer. Lokal produktion och tillverkning av 

råvaror som är nödvändigheter skulle skapa en tryggare tillvaro. Manskraft och tid är 
något det finns gott om och som kan vara en stor fördel för småskaligare produktioner 
av basprodukter.  

 Pilotprojekt som ökar kunskapen om tillverkning av bland annat klimatpositiva 
produkter som ”Lucia Stove”, pellet- eller brikettillverkning och biokol skapar 
arbetstillfällen och hjälper befolkningen att hjälpa sig själva. Om kunskapen att 
producera briketter sprids kan det leda till en inkomstgenererande verksamhet och 
sysselsätta människor i högre grad än skogsavverkningar och träkolsproduktion. 
Genom workshops där några i byarna lär sig tekniken skapas en kunskap som sedan 
kan spridas vidare21.  

  
 

Figur 4-13 Småskalig brikettproduktion kan vara en lönsam sysselsättning 

                                                 

19 Statistiska Central Byrån ”Internationella uppgifter om jordbruk”, 2009, sid 11 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/JO1901_2008A01_BR_19_JO01BR0901.pdf (2011-04-25) 

20 Best prospect industries – Energy, http://export.gov/tanzania/eg_tz_019919.asp (2011-05-10) 

21
 Bill Clinton,Okt 2009, Clinton's one-cent solution,  http://www.youtube.com/watch?v=9eZSJbv9hEA (2011-05-03) 
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4.5. Biomasspellets och – briketter 

Biomasspellets och – briketter är komprimerade föreningar av olika organiska material som 
löv, spån, träflisor, risskal, halm med mera. Råvarorna komprimeras till briketter eller pellets 
för att brinntiden ska bli längre och transporten av varorna lättare.  
  
Biomassa  
Biomassa är organiskt, alltså vegetabiliskt, material. Alla växter, inklusive vattenväxter, 
räknas som biomassa av olika slag. Men då uttrycket används menas oftast organiskt material 
som energi kan utvinnas ur, till exempel genom förbränning. Oftast är detta organiska 
material då olika typ av avfall. Nedan följer några exempel på avfall från olika industrier22. 
 

Industri Organiskt avfall (biomassa) 

Jordbruk Halm Majsstjälkar Blast 

Skogsbruk Spån Grenar Träflisor 

Livsmedel Animaliskt avfall Majskolvar Skal (ris-, nöt-) 

 
Briketter och pellets kan tillverkas av många olika typer av biomassa. Ändamål och 
tillgänglighet är ofta de parametrar som avgör vilken biomassa som används. 
 

 
Figur 4-14  Olika sorters komposition av biomassbriketter i olika delar av världen 

                                                 

22 Biomass - an important source of renewable energy, http://www.biomass.net/Feed-Biomass.html (2011-05-10) 
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Biomasspellets 
Biomasspellets är biomassa pressad till en väldigt hög densitet med mycket låg fuktighet. 
Pellets är cylinderformade, runt 6-12 mm i diameter och mellan 10-30 mm långa. 

 

 
Figur 4-15 Pellets gjorda av träflisor och sågspån 

De är ett förädlat biobränsle som torkats och pressats till en cylindrisk stav, vilket gör att 
energin komprimeras. Pelletterna tillverkas genom att först mala ner råvaran till ett finkornigt 
pulver som sedan läggs att torka. Efter torkningen pressas pulvret under högt tryck vilket 
skapar friktion som alstrar värme och gör att ligninet i biomassan frigörs och binder ihop 
pelleten. Tack vare att ligninet fungerar som ett lim behövs inget bindemedel23. Pelletterna 
har en låg fukthalt och ett högt energiinnehåll jämfört med oförädlade biobränslen. De har 
också hög hållfasthet. Detta gör dem mer lönsamma att transportera och enklare att använda 
som bränsle.  
 
 

 
Figur 4-16 Tillverkningsförlopp av pellets 

Fördelar jämfört med briketter 
 Högre energiinnehåll  
 Lägre fuktighet 
 Lägre damm och askhalt 
 Lättare att transportera 

 
Nackdelar jämfört med briketter 

 Kräver högre presstryck vid framställning 
 Kräver mer energi vid framställning 
 Kräver fin noggrannhet på krossning och blandning av biomassan för att få bra 

kvalitet 
                                                 

23 AEbiom, May 2007, Pellets for small-scale domestic heating systems,  
http://www.erec-renewables.org/fileadmin/erec_docs/Projcet_Documents/RESTMAC/Pellets_small_scale_heat.pdf (2011-05-02) 

Samla biomassa        Torka         Krossa biomassan till små spån                       Pressa spånen i press                      Färdiga biopellets
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Biomassbriketter 
Biomassbriktter kan tillverkas på två olika sätt. Det ena sättet är på samma sätt som pellets; 
med högt tryck och lignin som enda bindemedel. Det enda som skiljer pellets och briketter 
med denna metod är formen. Briketter är större och oftast har de ett hål i mitten.  
I den andra tillverkningsmetoden tillsätts bindemedel och fukt i biomassan som sedan pressas 
så att den blöta massan släpper ut fukten och därefter läggs briketten för att torka. Denna 
process kräver inte lika högt presstryck och därav inte lika mycket energi. Detta gör att 
enklare tillverkningsmetoder kan användas. Briketterna fyller i övrigt samma funktion som 
pellets men nackdelen är att de inte får lika stort energiinnehåll. 
Kvaliteten på briketterna varierar beroende på flera saker framförallt på vilken typ av 
biomassa som används. Till exempel testades brikettering av bananskal med olika presstryck, 
3-11 Mega Pascal (Mpa), där slutsatsen var att minst 7 Mpa krävdes för att briketterna skulle 
bli bra. Däremot med kokosvävnadsdamm krävdes bara 1 Mpa i presstryck för att uppnå 
samma kvalitet24.  
 
Parametrar som påverkar briketten är presstrycket, presskanalens form och mått, 
presskrafternas storlek och hastighet, presstiden, presstemperaturen, materialets biologiska 
egenskaper vid brikettpressning, vattenhalten och vattnets fördelning samt typ av bindemedel. 
 

 Presstryck 
Briketter kan grovt delas in i tre olika klasser. Denna urskiljning är beroende av typ av 
biomassa men följande klassificering kan antas: 
0,2-5 Mpa: Lågt tryck 
5-100 MPa: Mellantryck 
< 100 MPa: Högt tryck 
 
Det är tre mekanismer som håller ihop en brikett; adhesion mellan växtdelarna, krossande av 
plantan och sammanflätningen av växtdelarna. Adhesionen är inte av så stor betydelse utan 
viktigare är sammanflätningen och krossningen av växterna (Pickard et al 1961). 
 

 Presskanalens form och mått 
Briketternas densitet blir högre desto större förhållandet är mellan briketternas höjd och 
diameter (Butler och McColley 1959). 
 

    
 

Figur 4-17 Stort förhållande mellan briketternas höjd och diameter leder till högre densitet 

                                                 

24     Wilaipon Patomsok, Jan 2009, The effects of briquetting pressure on banana-peel briquette and the banana waste in Northern 
Thailand, http://findarticles.com/p/articles/mi_7109/is_1_6/ai_n28552260/ (2011-05-12) 
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 Presskrafternas storlek och hastighet 
Vid en viss densitet, som beror på vilken biomassa som används och vattenhalten i denna, nås 
en gräns då ökat tryck inte längre ger någon ökning i densiteten (se Figur 4-18). Grafen gäller 
för tryck upp mot 20-35Mpa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Grafen (Figur 4-18) visar att vid lägre trycknivåer kommer en viss tryckökning medföra en 
större ökning av densiteten än samma tryckökning vid en högre trycknivå. (Butler och 
McColley 1959) 
 

 Presstid 
Med längre presstid kommer densiteten hos briketterna att öka, men bara upp till en viss tid. 
Minsta expansionen av briketten efter pressning får man om man bibehåller ett tryck i 5-10 
sekunder (Dobie 1960). 
 

 Presstemperatur 
Temperaturen påverkar briketternas densitet samt den energi som krävs för brikettering. Den 
ökande förmågan att göra briketter vid förhöjd temperatur beror på att värmen minskar 
spänningen i växtfibrerna samt att de ämnen som verkar som naturliga bindemedel mjukas 
upp (Buckingham 1963). 
 

 Materialets biologiska egenskaper vid brikettpressning 
Proteinrika växter är lättare att forma till en brikett med hög densitet och bra hållfasthet. 
Proteinet fungerar som klister, så ett bladrikt material är lättare att brikettera jämfört med om 
de innehåller en stor andel stjälkar. Växter som skördas tidigt är lättare att brikettera än 
sådana som skördas sent. Det beror på att en sent skördad växt har en sjunkande proteinhalt 
och stigande lignin- och cellulosahalt (Bruhn et al 1959, Dobie 1960, Rehkugler och Buchele 
1969). 
 

 Vattenhalt och vattnets fördelning 
Vid brikettering med kolv- och matrispressar fås bara hållfasta briketter om materialets 
vattenhalt ligger inom ett visst intervall. Om vattenhalten är för hög expanderar briketten 
mycket efter pressning och vid för låga så blir briketten skör så att materialet lätt lossnar 
(Dobie 1960). Olika material kräver olika vattenhalter vid brikettering. Vanligtvis ligger 
vattenhalten mellan 15% till 25% . 
 

   

 

Figur 4-18 Brikettdensiteten som funktion av presstrycket. 
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 Bindemedel 
Vissa material kan vara svårbriketterade under lägre tryck. Då tillsätts bindemedel som ökar 
densiteten och hållfastheten på briketten. Några exempel på bindemedel är harts, lera, vassle, 
melass, betfor, sulfitlut, stärkelse, vattenånga, urea och fett (Andersson 1984).  
 
Fördelar jämfört med pellets 

 Kräver betydligt lägre presstryck för framställning 
 Krävs lägre energi vid framställning 
 Kräver inte samma noggrannhet i krossningen och blandningen av ingångsmassan 

 
Nackdelar jämfört med pellets 

 Lägre energiinnehåll 
 Högre damm och askhalt 
 Kräver bindemedel 
 Oftast inte lika bra kvalitet och hållbarhet 
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4.6. Befintliga lösningar 

Detta kapitel tar upp de olika pressar som finns på marknaden idag för att tillverka pellets och 
briketter. Undersökningen kom att fokusera på manuella brikettpressar då de lämpas bättre för 
ändamålet än motordrivna pellet- och brikettpressar. Lågtrycksbriketter uppfyller kraven för 
användning som bränsle i ugnen “Lucia stove” och tillverkning av dessa kräver mindre 
avancerade tillverkningsmetoder vilket lämpar sig bättre för landsbygden i Tanzania. 
Ytterligare bilder på befintliga manuella brikettpressar återfinns i Bilaga 4. I Bilaga 3 
presenteras också tidigare projekt inom brikettproduktion i utvecklingsländer som påträffats 
under faktasökningen. Dessa två bilagor kan vara av intresse för personer som är intresserade 
av att utveckla en manuell brikettpress.  
 
Pelletpress 
Befintliga motordrivna pelletmaskiner varierar i effekt från 3 hästkrafter, motsvarande 1492 
W och uppåt. För att pellets skall binda samman krävs att presstrycket är så högt att friktionen 
alstrar värme och ligninet i biomassan mjuknar och binder pelleten. Temperaturen då lignin 
mjuknar är runt 150 grader Celcius. Presstrycket varierar mellan olika pelletpressar men för 
de minsta, på 3 hästkrafter, ligger det på 1500 MPa. 
 

 
Figur 4-19 Motordriven pelletmaskin med kross och press, 3 Hk, 1492W 

 
Befintliga manuella brikettpressar 
Det finns många manuella brikettpressar i olika design. Några har blivit utvecklade i just 
syftet att användas i utvecklingsländer och den populäraste av dessa är utvecklad av 
Ingenjörer utan gränser, USA. Andra pressar har tillverkats av jordbruksägare för privat bruk. 
Det finns olika principer för att pressa biomassan till briketter. Här nedan följer några 
exempel. För fler exempel se bilaga 4. 
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Figur 4-20 Enkel hävarm 

Ett sätt är att utnyttja hävarmsprincipen(se Figur 4-20). För att komma upp i lite högre tryck 
kan flera hävarmar länkas till varandra. Pressen av Ingenjörer utan gränser (USA) finns med 
både en och två länkade hävarmar och har implementerats på flera områden i 
utvecklingsländer. Den tillverkas i trä vilket är ett material som ofta finns att tillgå lokalt och 
är relativt enkel att tillverka med en instruktion som går att ladda ner gratis från internet (se 
Figur 4-21 )25.  

 

 

Figur 4-21. En del av ritningen från instruktionen av hur man själv bygger pressen. 

 

Figur 4-22. En grupp hjälps åt att pressa briketter. 

                                                 

25 Leland Hite, http://home.fuse.net/engineering/ 
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Skruvning är en annan teknik som kan användas för att pressa och med denna teknik går 
ytterligare presskrafter att uppnå om konstruktionen är effektivt konstruerad (se Figur 4-23).  
 

       

Figur 4-23 Olika sätt att utnyttja skruvprincipen. 

En nackdel med skruvning är att skruvgängorna kräver fin noggrannhet och stängerna kräver 
en tjocklek som klarar trycket26. Skruvstänger av den karaktären kan vara svåra att tillverka i 
Tanzania vilket medför att priset ökar och tillgängligheten minskar. 
En domkraft kan användas för att uppnå högre presskrafter. Domkraften kan appliceras på 
olika typ av konstruktioner och presskraften beroende på typ av domkraft. (se Figur 4-24).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

26 Erik Öqvist, Uppfinnare, Uppsala Universitet, erik.oqvist@geo.uu.se 

Figur 4-24 Domkrafter applicerade på olika lösningar, vertikalt och 
horisontellt, för att uppnå högre presstryck. 
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5. Genomförande 

Den breda faktasökningen gav kunskap som kunde användas för att ta lämpliga beslut när det 
kom till att börja med utvecklingen av en press. Viktiga fakta var att briketter inte kräver lika 
högt presstryck som pellets för att tillverkas men att lågtrycksbriketter ändå uppnår kraven för 
användning som bränsle i ugnen ”Lucia stove”. Det kunde konstateras att manuella 
brikettpressar lämpas bättre för tillverkning av kompakterad biomassa än motordrivna 
pelletpressar i utvecklingsländer som Tanzania. Tack vare att briketter kan tillverkas med 
enkla metoder som enkel hävarm kan materialkostnader begränsas. Konstruktionen kan kräva 
liten kunskap inom svetsning och/eller snickeri för att byggas vilket underlättar tillverkning 
och drar ned på kostnader. 

Efter beslutet om att utveckla en brikettpress utformades en kravspecifikation. Många av 
kraven är uppställda för att försäkra att pressen anpassas för utvecklingsländer som Tanzania.  

Problemet med många av dagens brikettpressar är att det tar lång tid att tillverka briketterna. 
Ofta tillverkas endast en brikett åt gången. Briketterna är ofta väldigt stora och passar inte för 
pyrolysering i de mindre ”Lucia stove” ugnarna.  

En strävan under utvecklingen har varit att göra briketterna mindre och ha en högre 
produktionstakt än nuvarande brikettpressar. Det har också varit av vikt att hålla 
tillverkningskostnaden låg. På grund av få serviceplatser på landsbygden i utvecklingsländer 
som Tanzania ska brikettpressen kräva minimalt underhåll och bestå av få delar som är lätta 
att byta ut och få tag på i Tanzania.  

Målet är att brikettpressen skall kunna producera tillräckligt med briketter för att täcka det 
dagliga behovet av bränsle till ugnen ”Lucia stove” för en liten by, minst 20 familjer. 
Användarna får själva samla den biomassa som finns att tillgå lokalt, krossa biomassan i till 
exempel något som en stor mortel och blanda massan med lämpligt bindemedel och vatten. 
Sedan pressas massan i brikettpressen i 5-10 sekunder. Briketterna läggs sedan för att torka i 
3-6 dagar och är sedan redo att användas för eget bruk eller gå till försäljning. En 
inkomstgenererande verksamhet kan bli aktuell om kapaciteten och pålitligheten från pressen 
tillåter. 

En innovativ idégenerering resulterade i ett 20-tal konceptidéer som diskuterades med 
tekniskt kunniga personer. Idéer som uteslöts var bland annat 5 lösningar som byggde på 
skruvprincipen. Detta på grund av att skruvgängsstänger är svåra att tillverka vilket leder till 
att de blir dyra och svåra att få tag på i Tanzania. Andra lösningar som uteslöts var olika 
lösningar byggda på hävarmsprincipen då fler av dem inte klarade kapacitetkraven som 
ställdes upp i kravspecifikationen. Tre idéer var starkare än andra och de koncepten 
presenteras här som Koncept 1, 2 och 3. 
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5.1. Koncept 1 – Oljefat med kolvpress 
Oljefat finns stående på många platser i utvecklingsländer och utnyttjas inte alltid. De är 
därför bra att använda som en komponent i produkten då de i princip kan vara gratis. I denna 
lösning utnyttjas hela oljefatet och biomassan för briketterna kan blandas i denna innan själva 
pressningen sker.  

 

 

Figur 5-1 Biomassan pressas av kolven ut i cylindern till höger. 

Biomassan sjunker i tunnan genom gravitationen och i botten av den sker pressningen. I 
botten av tunnan pressas en kolvpress, som för med sig biomassan, ut i en form på andra sidan 
av tunnan. Formen är försedd med borrade hål för dränering. Pressningen sker förslagsvis 
genom länkade hävarmar som användaren trampar på för att pressa nedåt och föra kraften 
vidare i horisontellt led. 

 

Figur 5-2 Kolven pressas in i cylindern 

Kolven förs genom kraften in i cylindern och biomassan pressas ut och ihop. Efter pressning 
är briketten färdig att avlägsnas ut från cylindern. 

 

Figur 5-3 Cylindern öppnas och briketten kan avlägsnas 

Vid avlägsning av briketten lyfts/öppnas yttersta delen av cylindern, där briketten nu är, och 
briketten pressas ut. Då den färdiga briketten avlägsnats och luckan stängts igen drar man 
tillbaka kolven och ny biomassa matas ner och pressningen av nästa brikett kan ske. 
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Presstrycket som uppnås är beroende av hur hög kraft som hävarmarna påverkas av, hur långa 
hävarmarna är och hur många hävarmar som är länkade. Denna drivning är inte optimerad och 
det finns flera sätt denna kolv kan drivas in i cylindern. En domkraft skulle till exempel kunna 
användas istället för hävarmar och presstrycket skulle då blir högre. 

Fördelar 
Fördelarna med denna lösning är att det är få komponenter som inte behöver vara varken dyra 
i inköp eller svåra att tillverka och montera till färdig produkt. Det som behövs är oljefat, 
cylinder och kolv samt någon drivning med antingen hävarmar eller domkraft. Metoderna 
som krävs för tillverkning är borrning och sågning. Det finns alltså goda möjligheter att 
tillverka denna lösning i utvecklingsländer som Tanzania. Lösningen är också unik tack vare 
att matningen av biomassan ned i tunnan sker automatiskt genom att biomassan sjunker vart 
efter. Detta underlättar produktionen och ökar produktiviteten.  

Nackdelar 

Lösningen är svår att göra modulanpassad för att till exempel kunna producera olika storlekar 
på briketter. Matningen är inte tillräckligt pålitlig då det kan tänkas bli stoppning i botten av 
tunnan där biomassan skall ut i cylindern.  
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5.2. Koncept 2 – Domkraft med matrisform 
En domkraft är något som finns att köpa i de flesta byar i utvecklingsländer som Tanzania. 
Domkrafter finns i olika styrkor, här undersöks 1,5 -20 tons domkrafter.  

 

Figur 5-4 Domkraft matar stansar ned i form med biomassa 

Likt koncept 1 kan även här ett oljefat utnyttjas, men nu avsågat, fyllt med cement och med 
syfte att agera som fundament. I oljefatet gjuts två balkar vertikalt. Dessa länkas ihop med en 
till horisontell balk på toppen. På undersidan av den horisontella balken monteras sedan 
domkraften. Domkraften pressar en kvadratisk dyna med kolvar nedåt. Kolvarna pressar ihop 
biomassan.  

 

Figur 5-5 Domkraften pressar ner biomassan och dräneringen sker i de blåmarkerade områdena. 

I undre delen av formmatrisen är hål borrade för dränering. Formmatrisen är upplyft på ett 
antal klossar för att underlätta dränering under pressning och avlägsning av briketterna efter 
pressning. Efter pressningen tas dynan med kolvarna bort. 
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Figur 5-6 De färdiga briketterna avlägsnas från formen 

Vid avlägsningen tas klossarna bort så att formen kan släppas ned mot cementfundamentet. 
Ett antal stänger/pinnar av till exempel armeringsjärn är fastgjutna i fundamentet för att, 
underifrån, trycka ut briketterna.  

Presstrycket på briketterna varierar beroende på hur många som pressas samtidigt samt 
domkraftens typ och styrka. 

Fördelar  
Lösningen är pålitlig och robust vilket ger en jämn produktionstakt. Briketterna blir också 
jämna i utseende och storlek. Modulariseringsmöjligheter finns då dynan med kolvarna och 
matrisformen enkelt går att byta ut så att olika stora briketter kan pressas. 

Produktiviteten i denna lösning är högre än många andra manuella brikettpressar eftersom att 
pressning sker av fler briketter på samma gång. Presskraften är också hög tack vare 
domkraften och en stabil konstruktion.  

Nackdelar 
Tillverkningen kräver fler komponenter än vissa andra manuella brikettpressar. Det som 
behövs är betongfundament, balkar, domkraft, dyna med stansar och matrisform. Metoder 
som krävs är borrning, sågning och svetsning. Tillverkningen av dynan med stansarna och 
matrisformen kräver kunskap inom svetsning.  
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5.3. Koncept 3 – Domkraft med kolvpress 
Likt koncept 2 utnyttjas en domkraft för sammanpressning av briketterna. En rektangulär kolv 
pressas in i en låda som kompakterar biomassan. 

Först träs rektangulära brickor fast på en stång. De kan röra sig fritt på stången. Dessa stoppas 
sedan ner i en låda med flera borrade hål som är till för dränering av biomassan (se Figur 5-7). 
Lådan är öppen på ena sidan för där skall kolven pressas in. När stången och brickorna är på 
plats fylls lådan med biomassa (se Figur 5-8). Den sista brickan hindrar biomassan att rinna 
ut. 

 

Figur 5-7 Stången med brickorna appliceras i lådan.          Figur 5-8 Biomassa fylls på i lådan. 

Biomassan fylls efter brickorna är på plats med målet att få biomassan och diskarna så jämnt 
fördelat som möjligt för att storleken på briketterna ska bli lika. Ett lock förs sedan in i ett 
fräst spår upptill på lådan (se figur 5-9). 

 

Figur 5-9 Locket förs in upptill. 

Domkraften når inte hela vägen in i skenan så den första biten pressas för hand med kolven. 
Sen appliceras domkraften och kompakterar biomassan fullt den sista biten (se Figur 5-10).  
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Figur 5-10 Domkraften tillsammans med en distans pressar briketterna hårdare. 

Därefter tas locket av och stången avlägsnas från lådan tillsammans med briketterna som nu 
sitter fast mellan varje bricka. Brickorna och briketterna tas bort en efter en från stången. Sen 
är processen klar och rektangulära briketter med hål i mitten är klara för användning. 

 

Figur 5-11 Stången med briketterna avlägsnas från lådan 

Fördelar 
Tillverkningskostnaden för lösningen är låg då de komponenter som behövs är en domkraft, 
en cylinder eller en rektangulär skena samt en ram som detta placera i. Dessa få komponenter 
gör att lösningen är enkel att tillverka i utvecklingsländer som Tanzania. Presskraften blir hög 
och kapaciteten god då fler briketter pressas samtidigt.  

Nackdelar 
Påfyllningen av biomassan och avlägsningen av briketterna kan ta lång tid vilket leder till at 
kapaciteten, trots att fler briketter pressas samtidigt, kanske inte blir tillräckligt hög. 
Briketternas utseende och storlekar kommer att variera då höjden justeras gång till gång med 
diskarna. Briketternas varierande kvalitet kan bli ett problem om tillverkning skall ske flera 
timmar om dagen under lång tid för att sedan säljas. Vid sådan affärsverksamhet kan 
lösningen tänkas ha en lägre livslängd än andra manuella brikettpressar 
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5.4. Val av koncept för vidareutveckling 

För att kunna jämföra de tre koncepten på ett objektivt sätt utfördes en vägning med hjälp av 
en Pugh matris, se Bilaga 1. De tre koncepten vägdes mot den existerande brikettpressen med 
länkade trähävarmar som Ingenjörer utan gränser, USA har utvecklat. Anledningen att denna 
press valdes som en jämförelse i vägningen är för att den (av de manuella brikettpressarna) är 
dominerande i liknande projekt i utvecklingsländer. 15 kriterier ställdes upp som var och en 
vägdes med en siffra enligt hur viktigt kriteriet ansågs, se Bilaga 2 för förklaring av 
vägningskriterierna. 

Efter analys av vägningen och genom diskussion beslutades att koncept 2, med matrisformen 
och domkraften, skulle vidareutvecklas. Anledningar till beslutet var att den lösningen ger 
högst kapacitet, produktionstakten blir jämn och också briketterna får jämnt utseende och 
kvalitet vilket ökar pålitligheten. Pressen är eventuellt mer komplicerad att tillverka än de 
andra pressarna men då den robusta och pålitliga pressen är tillverkad har den en lång livstid. 
Pressen kan vara i drift varje dag, många timmar om dagen och lämpas bra för småskalig 
tillverkning av briketter för privat bruk och även försäljning. Koncept 1, med oljefatet och 
kolven i botten, är en lösning som har lägre pålitlighet när det kommer till produktionstakt 
och kvalitet på briketterna. Den passar därför bättre om avsikten inte är att pressa många 
briketter ofta utan om målet är en enkel konstruktion för att pressa briketter för privat bruk. 
Koncept 3 passar också den för mindre produktionstimmar och kvantitet. Se Pugh Matris, 
Bilaga 1 för fler vägningar enligt kriterier. 

Ytterligare en anledning till att konceptet valdes var att Erik Öqvist, som bidragit som 
hjälpande tekniskt kunnig person till projektet., ansåg att konceptet gav en robust konstruktion 
och samtidigt tog tillvara på oljefat som kan återfinnas i utvecklingsländer. 
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5.5. Slutgiltigt val – ”Prickettpressen” 

Namnet ”Prickettpress” valdes för att tillverkningsmetoden är densamma som vid tillverkning 
av briketter men storleken på slutprodukten blir mindre, mer liknande pellets. Alltså kallas de 
här ”pricketter”.  
 
Pressen kan tillverkas på fler sätt och med material som finns att tillgå lokalt på den plats där 
pressen skall byggas. Pressen kan tillverkas av metall eller av trä. Nedan följer exempel på 
vad som kan finnas att tillgå i utvecklingsländer som Tanzania. Om samma noggrannhet och 
kunskap används vid tillverkningen kommer en metallpress att bli robustare och tåligare än en 
träpress. En träpress blir billigare men klarar också av trycket som ges av de mindre 
domkrafterna. Förslagsvis väljs träpressen då en mindre domkraft är tänkt att användas, då 
sänks kostnaderna. Träpressen lämpas bra för mindre tillverkning av briketter. Metallpressen 
klarar av större domkrafter vilket leder både till bättre briketter och längre livslängd men 
också till ett högre pris.  

Träpress Metallpress 

+ Lägre tillverkningskostnad + Robust och tålig konstruktion 

+ Ingen specialkunskap för tillverkning + Lång tivstid 

+ Klarar mindre domkrafter + Klarar stora domkrafter 

- Slits under livstiden - Kräver svetskunskap för tillverkning 

- Otålig mot yttre påverkan - Dyrare tillverkningskostnad 

 

 

Figur 5-12 
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Tillverkning 
Två balkar gjuts med cement fast i ett avsågat oljefat. Oljefat har valts för att de finns att tillgå 
i Tanzaniområdet och kan fungera som ett bra fundament. Balkarna kan vara gjorda av 
antingen stål eller trä beroende på hur stark domkraften är som skalla användas eller hur 
robust konstruktion som önskas. En balk placeras ovanpå de båda vertikala balkarna. I 
trävarianten kan den skruvas fast och i metallvarianten svetsas topbalken fast (se figur 5-13). 
 

 

Figur 5-13 

Biomassan hälls i en formmatris som också kan tillverkas av antingen stål eller trä. 
Formmatrisen kan bestå av likadana delar som sätts ihop likt ett pussel för att förenkla 
tillverkningen. Tillverkningen av formen är betydande för pricketternas storlek och form. 
Fyrkantiga pricketter i olika storlekar kan tillverkas men också runda pricketter (se figur 5-
14). 

 

Figur 5-14 
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Dräneringsplattan görs förslagsvis av stål då den kräver styvhet och måste tåla trycket från 
domkraften utan att böjas eller knäckas. Den bör ha ca 500-400 borrade hål på ca 5mm i 
diameter för att göra det möjligt att pressa ut allt vatten från samtliga briketter (se figur 5-15).

 

Figur 5-15 

Pressdynan som pressas ner i formmatrisen tillverkas även den av antingen trä eller stål (se 
figur 5-16). Eftersom att pressdynan skall pressas ned i formmatrisen krävs att dessa matchar i 
form och storlek. Noggrannheten behöver inte vara så hög utan kolvarna kan göras lite mindre 
för att underlätta tillverkning. 

 

Figur 5-16 

Valet av material för konstruktionen påverkar valet av domkraft. Används en mindre 
domkraft som till exempel en saxdomkraft kan en träkonstruktion passa bra men används en 
kraftfullare domkraft passar en stomme av stål bättre då det ger en robust produkt som klarar 
trycket från den starkare domkraften (se figur 5-17).   

 

Figur 5-17 
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Att tillverka pricketter med prickettpressen 
Först placeras klossar på den cementfyllda tunnan, fundamentet. På klossarna ställes sedan 
dräneringsplattan där vattnet och fukten ska rinna igenom. Biomassan hälls i formmatrisen 
och locket pressdynan med kolvarna läggs på. Pressdynan pressas för hand första sträckan. 
Därefter används domkraften som pressar biomassan den sista biten ned i formen. Maximal 
presskraft skall verka i ca 5-10 sekunder för att få maximal kompression av pricketterna. 

Efter pressningen sitter färdiga pricketter i botten av formmatrisen pressade mot 
dräneringsplattan. Då dräneringsplattan tas bort står formmatrisen på klossarna. Domkraften 
pressas då ytterligare nedåt varpå priketterna faller ut. Pricketterna läggs sedan på tork i cirka 
3-5 dagar. Briketterna kan torkas i solen och bör skyddas mot regn.  

 

 

  Avsågat oljefat 

CementKlossar 

Dräneringsplatta 

Formmatrisen 

Pressdyna 

Domkraft 
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6. Analys av produkt och rekommendation för 
vidareutveckling 

Efter faktasökningen blev det tydligt att briketter lämpas bättre än pellets att tillverka i 
områden som på landsbygden i Tanzania. Anledningen är att briketter inte kräver lika högt 
presstryck och kan därför tillverkas med enklare metod och med mindre energiåtgång. Att 
tillverka pellets på landsbygden i ett utvecklingsland som Tanzania är olämpligt eftersom att 
presstrycket som krävs är så högt att en motor eller elektricitet krävs för att driva en sådan 
maskin. Briketter tillverkas redan på många ställen i utvecklingsländer och har fått positiva 
reaktioner efter de projekt som tidigare drivits för att sprida tillverkningen. 
Projektmedlemmarna rekommenderar därför att utveckla brikettpressar framför pelletspressar 
om användningsområdet är på landsbygden i utvecklingsländer som Tanzania.  
 
Det finns många sätt att pressa biomassa till briketter och briketterna kan varieras på många 
sätt. Tester skulle därför behöva utföras för att optimera briketterna för pyrolisering i ”Lucia 
stove”. Parametrar som påverkar briketterna och som bör undersökas är: 

 Typ av biomassa  

 Typ av bindemedel och vattenhalt 

 Storlek och form 

 Presstryck, hastighet för pressning samt presstid 

 Presskanalens form och mått 

Intressant är också hur briketterna påverkar slutprodukten biokol. Hur kolhalten i biokolen 
varierar med avseende på parametrarna ovan. 

Stor del av projektet har gått åt till att komma fram till att det är en manuell brikettpress som 
skall tillverkas. Därför har mindre tid funnits till utvecklingen av själva brikettpressen. För att 
vidareutveckla den brikettpress som tagits fram i detta projekt behövs två prototyper tas fram. 
En tillverkad med träram och en andra med metallram. Därefter krävs beräkningar på 
hållfasthet och eventuell optimering av konstruktionen. Stresstester behöver göras med olika 
typ av domkrafter för att veta vilka krafter balkarna klarar. 

För att tillverka en brikettpress för utvecklingsländer som Tanzania rekommenderas även att 
besöka området för att få ytterligare kunskap. Kunskap om vilka material och materiel som 
finns att tillgå samt hur tillverkningsmöjligheterna ser ut. En undersökning om vilka 
biomassor och bindemedel som finns på plats behövs också genomföras. 
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6. Slutsats 

Huvudmålet för detta projekt var att hitta en lösning som kan underlätta och minska 
kostnaderna för tillverkning av pellets eller briketter för användning som bränsle till ugnen 
”Lucia stove”. Efter en faktasökning om hur pellets och briketter tillverkas och vilka olika 
pressar som finns på marknaden blev det tydligt att briketter lämpas bäst för ändamålet. 
Pellets har högre densitet och kvalitet än briketter men då ugnen inte kräver hög kvalitet 
fungerar briketter bra och tillverkningen blir då enklare och samtidigt billigare. Det första 
delmålet för projektet var att anpassa lösningen för användning på landsbygden i Tanzania. 
Det andra delmålet var att anpassa lösningen så att den drivs utan elektricitet.  

Slutsatsen är att huvudmålet och de två första delmålen uppfylldes genom att  
”Prickettpressen” utvecklades. Produkten pressar små briketter som kan användas i ugnen 
”Lucia stove”. Den är anpassad att tillverkas och brukas i Tanzania genom att ha en enkel 
konstruktion så att en person med lite kunskap inom konstruktion kan tillverka pressen. Andra 
förutsättningar på landsbygden i Tanzania som togs i anspråk var materialåtgång, 
materielåtgång, service- och reparationsbarhet samt pålitlighet. Produkten drivs inte med 
elektricitet utan med mänsklig kraft tillsammans med en domkraft. 

Det tredje delmålet för projektet var att presentera fakta om pellets och briketter och 
undersöka vad som skiljer dem åt och påverkar dess kvalitet. I faktasökningen presenteras 
dessa fakta och målet anses därför vara uppfyllt. Vad som framkom var att det är många 
parametrar som påverkar kvaliteten på briketterna. Presstryck, typ av biomassa, val av 
bindemedel samt form och storlek på briketterna påverkar och det finns många tester och 
undersökningar att göra för att få kunskap om hur briketterna kan optimeras för ändamålet.  

För att anpassa lösningen ytterligare till området kring Tanzania skulle ett besök i Tanzania 
vara lämpligt för att se vilka förutsättningar som finns. Stor del av projektet gick ut på att 
förstå förutsättningarna i Tanzania och hur produktutvecklingen bör anpassas för ett 
utvecklingsland.  

För att vidareutveckla den brikettpress som tagits fram under detta projekt föreslås att två 
prototyper tillverkas. Beräkningar och tester behöver sedan utföras för att veta hållfastheten i 
konstruktionen.  

För att reflektera över projektets gång kan slutsatsen dras att tidskravet begränsade projektets 
resultat. På grund av att projektet inte byggt på någon tidigare research gick mycket tid åt till 
att samla fakta och förstå problemet. Av den anledningen räckte inte tiden åt för att utveckla 
det slutliga konceptet längre än vad som presenterats i rapporten. Vad som hade varit önskvärt 
var att göra bättre kvalitet på CAD-modeller och ritningar av pressen samt att bygga en 
prototyp.  

De lösningsmetoder som valdes i början av projektet har genomförts, med två undantag. De 
två lösningsmetoder som inte uppfyllts är att besöka pellets- eller brikettmaskinstillverkare 
och att experimentera med en ”Lucia stove” ugn. Anledningen att inga pellets- eller 
brikettmaskinstillverkare besöktes var för att inga kunde finnas i närliggande län och inga 
medel fanns för att åka längre sträckor. Vi fick inte möjligheten att experimentera med en 
”Lucia stove” på grund av svårigheter att införskaffa eller låna en sådan. 
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Generellt är slutsatsen att det finns ett tydligt behov av manuella brikettpressar som är 
anpassade för utvecklingsländer, för att underlätta och öka produktionen och användandet av 
briketter. Briketter kan göra stor skillnad för miljö och människor i utvecklingsländer genom 
att erbjuda ett bättre alternativ till vedråvara och träkol. Briketter som eldas i ugnen ”Lucia 
stove” minskar miljöpåverkan och ger slutprodukten biokol som kan förändra torra jordar.  
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Bilaga 1 – Beslutsmatris 

För förklaring av kriterierna se Bilaga 2 

Kriterier (Krav) Viktning Oljefat Kolvpress
Domkraft 
matris 

Enkel 
domkraft EWB Träpress 

1 Användarvänlig 6 + + 0   

2 Personer för produktion 2 + + 0   

3 Tillverkningskostnad 8 + - - F 

4 Presskraft 9 - + +   

5 Underhåll 9 - - + A 

6 Vikt 3 0 - 0   

7 Plats 2 + + + V 

8 Möjlighet att tillverka i värdlandet 8 + 0 +   

9 Modulariseringsmöjligheter 6 - + - O 

10 Affärsmöjlighet 6 - + +   

11 Kapacitet 4 + + + R 

12 Driftsäker 7 - + +   

13 Säkerhet 7 + + + I 

14 Hållbar 6 + - 0   

15 Pålitlighet 6 - + - T 

Summa + 8 10 8 - 

Summa  - 6 4 3 - 

Total +/- 2 6 5 - 

   Viktad total 0 29 32 0 
 
Kommentar: Enligt beslutsmatrisen får den enkla domkraften mest poäng strax efter domkraft med matrisform.  
                       Efter diskussion, analys och jämförande mellan dessa valdes att jobba vidare med domkraft med matrisform.  



   

 

 

  



 

 

Bilaga 2 – Vägningsbeskrivning 

Förklaring av kriterierna som är uppsatta inför utvecklandet av en brikettpress. Se Pugh 
Matris (Bilaga 1) 

Användarvänlig 
Hur lätt det är att förstå hur pressen ska användas utan att ha en instruktion. 

Kostnad för drift 
En uppskattad kostnad av hur mycket pressen kostar att driva. 

Tillverkningskostnad 
En uppskattad kostnad av hur mycket pressen kostar att tillverka. 

Presskraft 
Uppskattad maximal presskraft från pressen, i MPa 

Underhåll 
Hur lätt reparation och service kan utföras med förutsättningarna i Tanzaniaområdet. 

Vikt 
Uppskattning av nettovikt på press 

Möjlighet att tillverka i värdlandet 
Uppskattning av hur lätt pressen kan tillverkas i Tanzaniaområdet. 

Modulariseringsmöjlighet 
Möjligheten att byta ut delar för att göra pressen mer flexibel och variera slutprodukten.  

Affärsmöjlighet 
Uppskattning om hur stor sannolikheten det är att pressen skulle kunna byggas och 
implementeras i Tanzaniaområdet. Finns det en marknad för lösningen? 

Kapacitet 
Uppskattning på hur mycket lösningen kan producera, mätt i kg/timme. 

Driftsäkerhet 
Pressens förmåga att fungera under olika förhållanden t.ex. väder, slitage, värme, kyla. 

Säkerhet 
Uppskattning av hur liten risk det är att någon gör sig illa vid användning av pressen. 

Hållbar 
Hur hållbar lösningen är (se definition av hållbar i bilaga 6). 

Pålitlighet 
Uppskattning på pressens livslängd samt hur pålitlig pressen är under drift. 

Personer för produktion. Hur många personer det krävs för att driva lösningen 



   

 

 

  



 

 

Bilaga 3 – Liknande projekt 

Här presenteras några av de liknande projekt som påträffats under projektets gång. Detta kan 
vara av intresse för personer som är planerar att utveckla en brikettpress för utvecklingsländer 
eftersom projekten visar hur briketter kan varieras och hur spridandet av brikettproduktion 
kan ske. 
 
Briketter av kodynga, Kenya 2009 
I byn Masai Mara, Kenya, startades ett initiativ för att göra briketter av kodynga. Initiativet 
tog fart på grund av förstörelsen av skogarna i området som sker på grund av det dagliga 
behovet av vedråvara för matlagning. Kvinnorna som hämtar ved tvingas på grund av 
avskogningen att gå längre för att hitta ved vilket gör jobbet energikrävande men också farligt 
då de kommer i konflikt med vilddjur. Fem brikettpressar tillverkades och workshops hölls 
för cirka 200 kvinnor över en tredagarsperiod. Briketterna tillverkades av returpapper, torkad 
kodynga och vatten samt returpapper, torkade löv och vatten. Efter detta projekt rapporterades 
att kvinnor i byn Enkereri, Kenya också lyckats göra briketter av torkad elefantdynga, vatten 
och papper. 
 
http://www.tribal-voice.co.uk/TVC2/PDFS/Cow_Dung_Fuel_Initiative_CW_1.pdf 
 
Briketter av återvunna sopor, Haiti 2009  
Bill Clinton berättar i ett youtube-klipp om ett projekt i Haiti där tio personer började 
organisera avfallshantering, de sorterade avfalet och tog hand om allt papper. De fick sågspån 
från ett lokalt sågverk och blandade papper, sågspån och vatten för att göra briketter. De 
designade och tillverkade två brikettpressar och började sälja briketter. Priset för briketterna 
är mycket litet jämfört med motsvarande kostnad för mängden träkol som ger samma brinntid. 
Sysselsättningen för att producera och sälja briketter skulle kunna bli mycket högre än att 
sysselsätta personer inom skogsavverkning. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=fWTTjwJ9_jE&feature=player_embedded 
 
Briketter som myggmedel och smaksättare, 2006 
Briketter har ytterligare nytta. Om naturliga tillsatser som citrongräs och eukalyptus adderas 
till blandningen kan briketterna vara ett bra myggmedel. Sågspån från fruktträd kan också 
smaksätta mat som kokas över briketterna.  
 
http://www.continentaldrift.net/2006/03/17/briquette-press-saving-trees-and-people/ 
 
Briketttillverkning som en ökande sysselsättning, Nepal 2007 
En 40 minuter lång dokumentärfilm om organisationen FOST (Foundation of sustainable 
technology) i Nepal som jobbar för att förbättra livskvaliteten för fattiga samhällen på 
landsbygden och för att värna om miljön i Nepal. De har bland annat utvecklat brikettpressar 
och arbetar för att öka sysselsättningen inom briketttillverkning. 
 
http://video.google.com/videoplay?docid=-3128310824574419070# 
 
 
 
 



   

 

 

 
  



 

 

Bilaga 4 – Befintliga Lösningar 

Här presenteras några av de befintliga manuella pressar som finns på marknaden. Detta kan 
intressera personer som är planerar att utveckla en brikettpress eftersom de ger en bred bild av 
hur designen på pressen kan varieras. Bilderna är hämtade från internet och bildadresserna 
återges i fotnoten (enligt siffra vid bildernas nedre högerkant). 
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27
http://www.greenstone.org/greenstone3/nzdl;jsessionid=BA28ED305B6FCCBD168CF7FE7FDAF402?a=d&d=HASH01bb693393c1a287

acbd2e94.9&c=envl&sib=1&dt=&ec=&et=&p.a=b&p.s=ClassifierBrowse&p.sa= 

28 http://web.mit.edu/ats/Projects/tools-commercial%20paper%20briquette%20press/t-cpbp.html 
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29 http://home.fuse.net/engineering/ewb_project.htm 

30 http://www.coedcae.co.uk/garden-waste-fuel.html 

31 http://www.fao.org/docrep/p2070e/p2070e07.htm 
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32 http://www.youtube.com/watch?v=G_LW38THm2s 

33 http://www.youtube.com/watch?v=VY4LUC78YW4 

34 http://www.youtube.com/watch?v=_lEA53onoTo 
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35 http://www.bioenergylists.org/en/legacypresses 

36 http://www.bioenergylists.org/en/legacypresses 

37 http://www.bioenergylists.org/en/legacypresses 
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39 http://e-lowcostextruder.blogspot.com/ 
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