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Sammanfattning 

EU har som mål att år 2020 ha minskat utsläppen av växthusgaser med 20 % och ökat andelen 

förnyelsebar energi till 20 %. I Sverige är andelen fossilt bränsle som förbränns ca 30 %. 

Denna studie syftar till att utreda om termokemiskt behandlade biobränslen kan ersätta de 

kommersiella fossila bränslena. Resultatet har nåtts med simulering i programvaran Fuelsim 

och insamling av experimentella data.  En simulering ska påvisa om syreberikning gynnar 

bränslena och experimentella data används för att se vilka problem som finns för respektive 

bränsle. Den biomassa som analyserats kommer från ett vedslag liknande gran eller tall som 

har genomgått processen mellansnabb pyrolys, torrefiering eller steam explosion. Ingen 

ekonomisk aspekt har tagits i beaktande vid utvärderandet av bränslena. 

Pyrolysprocessens produkt pyrolysvätska har flera utmaningar framför sig innan den kan 

ersätta befintliga oljor. Den är väldigt korrosiv, har en hög fukthalt och en kort lagringstid på 

sex månader. Pyrolysvätskan tycks gynnas av en syreberikning på 0,5 till 2 %. Pyrolyskoksen 

har potentialen att ersätta eller samförbrännas med kol i kolpulvereldadepannor. Pyrolysgasen 

innehåller en stor mängd CO2 vilket ger den ett lågt energiinnehåll. Både pyrolyskoksen och 

pyrolysgasen bör i första hand förbrännas i en fluidbäddspanna som är integrerad med 

pyrolysreaktorn eftersom pannanläggningen behöver värmen. 

Torrefieringsgasen är en biprodukt från framställningen av torrefierad biomassa. Problem med 

filtrering och kondensering av gasen medför att den bör sameldas med något annat bränsle för 

att återföra värmen till reaktorn. När den torrefierade biomassan pelleterats förbränns den 

lämpligast i storskaliga pannor såsom bubblande fluidbädd(BFB)-, eller cirkulerande 

fluidbädd(CFB)- eller rostpannor men även mindre pelletspannor är möjligt. Intrimning av 

bl.a. luftflöden är nödvändig vid samförbränning och även vid konvertering från annat bränsle 

för att uppnå en erforderlig förbränning. 

Simuleringsresultaten av steam explosion (SE) pellets visar potential som ersättare till både 

träpelleten och stenkolet. Baserat på simuleringen förbränns SE pellets lämpligast i CFB-, 

BFB- eller rostpannor. Ett begränsat utbud av experimentella data medför dock att bränslet 

inte kan utvärderas fullständigt. 

Studien visar att det inte är helt problemfritt att konvertera från ett kommersiellt bränsle till ett 

termokemiskt behandlat bränsle och att fler experimentella data behövs för att utvärdera 

bränslenas förbränningsegenskaper. 

  



 

 

 

Abstract 

A goal set by The European Union is to reduce the emissions from greenhouse gases by 20 % 

and increase renewable energy with 20 % until year 2020.  Fossil fuels account for about 30 

% of Sweden’s combusted fuel. The purpose of this study is to investigate if 

thermochemically treated biofuels can replace or be co-fired with commercial fuels. The 

results are gathered from experimental data and from the simulations made with the software 

Fuelsim.  A simulation will be made to determine whether oxygen-enrichment favors the fuels 

and experimental data is used to investigate if any combustion problems exist with these fuels. 

The biomass that have been analyzed comes mainly from pine wood or spruce wood trees 

which have been processed through either a fast pyrolysis, torrefaction or a steam explosion 

reactor. No economic aspect has been taken into account in the evaluation of the fuels. 

One of the pyrolysis process products is pyrolysis liquid which has several challenges ahead 

before it can replace existing oils. It is very corrosive, has a high moisture content and the 

storage time is limited to short period of six months. The pyrolysis liquid seems favored by an 

oxygen-enrichment of 0,5 to 2 % according to the simulation results. The pyrolysis char has 

the potential to replace or be co-fired with coal in a pulverized coal burner. Pyrolysis gas 

contains a large amount of CO2, giving it a low energy content. Both char and gas should 

primarily be combusted in a fluid bed boiler that is integrated with the pyrolysis reactor as 

boiler plant requires heat. 

The torrefaction gas is a by-product from the processing of torrefied biomass. Current 

problems with filtration and condensation of the gas entails that it should be co-fired with 

another fuel to return the heat to the torrefaction reactor. When the torrefied biomass has been 

pelletized it is preferably combusted within a large scale boiler such as bubbling fluid bed- 

(BFB), circulating fluid bed- (CFB) or grate boilers also smaller pellet boilers is possible. 

Fine adjustments of airflow etc. are required when co-firing or when converting from another 

fuel to achieve required combustion of the torrefied pellets. 

The steam explosion pellet simulation results shows that the potential to replace both wood 

pellets and coal. Based on the results combustion of steam explosion pellets is preferable in 

either a CFB-, BFB- or grate boiler. This fuel cannot be fully evaluated because of the limited 

range of experimental data. 

This study shows that it is problematic to convert from commercial fuels to a 

thermochemically treated fuel and more experimental data is needed to evaluate the fuels 

combustion characteristics. 
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Nomenklatur 

AFT Adiabatisk flamtemperatur 

BBA Värmeforsks beräknings bilaga A 

BFB Bubblande fluidbädd 

C Kol 

CFB Cirkulerande fluidbädd 

CH4 Metan 

CO Kolmonoxid 

CO2 Koldioxid 

CxHy Kolväteföreningar 

EO Eldningsolja 

H Väte 

H2 Diväte 

LHV Lägre värmevärde 

N Kväve 

N2 Kvävgas 

NO2 Kvävedioxid 

O Syre 

S Svavel 

Sr Specifika rökgasmängden 

SE Steam explosion 

SO2 Svaveldioxid 

V Rökgasmängd / kg bränsle 
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1. Inledning 

Enligt IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) kommer jordens medeltemperatur 

öka med minst 1,5 °C till år 2100 om dagens utsläpp av växthusgaser fortsätter i samma takt 

[1]. Förbränning av fossila bränslen i världen står idag för ca 75 % [2] av växthusgasutsläppen 

enligt IEA (International Energy Agency). EU har som mål att år 2020 ha minska utsläppen 

av växthusgaser med 20 %, ökat andelen förnyelsebarenergi till 20 % av den totala 

energianvändningen och ökat energieffektiviteten med 20 % [3]. I Sverige är ca 30 % [4] av 

allt bränsle som förbränns fossilt. För att begränsa utsläppen måste CO2-neutrala alternativ 

som t.ex. biomassa av olika slag ersätta de fossila bränslena. Ett problem med obehandlad 

biomassa är dock att dess energidensitet är relativt låg. Pelletering används därför ofta och 

ökar energidensiteten men kan inte ersätta de fossila fastbränslena p.g.a. biomassans höga 

fukthalt och låga värmevärde [5]. Lösningen kan komma från biomassa som genomgått 

antingen pyrolys, torrefiering eller steam explosion. Det är tre olika tekniker där biomassan 

genomgår en termokemisk process med högre energieffektivitet vid produktion och ger högre 

energidensitet som slutprodukt.    

Sammanställningar skrivna om förbränning av bränslen som genomgått mellansnabb pyrolys 

gjord av bl.a Lehto [6] och Bridgwater [7] och inom området torrefiering av Koppejan [8] och 

Batidzirai [9]. Det som saknas är en sammanställning som jämför flera behandlade bränslen 

från olika processer med konventionella bränslen som referens. Denna rapport kommer främst 

behandla biomassa från olika vedslag som genomgått antingen pyrolys, torrefiering eller 

steam explosion. Bränslena kommer att jämföras med hjälp av simulering i Fuelsim baserat på 

bränslesammansättningar samt experimentella data från olika monografier. 

Simuleringsmodellen hanterar luftöverskottsförhållanden som är vanliga i rost-, cirkulerande 

fluidbädds- (CFB) eller bubblande fluidbäddspannor (BFB). Simuleringar både med och utan 

syreberikad luft genomförs för att undersöka hur det påverkar den adiabatiska flampunkten 

och den specifika rökgasmängden.  En jämförelse av dessa resultat ska ge svar på lämpliga 

förbränningsapplikationer för respektive bränsle, och även utreda dess potential att ersätta 

konventionella bränslen samt samförbränningsmöjligheter. 

1.1 Bakgrund 

Pöyry Sweden AB efterfrågade underlag i form av en tekniskrapport gällande förbränning av 

biobränslen till ett kommande värmeforskprojekt. Syftet var att samla kunskap om eldning av 

termokemiskt behandlad biomassa med låg flykthalt och med inriktningen industriella 

förbränningsapplikationer. Jag sammanställde en tekniskrapport som blev väldigt bred inom 

vissa områden och djupgående i andra. Ambition var att använda de experimentella data som 

samlats in och fortsätta vidare för att sammanställa en jämförelse mellan de tre termokemiska 

processerna pyrolys, torrefiering och steam explosion. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att utreda om termokemiskt behandlade biobränslen kan ersätta de 

kommersiella fossila bränslena. För att kunna göra en jämförelse dem emellan kommer en 

simulering att utföras och tidigare experimentella data analyseras.  

Följande frågeställningar kommer att besvaras för de termokemiskt behandlade biobränslena: 

 I vilken typ av pannanläggning förbränns respektive bränsle lämpligast i? 

 Hur påverkar syreberikning bränslena och vilken mängd är gynnsam vid förbränning? 

 Vilka problem kan uppstå vid förbränning? 

1.3 Avgränsningar 

Studiens simulering är inte baserad på någon verklig pannanläggning och använder sig endast 

av primärluft vid förbränningen vilket leder till att resultaten är högst teoretiska. Ingen hänsyn 

har tagits till hur askkemin påverkar vid förbränningen i simuleringen utan det har 

experimentella data från monografier besvarat. Pyrolys har flera olika principer dock utreds 

endast den mellansnabba pyrolysen eftersom den är mest ekonomisk för integrerade 

konstruktioner i dagsläget. Ekonomiska aspekter förbises helt i denna studie. Biomassa är ett 

förnyelsebart bränsle vid förbränning. Dock medför processerna pyrolys, torrefiering samt 

steam explosion emissionsutsläpp som inte tas i beaktande. 

 

 

  



3 

 

2. Teori 

2.1 Förbränning  

Förbränning är en omvandling av ett bränsle till en annan kemisk produkt eller förening och 

detta sker oftast genom att tillföra ett oxideringsmedel, exempelvis luft. Ekvationen för 

förbränning kan skrivas  

                                                                (1) 

där restprodukten varierar beroende på många faktorer. Värme avges eftersom det är en 

exoterm reaktion [10, 11]. Det finns fullständig och ofullständig förbränning. Med 

ofullständig menas att det fortfarande finns oförbrända gaser som beror på att det är brist på 

syre. Vid fullständig förbränning innehåller gasen (avgaserna, rökgasen) endast koldioxid 

(CO2), vatten, kväveoxider (NOx) och svaveloxider (SOx). Typisk process för ett 

förbränningssystem kan ses Figur 1. 

Förbrännings-
kammare

Bränsle
Luft

Avgaser
Aska

Slaggprodukter

Värme

 

Figur 1: Typisk förbränningsprocess [10]. 

2.1.1 Syreberikad luft 

Syreberikad luft (syrgasdopning, syrgastillförsel) används för att öka syrgasinnehållet i 

tilluften, luft består av ungefär 79 % kväve, 21 % syre och en väldigt liten mängd övriga gaser 

ex. ädelgaser. Eftersom endast syrgas (O2) behövs vid förbränning ger en högre koncentration 

av detta bl.a. en ökad produktion och energieffektivitet. Mer O2 ger en högre värmeöverföring 

och innebär även att luftmängden kan minskas [12]. 

Syreberikning används enligt Baukal [12] på fyra olika sätt; (1) O2 tillsätts i ingående 

luftströmmen, (2) O2 förs in direkt i luft/bränslets flamma, (3) förbränningsluften byts ut mot 

ren O2 eller (4) genom att tillgodose både förbränningsluft och O2 till brännaren. 

2.1.2 Luftöverskott 

Vid förbränning av bränslen anges ett luftöverskott som skiljer sig beroende av bränslesort 

och vilken typ av pannanläggning, se Tabell 1. Luftöverskottet används för att få en 

fullständig förbränning av bränslet och kan beräknas enligt  

              
                                                         

                  
   (2)  

där stökiometrisk luft är förhållandet mellan luft (kg) och bränsle (kg) vid fullständig 

förbränning [13]. Luftöverskottet kan hos samma bränsle bero på vilken pannanläggning det 

förbränns i. Exempelvis fasta bränslen som förbränns i rosterpannor har vanligtvis ett 

luftöverskott på 1,5 och fluidbäddspannor omkring 1,2 [10]. Dessa värden är uppskattningar 
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som generaliserats då de i verkligheten kan skilja sig mellan olika typer av samma 

bränsleslag. 

Tabell 1: Översikt av luftöverskott för olika bränslen [10]. 

 Luftöverskott  

Fasta bränslen 1,2 och 1,5 
Gas 1,05 
Olja/Vätska 1,1 

2.1.3 Eldningsteknik i pannanläggningar 

Förbränningen i en panna kan ske på flera sett oftast med någon typ av brännare, cyklon eller 

rost. Ett bränsle blandas med förbränningsluften och värmer normalt den kylda eldstaden eller 

förbränns i en förugn [14]. För att bränslet ska förbrännas så mycket som möjligt tillförs oftast 

luften i två och ibland tre steg som kallas sekundär- och tertiärluft [14]. Luften är oftast 

förvärmd och placeras ut efter pannans uppbyggnad för att optimera förbränningen av bränslet 

[10, 14]. Detta är en förenklad beskrivning av förbränning i en pannanläggning som 

egentligen är en väldigt komplex process. Mer information går att få ifrån följande referenser 

angående förbränning, panntyper och även brännare [10, 14]. 

2.2 Bränsleegenskaper 

Det finns tre olika indelningar av bränslen; vätskor(oljor), gas och fasta bränslen. Bränsleprov 

tas för att få information om bränslets egenskaper och det innehåller bl.a. en elementaranalys, 

värmevärde, fukthalt och askhalt. Elementaranalysen beskriver vilka grundämnen och hur stor 

mängd som finns i bränslet.  Dessa grundämnen är väte (H), syre (O), kol (C), kväve (N), 

svavel (S) och klor (CL).  

Provtagningar av bränslen presenteras på olika basis bl.a. våt, torr eller torr och askfri. 

Fukthalten och askmängden information gör att man kan omvandla dem till önskad basis om 

man t.ex. önskar att presentera dem i samma tabell. Flytande bränslen är oftast representerade 

i våt basis, fastbränslen torr eller torr och askfri medans gas oftast är torr och askfri basis [15].  

2.2.1 Värmevärde 

Värmevärdet anger den energimängd som frigörs vid förbränningen av ett kilo bränsle och 

anges som lägre värmevärde (LHV ”Lower heating value”, effektiva värmevärdet) eller högre 

värmevärde (HHV ”higher heating value”, övre värmevärdet). Det lägre värmevärdet innebär 

att bränslet genomgått en förbränningsprocess och vattnet har förångats. För det högre 

värmevärdet har förbränningen inte skett och vattnet är i vätskeform [15]. Om inte 

värmevärdet finns angivet kan ekvationen 

                                                                (3)  

användas för att beräkna det högre värmevärdet som är baserat på empirisk data. Indata från 

elementaranalysen anges på torr basis [16]. Det effektiva värmevärdet beräknas enligt 

                                                  (4) 

där H är väte, F är fukthalt och O är syre. Indata ska vara angivet på våt basis och i procent 

[17]. 
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2.2.2 Adiabatisk flamtemperatur 

Adiabatisk flamtemperatur (AFT) är temperaturen som skulle uppnås vid fullständig 

förbränning av ett bränsle om ingen värme avges till omgivningen. Den reflekterar inte ett 

verkligt fall då det alltid finns förluster till omgivningen. Men är ett kvantitativt mått som går 

att jämföra mellan bränslen.  

Förbränningen sker med antagandet att full förbränning sker för C, H och S enligt  

             (5) 

             (6) 

             (7)  

där väte och syre bildar vatten, kol och syrgas bildar koldioxid och svavel med syrgas bildar 

svaveldioxid. AFT är beroende av parametrarna; luftöverskott, bränslemängd som tillförs i 

förbränningen och värmevärdet hos bränslet [18]. Fuelsim använder en iterativ process till att 

räkna ut AFT för fullständiga formler se Fuelsims bilaga ”Average-Report-v1.1” [19]. För att 

en förbränning ska upprätthållas måste självantändningstemperaturen hos gasens 

beståndsdelar uppnås vilket AFT ger en indikation på. Koloxid (CO) har en av de högre 

självantändningstemperaturerna på strax över 600 °C [20] och är en av de gaserna som kan 

vara svåra att förbränna.   

2.2.3 Rökgasmängd 

Mängden rökgas som bränslet omvandlas till efter förbränningen är beroende av 

bränslemängden och hur mycket luft som tillförts. Ett kvantitativt mått som är i relation till 

värmevärdet och rökgasmängden kallas specifik rökgasmängd. Den beräknas enligt 

   
 

   
         (8) 

där Sr (Nm
3
/MJ) är den specifika rökgasmängden, V (Nm

3
/h) är rökgasmängden per kg 

bränsle tillfört i timmen och LHV (MJ/kg) är det effektiva värmevärdet för bränslet per kg 

[21].  

Både AFT och specifik rökgasmängd används för att göra en uppskattning om hur 

värmebalansen är i en pannanläggning. Ökar AFT får eldstaden en högre värmeupptagning 

och rökgasvolymen minskar vilket gör att de konvektiva ytorna blir kallare. Panneffekten kan 

reduceras eller ökas p.g.a. dessa faktorer [15].  

2.2.4 Fossila bränslen 

Fossilt bränsle kommer ursprungligen från organiska kol- och väteföreningar av dött organiskt 

material som sedan sedimenterats på botten av hav och sjöar eller genom kemisk omvandling 

p.g.a. tryck eller temperatur. Eftersom denna process tar väldigt lång tid så är den inte en 

förnybar energikälla [4].  

Ur råolja framställs flera mineraloljor, bensin, fotogen, dieselolja och eldningsolja. Oljor kan 

även framställas på syntetisk väg. En typisk eldningsolja har ett effektivt värmevärde på ca 

42MJ/kg. Eldningsoljan (EO) delas in i olika kategorier beroende på kol- och svavelinnehåll, 

där EO 1 är den med högst kolsammansättning (85,9 %) och lägst svavel (0,8 %), EO 5 har en 

högre sammansättning av svavel (3 %) och något lägre av kol (85,3 %). Oljornas viskositet är 

det större skillnad på vilket leder till att EO 5 behöver en förvärmd temperatur på ca 85-120 
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°C samt en framledningstemperatur på ca 40-60 °C. EO 1 kräver oftast inte någon 

förvärmning [10]. 

Det finns olika sorters gas och de varierar i kvalitet utifrån ursprung. Naturgas är den 

vanligaste gasen i handeln idag och förutom den finns stadsgas, gasol, generatorgas, 

koksugnsgas och biogas [10, 22].  

Det finns olika sorters kol bl.a. antracit, bituminöst, lignit, stenkol och brunkol. Kolen 

härstammar från olika källor vilket gör att de är olika flyktiga och har varierande fukthalt. 

Man använder oftast stenkol och brunkol vid förbränning i större anläggningar [10].  

2.2.5 Bränslen baserad på biomassa 

Definitionen av biomassa går att läsa i Naturvårdsverket NFS 2002:26 ”produkter bestående 

av vegetabiliskt material från jord- och skogsbruk som kan användas som bränsle för 

utvinning av energiinnehållet samt följande avfall som används som bränslen” [23].  

Ett exempel är ved som relativt sett är ett fuktigt bränsle och består av ca 80 % flyktiga 

komponenter [24]. Ved eldas som bark, flis, spån, pellets, pulveriserat, enskilt eller blandat 

och kommer vanligast ifrån gran, tall eller björk [10].  

Ett annat är exempel är tallbecksoljan som framställs ur råtalloljan och är en biprodukt från 

pappersmassabruken och kommer från svartluten. När den destilleras utvinns tallbecksolja 

och dess egenskaper kan liknas med EO 5 [25]. 

2.3 Eldningsutrustning 

2.3.1 Rostpannor 

Rostpannor använder direktförbränning av fasta bränslen. En skiss på hur flödet sker i en 

rostpanna går att se i Figur 2. Värmen transporteras med heta rökgaser som kyls i det 

konvektiva stråket och för över värmen till hetvatten som förångas i pannan. Matningen av 

bränsle sker till en rost (grillgaller) där luft tillförs underifrån [26]. Kapaciteten hos pannorna 

varierar mellan 4 till 300 MW, dock är det vanligast med 20-50 MW [27]. Rosterpannor har 

en fast eller rörlig rost som är anpassad efter vilken typ av bränsle som eldas och mängd luft 

som tillförs för att slutföra förbränningen [10]. 

 

Figur 2: Rostpanna med rörlig rost och  med flödesanvisningar [28]. 
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Matningen sker antingen över eller under rosten. I en övermatad rostpanna tillförs bränslet 

ovanifrån och luften underifrån. Undermatningsrostern tillför både luft och bränsle underifrån 

[26]. Verkningsgraden är generellt sett högre hos gas eller flytande bränslen jämfört med kol 

eller biomassa eftersom bränslet kan falla ner i rosten och bli oförbränt [10]. 

2.3.2 Fluidiserande bäddpannor 

De två vanligaste fluid bäddpanntyperna är av cirkulerande- (CFB) eller bubblande (BFB) 

typ. Gemensamt för dem båda är sandbädden som uppvärmd uppför sig som en fluid när 

luften tillförs underifrån. Fluidiserande bäddpannor har en effekt upp till ca 300 MW [27] och 

används i det större segmentet av bränsleinmatning (>20MW). Mindre fluidiserande pannor är 

ännu oekonomiskt att bygga.  

Genom att ha en fläkt som genererar en kraftig primärluft lyfts bränslet från bädden och följer 

med gasströmmen se en princip skiss i Figur 3. De fasta partiklarna rör sig livligt upp och ner 

vilket gör att det liknar en fluids rörelse. En BFB panna är okänslig för vilket bränsle som 

matas in då det endast utgör 1-2 % av bädden [10]. Bränslet som matas in bör dock vara 

mindre än 2-3 mm [29] hos en pyrolysreaktor. 

 

Figur 3: Bubblande fluidiserad bäddpanna och med flödesanvisningar [28]. 

När fläkten ökar ytterligare ”rinner” en viss del av fluiden över och då kallas den för CFB-

panna. I en CFB panna tränger sig rökgasen igenom bädden med en högre hastighet. Vilket 

ger en turbulentare bädd och leder till att fler partiklar lämnar bädden [10]. Partiklarna som 

matas in bör inte vara större än 1-2mm [29] För att hålla koncentrationen konstant så återför 

man då partiklarna återigen till bädden [10].  

Ökar fläkten ytterligare så sker en så kallad pneumatisk transport vilket utnyttjas när 

exempelvis kolpulver förbränns eftersom hela bädden följer med gasströmmen.   

2.3.3 Gas- och oljepannor 

Gas- och oljepannors eldstad är antingen uppbyggd med tuber innehållande vatten för kylning 

och heter då vattenrörspanna eller så flödar rökgaserna inuti tuberna och omsluts av vattnet 

och kallas då eldrörspanna [14]. För större kapacitet används vattenrörspannor eftersom 

vattenfyllda rör tål högre tryck än eldrörspannans. I båda fallen överförs värmen till vattnet 

som övergår till ånga eller som varmvatten. Värmeupptagningsförmågan är god i pannor där 
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vatten genomströmmar tuberna för kylning vilket leder till att dimensioneringen kan vara 

mindre jämfört med kolpulver - eller rosteldning [10]. 

2.4 Pyrolysprocessen 

Pyrolys är en termokemisk process som sker utan syretillförsel i en reaktor. I reaktorn råder 

ett atmosfäriskt tryck med en temperatur på omkring 300-700 °C [30, 31]. En förenklad 

schematisk översikt av pyrolysprocessen går att se i Figur 4.  

Biomassa Pyrolysreaktor

Pyrolysvätska

Icke 
kondenserbar 

pyrolysgas

Pyrolyskoks

Kondensering

 

Figur 4: Schematisk översikt av pyrolysprocessen. 

Pyrolys av biomassa genererar koks, gas och pyrolysvätska och fördelningen dem emellan 

varierar beroende på biomassa, temperatur samt vilken pyrolysprincip som tillämpas. 

Principerna kallas långsam pyrolys (slow pyrolysis), mellansnabb (fast pyrolysis) och snabb 

pyrolys (flash pyrolysis) [31]. Fördelningen av produkterna från de olika principerna går att 

urskilja i Figur 5 och varje princips karakterisering beskrivs nedan. 

 

Figur 5: Fördelningen av produkter mellan de olika pyrolysprinciperna [32]. 

Långsam pyrolys: Har en lägre temperatur och värmeöverföring under tiden den är i 

pyrolysreaktorn. Temperaturen är inom spannet 300-700 °C och matningen av biomassan 

genom reaktorn är långsam [30, 33]. 

Mellansnabb pyrolys: Kräver hög uppvärmningsförmåga och god värmeöverföring med 

temperaturer kring 500 °C för att få ut så mycket bio-olja som möjligt. Koks avlägsnas snabbt 

och ångan kyls ner hastigt för att kondensera ur oljan. Biomassans partiklar bör vara mindre 

än 3 mm då biomassa oftast har låg värmeöverföring [7]. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Långsam pyrolys Mellansnabb pyrolys Snabb pyrolys

U
tb

yt
e

 v
ik

t-
%

 

Koks

Gas

Pyrolysolja



9 

 

Snabb Pyrolys: Reaktionen tillåts pågå i bara några sekunder med mycket hög 

värmeöverföring. För att uppnå detta krävs finare partiklar (<1 mm) av biomassan [30, 34]. 

Före biomassan matas in i pyrolysreaktorn så torkas den vid ca 100 °C till en fukthalt omkring 

10 vikt-% [35]. Designen av reaktorn, där pyrolysprocessen sker, kan variera och är bl.a. 

beroende på om sand används som ett värmeöverförande media eller ej. Reaktorer 

innehållande sand är bubblande fluidbädd, cirkulerande fluidbädd, roterande kon och 

tvillingskruv. Reaktorer utan sand utnyttjar bl.a. vacuum- och roterande reaktorer [7]. 

I reaktorn värms biomassan upp tills flyktiga ämnen frigörs och en s.k. pyrolysånga skapas. 

Ångan påminner om cigarettrök där väldigt små droppar av olja är förenade med vatten. 

Gasen kondenseras ner och ur den skiljs pyrolysoljan och de icke kondenserbara gaserna åt 

[36]. Gasen som återstår har fortfarande rester av kolväten samt andra föreningar. Vätskan 

som kondenseras innehåller en stor vätskemängd som blandat sig med oljan. Eftersom oljor 

normalt är utan vatten kommer blandningen att kallas för pyrolysvätska eller bioolja även om 

den inte är en renodlad olja [37]. 

2.4.1 Pyrolysvätska 

Pyrolysvätskan från vedbaserad biomassa (skogsrester) innehåller normalt 25 % vatten vilket 

gör att densiteten är högre (1,2 kg/m
3
) [7] jämfört med Eldningsolja 1 (0,84 kg/m

3
) [10]. 

Pyrolysvätskan innehåller ca 40 % av energin från biomassans ursprungsvikt och ca 60 % av 

energin mätt i volym. Detta medför att pumpar och insprutningsutrustning kan behövas bytas 

ut för att fungera med vätskan. Ett annat problem vid förbränningen är vätskans korrosiva 

egenskaper som beror organiska syror [7, 35]. 

2.4.2 Pyrolyskoks 

Koksen består av både oorganiskt- och organiskt material som inte förångas i pyrolysreaktorn. 

En mellansnabb pyrolysprocess genererar ca 15 vikt-% koks och innehåller omkring 25 % av 

energin från den ursprungliga biomassan [7, 32, 35]. Koksen kan användas som ett bränsle vid 

konventionell förbränning, aktivt kol eller som jordförbättringsmedel till jordbruk [38]. 

Lämpligast förbränns koksen i en bubblande- eller cirkulerande fluidbäddspanna p.g.a. det 

höga energiinnehållet [29].  

Beroende på biomassa, pyrolysprincip och vilken typ av reaktor som används påverkas 

koksens sammansättning. Koksens partikelstorlek är relaterad till biomassans storlek vid 

inmatning. Med mellansnabb pyrolys är partikelstorleken inom spannet 2-3 mm även om 

partiklar ner till 1 μm kan förekomma [29].  Koksen består till största delen av kol och har ett 

effektivt värmevärde som är jämförbart med stenkol som typiskt är kring 25-30 MJ/kg [10, 

39].  

2.4.3 Pyrolysgas 

Under pyrolysprocessen bildas också gaser som inte kondenseras till olja. Pyrolysgasen kan 

användas antingen till att behålla värmen i processen eller föras vidare till torkar eller 

förbrännas i en pannanläggning. Pyrolysgaserna består av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) 

en mindre andel vätgas och lättare kolväten t.ex. metan. Gasen innehåller ca 5-10 % av 

energin från den ursprungliga biomassan och varierar beroende på vilken pyrolysprincip och 

biomassa som använts [7]. 
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2.5 Torrefierade- och steam explosion pellets 

2.5.1 Torrefieringsprocessen 

Torrefiering är en process där biobränslet rostas mellan 200-325 °C, den kallas även långsam 

pyrolys (mild pyrolysis). Torrefierngsnivåerna kallas mild- (200-250 °C), mellan- (250-280 

°C) och hård torrefiering (280-320 °C) [8, 40]. Produkten nämns ibland som biokol efter 

torrefieringsprocessen är klar eftersom den påminner mycket om kol.  

I torrefieringsprocessen bryts i huvudsak hemicellulosa ned, d.v.s. den förgasas och förkolnar, 

och rådande processtemperatur är helt avgörande för hur intensiv torrefieringen blir. 

Torrefieringsprocessen sker i en reaktor. Vanliga reaktortyper är bl.a. bandtorkar, roterande 

reaktorer samt rörliga bäddar [8]. Processen lämnar ett solitt bränsle som är svartbrun i färgen, 

luktar rökaktigt och får egenskaper liknande dem för kolbränslen [5]. En översikt av en typisk 

torrefieringsprocess går att se Figur 6. Den ursprungliga biomassan reduceras i både vikt och 

energi i varierande omfattning beroende på uppehållstid i reaktorn, rådande processtemperatur 

samt typ av råvara. Rökgaser avges från processen och innehåller ca 5-10 % av energin och 

omkring 20-30 % av massan från den ursprungliga biomassan [40, 41]. Efter biomassan 

torrefierats klart följer det normalt ett malnings- och pelleteringssteg. En torrefierad pellet har 

bl.a. 60-65% högre energidensitet (17,4 GJ/m
3 

), är mer vattenresistent och har förbättrade 

malningsegenskaper jämfört med konventionell träpellets [5, 40, 42]. 

Torkning Torrefiering
Torrefierat 
material till 
pelletering

Förbränning

Värmeväxlare

Bränsletillförsel 
för 

stödförbränning
Rökgaser

Biomassa in

Biomassa
Torrefieringsgas
Rökgaser

 

Figur 6: Schematisk översikt av torrefieringsprocessen enligt ECN [41]. 

(Modifierad av författaren) 

2.5.2 Torrefieringsgas 

Under torrefieringen bildas det ca 20-30 % gas bestående av flyktiga ämnen som innehåller 

ungefär 5-10 % av energin från den ursprungliga biomassan [5, 40]. Energiinnehållet varierar 

och är beroende av temperatur och tiden biomassan är i reaktorn samt vilken biomassa som 

torrefieras. Gasens sammansättning består till största delen av CO2, CO och vatten. Rester 

som kondenseras ur gasen är bl.a. vatten, kolföreningar och lipider(fetter) [40, 41, 43]. Gasen 

kan användas i olika förbränningsapplikationer eller till uppvärmning i torrefieringsprocessen. 

Förbränning av gasen återför värmen med en värmeväxlare som leder till 

torrefieringskammaren. Kvarvarande värme används till förtorkning av biomassan [41].  
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2.5.3 Steam explosionprocessen 

Steam explosion (SE, svenska: ”ångexplosion”) sker i en reaktor med hett vatten eller med 

mättad ånga. Temperaturen varierar mellan 160 °C till 260 °C med ett tryck kring 0,7-5MPa 

[44, 45]. Ett flödeschema över en typisk steam explosionprocess går att se i Figur 7. Ånga och 

bränsle förs in i reaktorn. När temperatur och tryck uppnåtts frigörs det till explosionstanken 

där bränslet och ångan separeras. I reaktorn har biomassan en residenstid på 1-15 min 

(beroende på anläggning). Trycket frigörs och fibrerna i veden spricker vilket gör att ligninet 

mjukas upp och lägger sig på ytan. Efter processen förs biomassan vidare till malning samt 

upphettning för att sedan pelleteras. Resultatet blir en styvare och mer vattenavvisande 

produkt än träpellets. Densiteten för SE pelleten är kring 630-740kg/m
3 

[5, 46] vilket är något 

större än för träpellets, som normalt befinner sig inom spannet 550-700 kg/m
3 

[5, 15], där 650 

kg/m
3
 är typiskt [5]. Produkt mals lättare samtidigt som den har högre värmevärde än vanliga 

träpellets [15, 46]. Användningsområdet är detsamma som för träpellets, dvs. förbränning i 

både större och mindre pannanläggningar [8, 47]. 

 

ReaktorÅnga in

Explosionstank
Biomassa

Behandlat 
bränsle

Ånga ut

Ventil

 

Figur 7: Flödeschema över en typisk steam explosionprocess. 

Pellets som producerats via SE eller torrefiering kallas biokol, svarta pellets (black pellets) 

och behandlade pellets (pretreated, refined pellets). Biokol kommer att vara samlingsnamnet 

för dessa i den här rapporten. 

2.6 Programvaror 

2.6.1 Värmeforsk - Beräkningsbilaga A 

Värmeforsk - Beräkningsbilaga A (BBA) följer med Bränslehandboken 2012 som är ett 

Excelbaserat kalkylblad som räknar ut bränsleanalyser, värmevärden och rökgasmängd m.m. 

Då bränsleanalyser anges på olika basis kan detta verktyg användas för att konvertera 

bränslets sammansättning till önskad basis; torr, våt eller torr askfri. Rökgasmängder och AFT 

går även att beräkna i denna mjukvara samt emissioner och askkemi [15]. 
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2.6.2 Fuelsim – Average v1.2 

Fuelsim är ett kalkylblad med Excelbaserad uträkning av en kontinuerlig förbränningsprocess, 

som använder sig av balansräkning mellan massa, volym och energi. Bränslen som matas in 

kan vara antingen gas eller solid. Utifrån elementarkompositionen av ett bränsle så kan bl.a. 

AFT och rökgasmängden beräknas. För gas så kan kompositionen konverteras från gasform 

till solid bränslesammansättning. Det finns även möjlighet att beräkna emissioner och effekt 

ut från en turbin m.m. [19].  
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3. Metod 

3.1 Litteraturstudie 

Genom att samla information ifrån vetenskapliga artiklar, böcker och hemsidor har 

bränslesammansättningar och experimentella data sammanställts. Sökningar har skett på flera 

databassidor och några exempel är; Science Direct, ACS Publication och värmeforsk. 

Nyckelord relaterat till ämnet som; pyrolys (pyrolysis), steam explosion, torrefiering 

(torrefaction), förbränning (combustion), syreberikning (oxygen enrichment) med flera har 

använts för att hitta relevanta artiklar. 

3.2 Val av bränslen 

För att få så jämförbara resultat som möjligt valdes slutligen de termokemiskt behandlade 

bränslena efter typisk svensk vedslagskaraktär d.v.s. tall eller gran. Bränslen som vanligtvis 

används vid förbränning är fossila- och biobränslen och de jämförs även med de 

termokemiska för att se om de eventuellt kan ersättas eller samförbrännas.   

De fossila bränslen som jämförs är stenkol, eldningsoljorna 1 och 5 samt naturgas. Naturgas 

står för en fjärdedel av världens energianvändning och störst användning i Sverige jämfört 

med andra gaser [22].  Stenkolet har valts då det är vanligaste kolsorten i Sverige och 

eldningsoljorna 1 och 5 av samma anledning gällande oljor [48].  

Biobränslen som används som referens vid jämförelse är, eller liknar, vedslag från Sverige dit 

hör bl.a. träpelleten som är baserad på kärnved [15, 49] och tallbecksoljan [18]. Etanol späds 

ut med ca 15 % bensin och är klassat som ett biobränsle i Sverige [50]. I denna studie antas 

etanolen vara 100 % för att jämföra med dess fulla kapacitet.  

3.3 Experimentella data 

Experimentella data har sökts för alla termokemiskt behandlade biobränslen. Grundkriteriet 

var att bränslet framställts från pyrolys, torrefiering eller steam explosion. Förutsättningarna 

har antingen varit att bränslet förbränts i en större pannanläggning, en mindre pilotanläggning 

eller i ett labb. Även när så kallad samförbränning skett av ett bränsle eller simulering av 

förbränning i modeller har det granskats.  

Från pyrolysprocessen får man pyrolysvätska, koks och pyrolysgas. Pyrolysvätskan kan 

förbrännas i flera applikationer [6]. Koksen och gasen är dock biprodukter som antas 

samförbrännas direkt efter pyrolysreaktorn som är integrerad med en BFB eller CFB-panna 

[51]. Anledningen till det är koksens höga energiinnehåll. Koksen och pyrolysgasen bör 

återföras i processen för att ta tillvara på energin annars krävs extra bränsle för att tillgodose 

värmebehovet [32, 51]. 

Eftersom det funnits få rapporter som beskriver förbränning av pyrolyskoks i 

fluidbäddspannor, framförallt i större anläggningar, har den jämförts med petroleumkoks 

(engelska; petcoke)
1
 . Båda har liknande egenskaper gällande bl.a. partikelstorlek och 

värmevärde [52].  

                                                 
1
 Petroleumkoks är en biprodukt ifrån oljeraffinaderier som tillverkar bl.a. bensin och diesel [52]. 
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Gällande bränslen som torrefierats eller behandlats av steam explosion är 

förbränningsområdet bredare och jämförs i panntyper där de skulle kunna vara ersättare till 

träpellets eller kol [5]. Experimentella data som eftersökts har delats upp i kategorierna; 

storskaliga förbränningar, flerbostäder och villor samt simulering och experiment på labbnivå. 

Panntyperna kan variera kraftigt och kan vara av en annan typ än vad som är jämförbart mot 

pyrolys som exempelvis pelletspannor. Dock är detta område viktigt för torrefierat- och steam 

explosion bränsle eftersom de har större bredd. Torrefieringsgasen som bildas i 

torrefieringsreaktorn har en egen indelning. 

3.4 Programvaror 

Simuleringarna genomfördes i två Excelkalkylblad, Fuelsim och Värmeforsks - 

Beräkningsbilaga A (BBA) som följer med Bränslehandboken 2012. Fuelsim användes bl.a. 

för att konvertera gaser till bränslesammansättningar samt för att syreberika luften. 

Värmeforsks - Beräkningsbilaga A nyttjades för konverteringen av bränslesammansättningar 

då de ofta är angivna på olika basis i litteraturen.  

Programvarorna valdes p.g.a. att de är gratis, är enkla att använda och är framtagna av 

forskningsprojekt som är relaterade till förbränning [15, 53]. En kommersiell mjukvara som 

används för simulering av förbränning är exempelvis CHEMCAD. CHEMCAD visualiserar 

simuleringen och är kraftfullare då man ska använda sig av riktiga modeller men då den AFT 

och rökgasmängden är teoretisk och relativt enkel att räkna ut, är Fuelsim och BBA fullgoda 

alternativ. 

3.5 Simuleringsbeskrivning 

Grundinställningarna som använts i Fuelsim går att se i Bilaga 1 och i BBA gjordes inga 

ändringar.  I Fuelsim har två val att mata in grundsammansättningen,torr askfri komposition 

eller våt askfri. Torr askfri har använts eftersom gaser är av torr askfri komposition. När 

exempelvis våt basis angivits i grundsammansättningen har BBA använts för att räkna om 

detta till torr askfri sammansättning. 

Om bränsleanalysen saknat värmevärde har det beräknats i Fuelsim och jämförts med 

Ekvation 3 samt uträkningen i BBA. Om det funnits avvikelser eller brist på information om 

fukthalt har Fuelsims högre- och lägre värmevärde använts. 

Den AFT och rökgasmängden har beräknats i Fuelsim. Rökgasmängden användes för att 

bestämma den specifika rökgasmängden med Ekvation 8 (se kap 2.2.3).  AFT är ett teoretiskt 

nyckeltal för hur mycket värme eldstadsytan tar upp under förbränning. Ökar AFT får 

eldstaden en högre värmeupptagning och rökgasvolymen minskar vilket gör att de konvektiva 

ytorna i pannan blir svalare. [15]. Om exempelvis 1 kg kol som har ett högt energiinnehåll 

ersätts med 1 kg ved som har ett lägre energiinnehåll i samma pannanläggning kan medföra 

att rökgasförlusterna ökar och kapaciteten på pannan minskar [10]. 

För varje bränsle beräknas AFT och specifikrökgasmängd och använder luft som 

oxidationsmedel. Luftöverskottet för respektive bränsle är baserat på Tabell 1.Alla 

biobränslen tillförs även syreberikad luft där O2-halten 23 % respektive 25 % används.  

Syreberikning används eftersom biomassa har ett lägre energiinnehåll jämfört med t.ex. 

stenkol och olja [10, 54]. Syreberikas de vedbaserade bränslena uppnås en högre AFT [12]. 

Syrgastillförseln på 2 % respektive 4 % har valts då rent O2 är relativt dyrt (även om arbetet 

inte tar hänsyn till det ekonomiska) men främst för att de flesta brännare fungerar väl med en 
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mängd upp till 26 % O2 [12]. Tillförseln av O2 blandas med den ingående luftströmmen enligt 

Figur 8 eftersom Fuelsim beräknar syrgasdopning på samma sätt. Fastbränsle simuleras vid 

både 1,2 och 1,5 i luftöverskott men syrgasberikning sker endast med 1,2 eftersom 

syreberikningen är relativt linjär.  

 

Figur 8: Syre mixas med luft innan det blandas med bränslet [12]. 

(Modifierad av författaren) 
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4. Experimentella data från litteraturen 

4.1 Pyrolys 

4.1.1 Pyrolysvätska 

Av pyrolysens tre produkter gas, vätska och koks är vätskan den som testats flitigast i 

förbränningsapplikationer under de senaste 30 åren. Oasmaa m.fl. publicerade genomförda 

testförbränningar i sin artikel ”Norms and Standards for Pyrolysis Liquids. End-User 

Requirements and Specifications” [55] år 2005. Även Czernik har flera referenser i artikeln 

”Overview of Applications of Biomass Fast Pyrolysis Oil” [56] som handlar om förbränning 

genomförd i flera anläggningar. Sammanfattningsvis är förbränningen av pyrolysvätskan, 

enligt ovan nämnda författare, oftast lyckad med en modifierad förbränningsutrustning.  

Exempelvis så modifierade företaget Ensyn en befintlig roterande brännare med ett 

munstycke tillverkat av rostfritt stål samt en påbyggnad för separat tillförsel av extra syrgas 

[56]. Stöd av andra bränslen vid start har varit nödvändigt för att få pyrolysvätskan att tända 

och några pyrolysvätskor av lägre kvalitet (fukthalt större än 27 vikt-%) behöver även stöd 

under förbränningen [55, 56]. 

Pyrolysvätskan har alltid haft problem med kvalitén exempelvis när oljan förvaras separeras 

den. Olika metoder för att förhindra detta har dock tagits fram sedan dess och ett sätt är att 

blanda in metanol i vätskan [55]. Problem som fortfarande återstår är hur bortforsling av koks  

som inte separeras ur vid kondenseringen ska genomföras eftersom partiklarna är väldigt små. 

Om problemen avhjälps kommer produkten kan ha en lagringstid på ca 6 månader [29]. 

Det har förbränts pyrolysvätska i flera anläggningar sedan ovan nämnda författare 

sammanställt sina rapporter och nedan i Tabell 2 visas några utvalda rapporter där förbränning 

skett fr.o.m. 2009. 

Tabell 2: Översikt av utvalda testförbränningar gjorda med pyrolysvätska från 2009 till 2013. 

Land Uppdragsgivare Skala Applikation Kapacitet År Ref 

Finland Fortum Pilotprojekt Brännare 1,5 MW 2011 [57] 

USA 
Iowa State 
University 

Pilotprojekt Beckett AF  18 kW 2009 [58] 

USA 
Iowa State 
University 

Pilotprojekt Brännare 260 kW 2013 [59] 

Nederländerna 
BTG Biomass 
Technology 
Group 

CHP-diesel 
Diesel-
motor 

20 kW 2013 [60] 

Nederländerna 
BTG Biomass 
Technology 
Group 

9MW 
(termisk) 

Vattenrörs-
panna 

2,6 MW 2012 [61] 

 

En vattenrörspanna med termisk kapacitet på 9 MW eldade pyrolysvätska med en brännare 

från Stork Technical Services. Pyrolysvätskan kom från tall och jämfördes med EO 5 vid 

förbränningsförsöken. Förvärmningstemperaturen för pyrolysvätskan var 60 °C respektive 

100 °C för EO 5. Pyrolysvätskan innehöll ca 22 vikt-% vatten och hade ett effektivt 

värmevärde på 16 MJ/kg.  För att få en fullgod flamma krävdes stödeldning med naturgas 
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motsvarande ca 0,6 MW för att stabiliseras. Efter försöket tror sig Stork Technical Services 

kunna bygga brännare för kommersiellt bruk inom spannet 5-100 MW (termisk effekt) [61].  

Två experiment med förbränning av pyrolysvätska på Iowa State Universitys resulterade även 

det i problem med att få en stabil flamma. De hade även problem med tändning av bränslet 

och att det krävdes modifiering av brännarens munstycke [58, 59]. Det visade sig även att 

pyrolysvätskan sotar mindre än EO 1 i försöksanläggningen på 18kW [58]. Förbränning i en 

brännare med kapacitet på 260 kW visade att en mix av pyrolysvätska och ca 20 % etanol 

fungerade bäst, med ett relativt högt luftöverskott på 1,5, för att få en bra förbränning [59].  

I Fortums fjärrvärmeanläggning (Masala, Finland) förbrändes ca 40 ton pyrolysvätska (ca 1/3 

av eldningsoljans termiska effekt) med en modifierad eldningsoljebrännare. Syftet var att 

utvärdera pumpning, brännaren samt mottagning och förvaringen av pyrolysvätskan. 

Resultatet blev att allt fungerade bra och enligt förväntningarna [57]. 

I en encylindrig dieselmotor av typen Jiang Dong förbrändes pyrolysvätska från tall. 

Lufttemperatur och kompressionstal var två av de parametrar som ändrades för att uppnå ett 

önskat resultat av förbränningen. Dock krävdes även en ombyggnation till rostfria 

komponenter. Eftersom obehandlad pyrolysvätska förbrändes fungerade inte motorn som 

förväntat vilket sannolikt berodde på dess låga värmevärde och höga fuktinnehåll. En 

blandning med ca 30 % etanol medförde att viskositeten minskade och faktiskt ökade 

prestandan. Motorn var totalt i drift ca 40 h uppdelat på flera tillfällen. Vid uppstart användes 

diesel kort och därefter kunde motorn köras enbart på pyrolysvätska [60]. 

Förbränning utan stöd av andra bränslen rapporteras från Metso men ingen information är 

angiven gällande start från deras försök. Förvärmning behövs precis som för eldningsolja men 

även förvaring, rördragning, packningar och brännare anpassades för att kunna förbränna 

pyrolysvätskan [62]. 

Förbränning av pyrolysvätska kommer att ske i ett kraftvärmeverk Savon Voima i Iisalmi, 

Finland med start tidigt 2014. Vätskan levereras från det nybyggda Joensuu kraftvärmeverket 

(november 2013) med en integrerad pyrolysreaktor [63]. Övriga framtida planer på 

förbränning av bränslen och anläggningar som byggs finns sammanställt i dokumentet från 

IEA Bioenergy ”State-of-the-art of fast pyrolysis in IEA bioenergy member countries” [64]. 

4.1.2 Pyrolyskoks och pyrolysgas 

Pyrolysreaktorn i Dynamotives BFB-panna var tvungen att använda naturgas till 

värmehållning då pyrolyskoksen inte förbrändes. Detta är dock inte hållbart i en 

kommersialiserad anläggning. I framtida anläggningar krävs det att man använder 

biprodukterna koks och gas till förbränning för att tillgodose värmebehovet [29, 51]. Metsos 

anläggning använder sig av återföring av båda restprodukterna, se Figur 9.  
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Figur 9: Översikt av Metsos BFB koncept för utvinning av pyrolysvätska [62]. 

Reaktionstiden hos en partikel i en BFB är ca 2-3s. Normalt följer partiklarna från koksen 

med rökgaserna till cyklonen dock är det beroende på hur stora partiklarna i ursprungsbränslet 

är. Om partikeln är för stor stannar den kvar i bädden och om densiteten är lägre än bäddens 

sand blir den kvar på toppen. Turbulensen är relativt låg överst i bädden vilket vidare leder till 

att partikeln inte nöts ner i den takt den borde [29].  Om partikeln matas in i nedre regionen av 

pannan måste den snabbt passera genom bädden vilket kan ställa till med större problem då 

koksen anhopas om den inte förbränns tillräckligt. Detta kan leda till att sanden agglomererar 

d.v.s. att sanden bränns ihop och stelnar till [65]. 

Jämfört med förbränning av andra fastbränslen i en BFB-panna är pyrolyskoksen ett relativt 

finkornigt bränsle (< 500 μm). Enligt eftersökningar från Eriksson [66] hittades ingen direkt 

skillnad då partiklarna från ett biobränsle var mindre än 500 μm [67]. Några syntetiska studier 

visar att mindre partiklar är mer benägna att ta upp beläggningsbildande material, dock gör 

den mindre arean att lagret är tunnare jämfört med en större partikel [68]. 

Samförbränningen med koks har skett i pilotreaktorer men ännu är ingen offentlig 

dokumentering gjord. Ett samarbete mellan Fortum, Metso, UPM och VTT har lett till ett 

fullskaligt projekt som slutfördes november 2013, där koks förs med sanden in i BFB-pannan 

liknande som anläggningen i Figur 9 [69, 70]. 

CFB konceptet har samma princip för koks och gas men fungerar lite annorlunda jämfört med 

en BFB pyrolysreaktor. I Figur 10 går det att se en schematisk översikt för processen som 

Green Fuel Nordic tagit fram. Efter att cyklonen fångat upp de tyngre partiklarna förbränns de 

i sanden som sedan återförs in i pyrolysreaktorn. Det krävs mycket energi att flytta runt 

sanden då flödet är i storleksordningen 10-20 ggr större än biomassans inmatning [29]. 
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Figur 10: Green fuel nordics pyrolysreaktor integrerad med en CFB-panna [71]. 

I Ensyns panna har partiklarna, som är 1-2mm stora, ungefär 0,5-1 sekunds uppehållstid där 

den hetaste värmeöverföringen sker innan de förs vidare till koksförbränningen [29].  Är 

partiklarna för stora hinner inte värmen sprida sig ända in i dem och om de då kyls av bildas 

en yta som isolerar mot värmen vilket gör förbränningen ännu svårare. Det finns dock en 

chans att beläggningarna nöts av innan de når förbränningskammaren eftersom partiklarna 

färdas via böjar och andra ytor. Tillåts en ofullständig förbränning av koksen så reduceras 

pyrolysvätskans andel som man eftersträvar att hålla så hög som möjligt [29, 65]. 

Under tiden denna studie skrivs är ingen CFB-panna planerad för industriellskala med en 

pyrolysreaktor. Däremot finns det CFB-pannor där petroleumkoks förbränns. 

Petroleumkoksen är ett fint pulver och har liknande egenskaper som pyrolyskoksen. 

Exempelvis är ett högre värmevärde på ca 30 MJ/kg [52] och partikelstorleken jämförbara. 

Petroleumkoksen har dock mycket högre svavelhalt (2-7 vikt-%). Petroleumkoksen har 

förbränts i större CFB anläggningar (30-300 MW) med varierande resultat och ofta är 

agglomerering ett problem [72].  Erosionsproblem förekommer och beror på att partiklarna 

innehåller metallerna vanadin och nickel men även p.g.a. innehållet av svavel i kombination 

med den höga temperaturen (> 800 °C) då de kan bildas svavelsyra.  Förbränningen föll väl ut 

i anläggningen Provence (250MW) och även om den har rapporterats att fungera bra så lider 

den av agglomerering samt oförbränd flygaska [72, 73].  

4.2 Torrefierade- och steam explosion pellets 

Över 200 olika anläggningar har erfarenheter från samförbränning av varierande biomassa 

och fossila bränslen enligt en sammanställning av IEA Bioenergy [53]. Några av de försök 

som utförts med torrefierad biomassa har delats upp i storleksordningen; storskaliga 

testförbränningar, flerbostäder och villor, simuleringar och labbnivå. Torrefieringsgasen och 

steam explosion har varsitt eget kapitel. 
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4.2.1 Storsskaliga testförbränningar 

Den första storskaliga samförbränningen använde ca 20 ton torrefierat trä vilket motsvarar ca 

9 % av energitillförseln tillsammans med kolpulver i en 400 MW panna 2003. 

Förbränningsförsöket slog väl ut och det ansågs även kunna öka andelen biokol i 

förbränningen eftersom maxkapaciteten på malningen av kol och biokol inte var nådd. En 

annan god indikation var att blandningen inte påverkade den termiskaeffekten i pannan [74]. 

En annan anläggning som förbränt en större andel torrefierade pellets är bara omnämnt vid ett 

tillfälle och är ett demoprojekt som ECN och Vattenfall varit inblandat i där man skriver 

följande - ” tusentals ton torrefierade pellets har testats i en kolförbränningsanläggning upp 

till 50 vikt-% motsvarande 80 MWel” [40]. Inga uppgifter om problem gällande förbränningen 

har hittats. 

En annan viktig detalj från experimentella data är att både torrefierade pellets och SE pellets 

använder ca en fjärdedel lägre el vid malningen jämfört med träpellets [5, 9, 40, 75]. 

4.2.2 Flerbostadshus och villor 

Omkring ett ton torrefierade aspflispellets har förbränts i en 50 kW panna dimensionerad för 

flerbostadshus av typen Hoval Biolyt. Resultaten jämfördes mot pelleterad aspflis som inte 

genomgått torrefiering. Den torrefierade pelleten hade en kortare uppvärmningstid och 

massflödet reducerades med ca 10 % för att motsvara samma energimängd vid inmatningen. 

De optimala luftflödena för primär- och sekundärluft var identiska (55 % respektive 45 %) 

[76]. 

Förbränning i en normalstor pelletspanna för villabruk har testats med olika biomassa. Bark, 

grenar och toppar (GROT) samt gran torrefierades vid temperaturerna 225 och 275 °C som 

sedan pelleterades (6 mm). Förbränningen utfördes i en toppmatad pelletspanna (Bionordic 

Jostedalen I) vid olika laster (låg och hög). Vid lägre last märktes ingen större skillnad mellan 

trä- och torrefierad pellets. Vid hög last var skillnaden märkbar; från 3,3 kW (termisk effekt) 

hos trä- till 4,1 kW (termisk effekt) hos torrefierad pellets. En högre last med torrefierad 

GROT (275 °C) frigör närmare 70 % mer kalium till rökgaserna än vad obehandlade GROT 

gör [47]. En högre kaliumnivå dokumenteras även av Brunner [77] som förbränt torrefierad 

barrved i en rosterpanna som skalats ner till labbnivå. Skillnaderna är mindre mellan gran och 

GROT i Khalils [47] test men det är tydligt att vid full last så avges mer kalium med 

rökgaserna hos biokolet. För att få en önskvärd förbränning av framförallt de torrefierade 

GROT pelletarna krävs injustering av luftmängd [47]. 

Det finns inga utförliga tester gjorda under en längre tid eftersom det varit brist på tillgången 

av torrefierad biomassa skrevs av Robbins år 2012 [74]. Trenden har vänt då det har 

drifttagits flera anläggningar sedan dess och flera planeras. Exempelvis invigde BioEndev 

från Sverige sin pilotanläggning den 9 oktober 2013 i Umeå som har en kapacitet på ca 4 ton 

torrefierat material per dygn. Planerna är att vid halvårskiftet 2014 driftsätta en anläggning 

som kan producera ca 16 000 ton per år. Övriga projekt som är i drift eller är på gång går att 

följa upp i följande referenser [8, 40, 78]. 

4.2.3 Simuleringar och förbränning i labb. 

Vid konvertering från obehandlad biomassa till torrefierad kan modifiering av pannan 

behövas eftersom reaktiviteten är lägre hos det torrefierade bränslet jämfört med samma 

obehandlade ursprungsbränsle [79].  
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En simulering av panntypen OP-650 ersätter pulveriserat kol med 100 % torrefierad biomassa 

som antas vara pulveriserad. Det visade inte någon skillnad på varken energieffektivitet eller 

termisk effekt mellan trä och biokol. Simuleringen kunde inte ge någon information om 

problem vid förbränningen [80]. 

Fallrörstubsförsök (engelska: droptube) med fem olika typer av biomassa genomgår 

torrefiering under 1h vid 250 respektive 300 °C. Det visade sig att en högre 

rostningstemperatur gav mer flyktiga ämnen vilket skulle kunna lämpa sig för 

pannanläggningar som t.ex. masugnar där det ofta förbränns bituminöst kol med hög 

flyktighet [81]. 

4.2.4 Torrefieringsgas 

Rening av den torrefierade gasen är ett problem som alla leverantörer tampas med. Om 

pannanläggningen är integrerad med torrefieringsreaktorn samförbränns gasen med stöd från 

ett annat bränsle tills reningen av torrefierngsgasen förbättrats [8]. Om torrefieringsreaktorn är 

fristående så återförs gasen till processen i form av värme genom värmeväxling. Ett av 

problemen är tjäran som kondenserar från gasen inuti ledningssystemen. Isolerade rör kan 

avhjälp problemet något men även bättre filter krävs. Experimentella data från förbränning av 

torrefieringsgas visar att en förbränningstemperatur på över 900 °C är nödvändig när luft 

tillförs och att residenstiden är tillräcklig för att uppnå en så fullständig förbränning som 

möjligt [82]. 

4.2.5 Steam explosion pellets 

Ingen litteratur gällande storskaliga förbränningsförsök med SE behandlad biomassa har 

hittats. Ett försök med förgasning har gjorts i en pilotanläggning hos KTH där det inte 

rapporterades om några förbränningsproblem [46]. Ett annat förbränningstest som genomförts 

med fokus på hur flamman reagerar vid förbränningen visade att tändtemperaturen inte visade 

någon större skillnad vid varken 500 eller 900 °C jämfört med konventionell biomassa. SE 

biomassan som producerats vid 900 °C och under en lång residenstid gav lägre flyktiga 

ämnen [83]. En uppskattning är att ca 30 % mindre pelleterat SE bränsle än träpellets behövs 

vid inmatning för att nå samma termiskaeffekt [84]. 
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5. Simuleringsresultat 

5.1 Pyrolys 

5.1.1 Pyrolysvätska 

Två olika pyrolysvätskor jämförs med vanligt förekommande flytande bränslen i Tabell 3. 

Fukthalten i pyrolysvätskorna är hög och utmärker sig jämfört med övriga bränslen som är 

nästintill helt torra. Det effektiva värmevärdet hos pyrolysvätska producerat från vedbaserad 

biomassa är typiskt ca 17 MJ/kg [7]. De fossila eldningsoljorna och den förnyelsebara 

tallbecksoljan har betydligt högre värmevärde men innehåller även en viss mängd svavel. 

Tabell 3: Bränsleegenskaper för pyrolysvätskor, tallbecksolja och fossila bränslen. Värdena är baserade 

på fuktigt prov och är angivna i vikt-%. 

 C H O N S Aska Fukt LHV [MJ/kg] Referens 

EO1 85,9 13,2 0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 42,9 [10] 
EO5 85,3 11,3 0,1 0,0 3,0 0,1 0,2 40,8 [10] 

Etanol a 52,1 13,1 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1 [19] 

Pyrolys 1 (Bok) 47,3 7,4 45,3 0,0 0,0 0,0 12,8 18,4 [85] 
Pyrolys 2 (Tall) 45,5 5,8 48,8 <0,1 0,0 0,0 25,4 16,1 [60] 
Tallbecksolja 81,2 12,5 4,7 1,5 0,2 0,0 - 37,9 [18] 

a) Teoretiskt uträknad med Fuelsim baserat på C2H6O (Etanol) [86] 

Vid förbränning med referensluft skiljer sig AFT ca 50 °C mellan pyrolysvätskorna som går 

att avläsa i Figur 11. Med syreberikning på 2 % sker en ökningen till ca 1975 °C för 

pyrolysvätska 1 och ca 2025 °C för pyrolysvätska 2. Pyrolysvätska 2 och tallbecksoljan har en 

snarlik AFT. Utan syrgasdopning kan det konstateras att de vedbaserade biooljorna inte 

matchar de fossila bränslenas AFT. Pyrolysvätskornas AFT är mellan 4-6 % (90-130 °C) lägre 

jämfört med EO1 respektive EO5.  

 

Figur 11: Adiabatisk flamtemperatur (°C) för pyrolysvätskor, tallbecksolja och fossila bränslen. För 

pyrolysvätskorna och tallbecksoljan visas data med ren luftförbränning och med 2 respektive 4 % 

syreberikning. Luftöverskottet är  angivet till 1,1. 
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Rökgasmängden skiljer sig nämnvärt vid 4 % syrgasdopning som är ca 11 % mindre jämfört 

med etanolen och omkring 10 % mindre i förhållande till eldningsoljorna, se Figur 12. Utan 

syrgasdoping är rökgasmängden ca 4-5 % lägre hos pyrolysvätskorna i förhållande till 

eldningsoljorna och ca 6 % lägre jämfört med tallbecksoljan. Mellan 0-2 % syrgasdopning ger 

pyrolysvätskorna liknande AFT och rökgasmängd som för EO 1 och 5 samt etanol. 

 

Figur 12: Specifik rökgasmängd (Nm
3
/MJ tillfört bränsle) för pyrolysvätskor, tallbecksoljan samt fossila 

bränslen. För pyrolysvätskorna och tallbecksoljan visas data med ren luftförbränning och med 2 

respektive 4 % syreberikning. Luftöverskottet är  angivet till 1,1. 

5.1.2 Pyrolyskoks 

I Tabell 4 jämförs kokssammansättningen från olika vedslag som genomgått mellansnabb 

pyrolys i olika reaktorer. Pyrolyskoks 1 kommer från tall som har värmts upp till ca 550 °C i 

en fluidiserande bädd-reaktor [87]. Pyrolyskoks 2 kommer från granbark som genomgått en 

horisontell tubreaktor [88]. Pyrolyskoks 3 kommer från bokträd som processats i en mindre 

labbreaktor [85]. Askinnehållet för koksen är jämförbart med obehandlad vedbaserad 

biomassa som typiskt är omkring 1-5 % [15]. Pyrolyskoks 2 har ett högt effektivt värmevärde 

p.g.a. dess väteinnehåll på 2,7 %. Pyrolyskoks 3 har en stor mängd syre och ett lågt 

kolinnehåll vilket resulterar i ett lägre värmevärde.  

Tabell 4: Bränsleegenskaper för pyrolyskoks, träpellets och stenkol. Värdena är baserade på torrt askfritt 

prov och är angivna i vikt-% 

  C H O N S Askaa Fukt LHV [MJ/kg] Referens 

Stenkol 82,8 5,7 8,7 1,8 1,0 10,8 2,0 29,6 [39] 
Träpellets 50,8 6,2 42,8 0,1 0,0 0,6 9,4 19,1 [15] 
Pyrolyskoks 1 (Tall) 87,8 2,0 9,6 0,1 0,5 2,0 2,0 30,4 [87] 
Pyrolyskoks 2 (Gran) 86,6 2,7 10,1 0,6 0,0 i.u.b i.u.b 31,8 [88] 
Pyrolyskoks 3 (Bok) 75,4 3,3 21,1 0,2 0,0 2,6 i.u.b 26,1 [85] 

a) Baserat på torrt prov. 

b) Ingen uppgift (i.u) 

Pyrolyskoks 1 AFT går att utläsa i Figur 13 och är 6 % (90 °C) högre än träpellets och har 

liknande temperatur som stenkolet när luftöverskottet är angivet till 1,5. Med 1,2 i 

luftöverskott har pyrolyskoks 1 en AFT som är 16 °C högre jämfört med stenkol. Träpelletens 

AFT är då ca 8 % lägre än för pyrolyskoksen. 
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Figur 13: Adiabatisk flamtemperatur (°C) för stenkol, träpellets och pyrolyskoks. Luftöverskottet är 

angivet till 1,5 respektive 1,2. 

Den specifika rökgasmängden för pyrolyskoksen går att utläsa i Figur 14. Vid luftöverskott på 

1,5 har stenkol omkring 3-4 % mer specifik rökgasmängd än pyrolyskoksen. Pyrolyskoksens 

rökgasmängd är dock 5-6 % större jämfört med träpellets. Med ett luftöverskott på 1,2 är 

skillnaden mellan stenkol och pyrolyskoksen 14 %. Träpelletsens specifika rökgasmängd är 

ca 3 % lägre än för koksen. 

  

 

Figur 14: Specifik rökgasmängd (Nm
3
/MJ tillfört bränsle) stenkol, träpellets och pyrolyskoks 

Luftöverskottet är angivet till 1,5 respektive 1,2. 

Med 2 % syrgasdopning är pyrolyskoksens AFT ca 8 % högre jämfört med träpelletsen och 

stenkolen i Figur 15. Med 4 % syreberikning är AFT hos pyrolyskoksen ca 14 % respektive 

10 % högre jämfört med stenkol och träpellets. 
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Figur 15: Adiabatisk flamtemperatur (°C) för pyrolyskoks, stenkol och träpellets. För pyrolyskoksen visas 

data vid ren luftförbränning och med 2 respektive 4 % syreberikning. Luftöverskottet är angivet till 1,2. 

Figur 16 ger en tydlig indikation på att vedbaserat bränsle har lägre specifik rökgasmängd 

jämfört med stenkol. När syrgasdopning med 2 och 4 % simulerats har träpelletsen och 

pyrolyskoks 1 liknande specifik rökgasmängd, skillnaden är ca 3-5 % mellan dem. Jämfört 

med stenkolet är den specifika rökgasmängden hos pyrolyskoksen ca 25 % respektive ca 35 % 

lägre med syreberikningen 2 % och 4 %. 

 

Figur 16: Specifik rökgasmängd (Nm
3
/MJ tillfört bränsle) för pyrolyskoks, stenkol och träpellets. För 

pyrolyskoksen visas data vid ren luftförbränning och med 2 respektive 4 % syreberikning. 

Luftöverskottet är  angivet till 1,2. 

5.1.3 Pyrolysgas 

I Tabell 5 beskrivs två pyrolysgaser som genomgått snabb pyrolys där biomassan kommer 

från olika vedslag. Pyrolysgas 1 är producerad av bokträd och pyrolysgas 2 av pinjeträd. Som 

referens visas även data för en typisk naturgaskvalitet från gasfältet Ekofisk. Båda 

pyrolysgasernas sammansättningar är baserade på den icke kondenserbara delen av gasen och 

är angivna exklusive vatteninnehållet. 
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Tabell 5: Bränsleegenskaper för pyrolysgaser och naturgas. Angivet i vol-%. 

 H2 CO CH4 CO2 N2 CxHy
 a

 LHV [MJ/Nm3] Referens 

Naturgas 0 0 85 1,5 0,5 13 39,8 [10] 
Pyrolysgas 1 4,9 46,7 1,1 44,6 0 2,8 9,3b [89] 
Pyrolysgas 2 7,0 45,0 12,0 31,0 0,0 2 11,6b [90] 

a) Eten, etan, propen, propan och butan summerat 

b) Beräknat värde baserat på gasens densitet vid 15 °C [20] 

Pyrolysgasen består till stor del av CO2 (ca 30-50 %) samt 2-5 % vatten. Det utgör dock inte 

ett problem för själva förbränningen eftersom AFT är mellan 1800-2000 °C. Effektiva 

värmevärdet är omkring 8-15 MJ/Nm
3
 för pyrolysgasen d.v.s. 60-80 % lägre jämfört med 

naturgasens värmevärde på ca 40 MJ/m
3
 [7, 10, 19, 89].  

Tillförseln av syrgasen påverkar AFT som ökar från 1900 °C till 2000 °C med 2 % ´s 

syrgastillförsel och högre temperatur (2100 °C) vid 4 % ´s dopning som visas i Figur 17. 

Pyrolysgas 2 har en mycket hög AFT och beror förmodligen på ett högre metaninnehåll än 

pyrolysgas 1.  

 

Figur 17: Adiabatisk flamtemperatur (°C) för pyrolysgas, gasol och naturgas. För pyrolysgas visas data 

vid ren luftförbränning och med 2 respektive 4 % syreberikning. Luftöverskottet är angivet till 1,05. 

Pyrolysgas 1 och pyrolysgas 2 visar tydligt i Figur 18 hur hög AFT i kombination med lågt 

värmevärde resulterar i en låg specifik rökgasmängd. Syreberikning ger en högre AFT men 

eftersom pyrolysgasen redan utan dopning har en lägre specifik rökgasmängd än naturgasen 

är det inte önskvärt. 
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Figur 18: Specifik rökgasmängd (Nm
3
/MJ tillfört bränsle) för pyrolysgas, gasol och naturgas. För 

pyrolysgas visas data vid ren luftförbränning och med 2 respektive 4 % syreberikning. Luftöverskottet är 

angivet till 1,05. 

5.2 Torrefierade- och steam explosion pellets 

I Tabell 6 presenteras de torrefierade pelletarna med olika rostningstemperaturer: pelleten som 

genomgått SE, träpellets samt stenkol som referens. De torrefierade materialen har genomgått 

en mild (225 °C), mellan (275 °C) och hård (300 °C) rostning samt pelletering. Fukten är inte 

angiven hos de torrefierade produkterna från referenserna [91, 92] så en uppskattning baserat 

på andra källor från litteraturen har antagits [93, 94]. Milt torrefierat bränsle befinner sig strax 

under 5 % i fukthalt och minskar med ca 1 % för varje rostningsnivå [93, 94]. SE har liknande 

fuktinnehåll på omkring 5 % vilket också är lägre än för träpelletsen som har 5-12 % [15]. 

Den hårt rostade pelletens urspungsbiomassa kommer från kamelian som är en typ av buske 

och övriga pellets kommer från vedbaserad biomassa av gran eller tall. Den hårt torrefierade 

pelletens effektiva värmevärde är 19-25 % högre än för övriga vedbränslen och närmare 15 % 

lägre än stenkolets.  

Tabell 6: Bränsleegenskaper för torrefierade-, steam explosion- och träpellets samt stenkol. Värdena är 

baserade på torrt askfritt prov och är angivna i vikt-% 

 
C H O N S Askaa Fukt LHV [MJ/kg] Referens 

Stenkol 82,8 5,7 8,7 1,8 1,0 10,8 2,0 29,6 [39] 
Träpellets 50,8 6,2 42,8 0,1 0,0 0,6 9,4 19,1 [15] 
Torrefierat (225°C) 51,1 6,2 42,6 0,1 0,1 0,2 <5,0 19,3 [91] 
Torrefierat (275°C) 55,4 5,7 38,7 0,1 0,0 0,2 <4,0 20,8 [91] 
Torrefierat (300°C) 73,3 4,4 22,4 0,0 0,0 0,8 <3,0 25,5 [92] 
SE pellets 53,1 5,9 41,0 0,1 0,0 0,9 4,5 20,2 [46] 

a) Baserat på torrt prov 

Eftersom biokolet har behandlats antingen genom torrefiering eller SE så är egenskaperna 

bättre, gällande värmevärdet som är högre och fukthalten som är lägre, jämfört med 

träpelleten i Tabell 6. Resultatet från simuleringen av AFT visar i Figur 19 att träpelleten är ca 

2-6 % lägre jämfört med biokolen bortsett från den hårt torrefierade. Skillnaderna är snarlika 

vid både 1,2 och 1,5 i luftöverskott förutom för den hårt torrefierade pelleten. Den har 

nämligen en liknande AFT som träpelleten med 1,5 luftöverskott och ca 2 % högre med 1,2 
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luftöverskott. I förhållande till stenkol har samtliga biokol omkring 2-6 % lägre AFT med SE-

pelleten som undantag som i princip har samma temperatur. 

 

Figur 19: Adiabatisk flamtemperatur (°C) för stenkol, träpellets, tre olika grader av torrefierade pellets 

och steam explosion pelleten. Luftöverskottet är angivet till 1,5 respektive 1,2. 

Den specifika rökgasmängden hos de torrefierade pelletterna är 3-10 % större jämfört med 

träpellets då luftöverskottet är 1,5 vilket går att utläsa i Figur 20. SE med samma luftöverskott 

har ca 3 % mindre rökgasmängd jämfört med träpellets. Stenkol har vid samma luftöverskott 

en större rökgasmängd (4-10 %) jämfört med de pelleterade biokolen bortsett från den hårt 

torrefierade pelletens rökgasmängd som är 1-2 % större än stenkolet. När luftöverskottet 

angetts till 1,2 blev rökgasmängden 10 % större hos träpelleten jämfört med den hårt 

torrefierade pelleten. Träpelletens rökgasmängd är omkring 4-5 % högre jämfört med 

resterande biokol. Stenkol har 7-12 % större rökgasmängd i förhållande till biokolen. 

SE pelleten har 3 % större specifikrökgasmängd med 1,5 i luftöverskott men 5 % lägre med 

1,2. 

 

Figur 20: Specifik rökgasmängd (Nm3/MJ tillfört bränsle) för stenkol, träpellets, tre olika grader av 

torrefierade pellets och steam explosion pelleten. Luftöverskottet är angivet till 1,5 respektive 1,2. 

I Figur 21 visas AFT för de olika bränslena med och utan syrgasdopning. Med 2 % 

syretillförsel ökar de torrefierade pelletarnas AFT med 2-4 % och för SE pelleten 7 % i 
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förhållande till stenkol. När syrgastillförseln är 4 % ökar temperaturen ca 13 % för SE 

pelleten och för övriga biokolen 8-10 %. Träpellets med och utan syrgasdopning visar lägre 

AFT jämfört med samtliga biokol.   

 

Figur 21: Adiabatisk flamtemperatur för stenkol, träpellets, tre olika grader av torrefierade pellets och 

steam explosion pelleten. För samtliga pellets visas data vid ren luftförbränning och med 2 respektive 4 % 

syreberikning. Luftöverskottet är  angivet till 1,2. 

Den specifika rökgasmängden resulterar i en minskning på 15-20 % hos biokolen jämfört med 

stenkol då syrgasdopning är 2 % och med 4 % är den 21-25 % mindre. Den hårt torrefierade 

pelleten utmärker sig som har 4-5 % större specifik rökgasmängd än övriga biokol.  

 

Figur 22: Specifik rökgasmängd (Nm3/MJ tillfört bränsle) för stenkol, träpellets, tre olika grader av 

torrefierade pellets och steam explosion pelleten. För samtliga pellets visas data vid ren luftförbränning 

och med 2 respektive 4 % syreberikning. Luftöverskottet är  angivet till 1,2.  
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5.2.1 Torrefieringsgas 

En typisk torrefieringsgas består av ca 60 vikt-% icke-brännbara komponenter varav hälften 

av dessa är vatten och en stor del är CO2 [41, 95, 96]. Torrefieringsgasens innehåll av s.k. icke 

kondenserbara gaser (exkl. vatten) finns angivna i Tabell 7. Torrefieringsgasen bildas när 

biomassa genomgår i en torrefieringsreaktor. Effektiva värmevärdet hos torrefieringsgasen är 

ca 85 % lägre jämfört med naturgasen. 

Tabell 7: Bränsleegenskaper för torrefieringsgas och naturgas. Angivet i vol-%. 

 H2 CO CH4 CO2 N2 CxHy
 a LHV [MJ/m3] Referens 

Naturgas  0 0 85 1,5 0,5 13 39,8 [10] 
Torrefieringsgas 0 29,4 0,34 70,2 0 0 5,9 [43] 

a) Blandning av kolväteföreningarna, etan, eten och acetylen. 

För en typisk torrefieringsgas (ej kondenserad) befinner sig AFT omkring 1000-1300 °C [19, 

41, 43, 96]. Simuleringen av den kondenserade gasen gav en AFT på ungefär 850 °C vilket är 

ca 1100 °C lägre än naturgasen som går att se i Figur 23. Även med en syreberikning på 4 % 

ökar AFT endast med ca 30 °C för torrefieringsgasen. 

 

Figur 23: Adiabatisk flamtemperatur (°C) för torrefieringas och naturgas. För torrefieringsgasen visas 

data vid ren luftförbränning och med 2 respektive 4 % syreberikning. Luftöverskottet är  angivet till 1,05. 

Den specifika rökgasmängden för torrefieringsgasen är ca 40 % lägre jämfört med naturgasen 

utan syrgasdopning och med 4 % syrgasdopning är den ca 45 % lägre. Se Figur 24 för 

fullständiga data. 
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Figur 24: Specifik rökgasmängd (Nm
3
/MJ tillfört bränsle) för torrefieringas och naturgas. För 

torrefieringsgasen visas data vid ren luftförbränning och med 2 respektive 4 % syreberikning. 

Luftöverskottet är  angivet till 1,05. 

  

0,20

0,22

0,24

0,26

0,28

0,30

0,32

0,34

0,36

0,38

0,40

Luft (referens) O₂ 2% O₂  4% 

Sp
e

ci
fi

k 
rö

kg
as

m
än

gd
 N

m
3 /

M
J 

 Torrefieringsgas

Naturgas



32 

 

6. Diskussion  

6.1 Pyrolys 

6.1.1 Pyrolysvätska 

De experimentella data från förbränningsförsök som gjorts med pyrolysvätska visar tydligt att 

utrustningen behöver modifieras. De korrosiva egenskaperna hos pyrolysvätskan gör att 

lagring, ledning och brännare kräver rostfritt stål men även kaliumet från vedbaserad 

biomassa är ett problem för brännaren eftersom det ger beläggningar som lätt gör att den 

slaggar igen. Vid förbränningen har flera uppstartsproblem rapporterats som avhjälpts genom 

att ett alternativbränsle t.ex. diesel tillsats innan inmatningen av pyrolysvätskan. Trots ett 

luftöverskott på 1,1 under simuleringen visade sig AFT vara ca 100 °C lägre jämfört med EO 

5. Förmodligen är AFT lägre än så eftersom ett luftöverskott på 1,5 eller mer varit nödvändigt 

enligt experimentella data för att upprätthålla en förbränning. Även en blandning med etanol 

har i vissa fall behövts för att kunna upprätthålla förbränningen av pyrolysvätska [59, 60]. 

Eftersom ett högre luftöverskott innebär ännu lägre AFT är rapporterna om dålig flamma och 

startsvårigheter enkla att koppla till grundsammansättningen. Pyrolysvätskans låga 

värmevärde och dess höga fukthalt är förmodligen de främst bidragande orsakerna till 

förbränningsproblemen. Företaget Ensyn var tvunget att använda syreberikning för att nå 

önskat förbränningsresultat [56]. Även simuleringen visar samma sak, d.v.s. att en 

syrgastillförsel mellan 0,5-2 % verkar nödvändig om t.ex. EO 1 eller 5 ska ersättas eftersom 

både AFT och den specifika rökgasmängden då är jämförbar med båda oljorna. 

Produkten behöver uppgraderas d.v.s. förfinas ytterligare innan den kan kommersialiseras. 

Det är nödvändigt att åtgärda dess korrosiva egenskaper och uppnå en längre lagringstid än 

sex månader. Första målet bör vara att förbränna pyrolysvätskan i större pannanläggningar där 

olja ofta används som startbränsle t.ex i BFB och CFB pannor. Förbränningen bör helst kunna 

ske utan, men om nödvändigt med stöd av syreberikning. Eftersom det forskas mycket inom 

området och flera pyrolysreaktorer byggs är utsikten god om att en dag kunna ersätta den 

kommersiella dieseln i våra fordon utan att behöva modifiera motorerna allt för mycket.  

6.1.2 Pyrolyskoks och pyrolysgas 

Pyrolyskoksen har ett högt energiinnehåll och kan även öka det termiska effektuttaget om det 

exempelvis ersätter träpellets (malt till träpulver för pulverbrännare) i en panna. Då krävs 

dock att primärfläktens kapacitet tillåter det. Simuleringens resultat visade att pyrolyskoksen 

har ca 20 °C högre AFT än stenkol och ca 14 % lägre rökgasmängd vilket resulterar i en 

högre belastning på eldstaden och större krav på fläktar och konvektiva ytor. Koksens 

förbränning har ännu inte dokumenteras tillräckligt men en gissning är att den har samma 

problem som petroleumkoksen, nämligen agglomerering, erosion och sintring. Även om 

koksen teoretiskt skulle kunna förbrännas i en pulverbrännare är nog risken för slaggning stor 

vilket gör det till en tveksam ersättare. De flesta aktörer inom pyrolys föredrar att integrera 

pyrolysreaktorn med en fluidbädd där koksen förbränns i bädden [62, 71] vilket verkar vara 

det bästa alternativet eftersom den tillgodoser värmen som bädden behöver. Efter att 

förbränning av pyrolyskoks i BFB-pannor utretts bör även CFB-pannor utredas eftersom de 

redan förbränner petroleumkoks och liknar pyrolyskoksen i mer en ett avseende. 

Simuleringen visar att det är ett fullgott alternativ till kol och mycket bättre än träpellets när 

bränsleegenskaperna jämförs. 

Simuleringen av pyrolysgas 1 och 2 visar att AFT är jämförbart med naturgasens. Dock är den 

specifika rökgasmängden väldigt låg i jämförelse. Man bör återföra värmen till 
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pyrolysreaktorn eller låta den samförbrännas i en integrerad pannanläggning. Att syreberika 

gasen sänker den specifika rökgasmängden ytterligare vilket inte är önskvärt. För att 

förbrännas i andra anläggningar eller i gasbilar behöver kondenseringen och filtrering av 

tjärpartiklarna förbättras avsevärt vilket förmodligen inte prioriteras eftersom energiinnehållet 

är förhållandevis lågt. 

6.2 Torrefierade- och steam explosion pellets 

Fasta bränslen som simulerats visar sig i vissa fall ha bättre eller lika bra egenskaper som kol 

och träpellets. Energidensiteten är i storleksordningen 30-60 % högre jämfört med träpellets 

och mindre än hälften i fukthalt. Torrefierade- och steam explosion pellets har därför stor 

potential som ersättare av träpellets och möjligen även av stenkolet. 

6.2.1 Torrefierade pellets 

Den hårt torrefierade pelleten utmärker sig i resultatet med en lägre AFT jämfört med milt- 

och mellan torrefierade pellets. Det beror förmodligen på att biomassan är av olika ursprung. 

Den hårt torrefierade pelleten kommer från kamelia och de andra från gran. Ganska få 

experimentella data finns om förbränning av torrefierat material i större anläggningar men det 

visar sig ha fungerat bra när det gjorts försök. I simulering visade den specifika 

rökgasmängden sig dock vara lägre än stenkol vilket leder till en lägre termisk effekt vid en 

eventuell konvertering från stenkol.  Även AFT hos de torrefierade bränslena är 40-100 °C 

lägre jämfört med stenkolet. Resultatet av 2 % syreberikning indikerar dock att torrefierade 

pellets är jämförbara med stenkolets AFT. Man bör dock ha i åtanke att den specifika 

rökgasmängden minskar ytterligare med syreberikningen vilket kan leda till lägre effekt i 

pannan.   

Torrefierade pellets har en potential som ersättare till kolpulvereldade pannor även om det kan 

komma att krävas en viss modifiering och intrimning av pannanläggningen. Vid flera 

testförbränningar har den termiska kapaciteten varit oförändrad även vid samförbränning med 

kolpulver trots att simuleringsresultatet tyder på att den termiska effekten borde sjunka. Det 

kan bero på att simuleringen endast behandlar det torrefierade bränslet eller så beror det på att 

endast 10 % torrefierat bränsle samförbränts i de experimentella försöken. Hos mindre 

pelletspannor visar det sig att torrefierade pellets inte lämpar sig för förbränning utan en 

modifierad eller injusterad utrustning. Även residenstiden av bränslet påverkar förbränningen 

vilket är en viktig faktor vid byte eller för en samförbränning av två bränslen. 

6.2.2 Steam explosion pellets 

SE pelletens AFT visade sig nästan vara i paritet med stenkol när simuleringens luftöverskott 

var angivet till 1,5 och skillnaden visade sig vara marginell även vid 1,2. Dock har även SE 

pelleten en lägre specifik rökgasmängd precis som det torrefierade bränslet.  Att ersätta kol 

med SE pellets är enligt simuleringsresultatet ett bättre val än den torrefierade pelleten 

eftersom både AFT och den specifika rökgasmängden är högre. Eftersom inga experimentella 

data om förbränningar i större anläggningar hittats är det svårt att jämföra med de torrefierade 

bränslena. Syreberikning av SE pelleten tillför egentligen ingenting eftersom AFT redan är 

lika högt som hos kolet och dess specifika rökgasmängd skulle minska vilket inte är önskvärt.  

Även om simuleringsresultaten verkar lovande för SE pelleten måste förbränningsförsök i 

större anläggningar genomföras för att få en bättre uppfattning om det som ett alternativt 

bränsle. Bränsleegenskaperna och simuleringsresultatet tyder på att SE pelleten mycket väl 

kan vara en god kandidat som ersättare till kol.  
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6.2.3 Torrefieringsgas 

Simuleringen av torrefieringsgasen visade tydligt att den inte är lämplig som ersättare av 

naturgas. Mycket beroende på torrefieringsgasens höga innehållet av vatten som resulterade i 

att AFT endast hälften så hög jämfört med naturgasen och har ca 40 % lägre specifik 

rökgasmängd. Syreberikningen hjälper inte heller så kan den inte mäta sig med naturgas.  

Eftersom torrefieringsgasen bildas i torrefieringsreaktorn medan biomassan torrefieras finns 

det två alternativ; antingen samförbränns gasen i en integrerad pannanläggning till reaktorn 

eller så bör värmen återföras genom värmeväxling till reaktorn igen. Utredningar bör 

genomföras angående filtrering och hur väl isolering av ledningar kan undvika kondensering 

av tjärpartiklar. 
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7. Slutsats 

Den biomassa som simulerats kommer främst från olika vedslag. Ursprungsråvaran har visat 

sig vara en viktig del eftersom grundsammansättningen inverkar på slutprodukten. 

Slutprodukten från pyrolys, torrefierings och steam explosion är väldigt olika även om 

bränslena har gemensamt mål nämligen att ersätta eller samförbrännas med kommersiella 

fossila bränslen men även biobränslen. I Tabell 8 går det att se en sammanfattning över 

samtliga bränslen och respektive förbränningsområde. 

Tabell 8: Summering av vilken panntyp bränslet rekommenderas till, vilket bränsle respektive behandlat 

bränsle är potentiell ersättare av, om syrgasberikning är lämplig samt vilka problem som finns. 

Bränsle Rekommenderad panntyp Ersättare av 
Syrgas-

berikning 
Problem 

Pyrolysvätska 
Oljebrännare oavsett 
panntyp 

EO 1 och 5. 0-2 % 
Hög fukthalt, korrosiv, 
kort lagringstid 

Pyrolysgas 
Bör samförbrännas i en 
pannanläggning 
integrerad med reaktorn 

x x 
Kondensering av 
tjärpartiklar 

Pyrolyskoks 

Bör samförbrännas i en 
pannanläggning 
integrerad med reaktorn, 
kolpulvereldad panna. 

Kol- och 
träpulver 

x 

Agglomering i BFB/CFB-
pannor, beläggning på 
brännare, flyktiga 
partiklar 

Torrefierad 
pellets 

BFB-, CFB-, Rost- och 
mindre pelletspannor.  

Träpellets, 
Kol- och 
träpulver 

< 1 % 
Fler storskaliga 
experimentella data 

Torrefierings-
gas 

Bör återföras till reaktorn i 
form av värme i processen 

x x 
Kondensering samt 
filtrering av bl.a. kolväten 

Steam 
explosion 

BFB-, CFB-, Rost- och 
mindre pelletspannor 

Träpellets, 
Kol- och 
träpulver 

x 
Experimentella data 
behövs 

 

Simuleringen av pyrolysvätskan visade att den lider av låg AFT p.g.a. ett lågt effektivt 

värmevärde samt av ett högt fuktinnehåll. Experimentella data överensstämmer med 

simuleringen där flera försök rapporterat att stödeldning av annat bränsle som exempelvis 

etanol behövts vid uppstart. Även under eldning har det varit nödvändigt med stöd av ett 

annat bränsle för att uppnå önskvärd förbränning. Pyrolysvätskan är även korrosiv vilket 

påverkar lagringshantering, framledning, brännare m.m. Pyrolysvätska bör eldas i oljepannor 

eller som startbränsle i BFB- och CFB-pannor eftersom EO ofta används i dessa 

pannanläggningar. Om pyrolysvätskan ska ersätta EO 5 eller EO 1 kan en syreberikning på 

0,5 till 2 % behöva tillföras för att tillgodose energibehovet.  

Pyrolyskoks och pyrolysgas samförbränns lämpligast i en pannanläggning av typen BFB eller 

CFB som har en integrerad pyrolysreaktor. Simuleringen av koksen visar en AFT och specifik 

rökgasmängd som är jämförbar med stenkol. Därför kan koksen eventuellt användas till 

pulvereldning i exempelvis en konverterad oljepanna med kol- eller träpulver förbränning. 

Koksen bör utvärderas vidare eftersom den har liknande egenskaper som petroleumkoks och 

den har tendenser att ge beläggningar på brännaren. Pyrolysgasen förbränns lämpligast i 

pannanläggingen i direkt anslutning till pyrolysreaktorn tills svårigheterna med att kondensera 

de fina tjärpartiklarna ur gasen är löst.  
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Biokolen som simulerats visar sig i vissa fall ha bättre eller lika bra egenskaper som kol och 

träpellets. Energidensiteten är i storleksordningen 30-60 % högre jämfört med träpellets och 

mindre än hälften av dess fukthalt. Torrefierade- och steam explosion pellets har därför stor 

potential som ersättare av träpellets och möjligtvis även stenkol. 

Experimentella data talar för att det är relativt oproblematiskt att samförbränna torrefierade 

pellets med kol i en pulverbrännare. Den specifika rökgasmängden visade sig vara något lägre 

vid simulering jämfört med stenkol och något högre jämfört med träpellets. Både de 

experimentella förbränningsförsöken och simuleringarna tyder på att om förbränning av 

träpellets sker i en större anläggning går det att genom injusteringar förbränna även 

torrefierade pellets. Ungefär 0,5-1 % syreberikning av torrefierade pellets kan ge en positiv 

effekt om AFT är för lågt enligt simuleringsresultatet. 

Angående SE pelleten behövs det mer kunskap innan det går att avgöra om den förbränns lika 

okomplicerat som den torrefierade pelleten tycks göra. Om SE pelletens resultat tolkas utifrån 

simuleringen visar den potential som ersättare till stenkol eftersom AFT och rökgasmängden 

inte skiljer sig i betydande utsträckning. Det behövs dock vidare forskning och experimentella 

förbränningsförsök med SE även om dess bränsleegenskaper och simuleringsresultat visat sig 

vara positiva. 

Torrefieringsgasen har ett högt fuktinnehåll och behöver bättre filtreringssystem för att kunna 

förbrännas mer effektivt. Innan problemet har åtgärdats bör gasen återföras i form av värme 

till torrefieringsprocessen eller samförbrännas i en integrerad pannanläggning.  

Studien visar att det inte är helt problemfritt att konvertera från ett kommersiellt bränsle till ett 

termokemiskt behandlat bränsle. Det behövs mer experimentella data och dem är på gång 

eftersom det projekteras och byggs anläggningar som ska producera bränslen med antingen 

pyrolys-, torrefierings- eller steam explosionprocessen. Framtiden för termokemiskt 

behandlade biobränslen ser ljus ut eftersom krav om att öka förbränning av förnyelsebara 

bränslena inom EU driver på en vidareutveckling. Troligtvis leder även detta till att de en dag 

ersätter de fossila bränslena. 
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8. Framtida arbete 

Det finns flera intressanta aspekter kvar att göra för att utvärdera dessa bränslen.  Fler frågor 

finns ännu obesvarade och bör studeras vidare för att kunna analysera de termokemiskt 

behandlade bränslena ytterligare. Exempelvis bör: 

 Askkemin för respektive bränsle utredas. 

 Utsläpp vid förbränning gällande, CO2, NOx, SOx beräknas. 

 En livscykelanalys från vagga till grav för respektive bränsle sammanställas. 

 Utvärderingar gällande förbränning av termokemiskt behandlade bränslen i flera olika 

pannanläggningar genomföras. 

 En ekonomisk analys för bränslekonvertering och även för framställningen av 

bränslena. 
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Bilaga 1 – Grundinställningar i Fuelsim vid 
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