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FÖRORD

Föreliggande  rapport  redovisar  en  studie  finansierad  av  Energimyndigheten  (STEM) 
program  för  forskning  och  utveckling  med  titeln  ”Småskalig  bioenergianvändning”. 
Samverkan har inom detta projekt skett med ett pågående Sidaprojekt där Joseph Olwa 
(doktorand vid KTH) deltar. 

Delar  av  de  resultat  som  redovisas  i  denna  slutrapport  kommer  också  att 
publiceras/redovisas  i  kommande  licentiatuppsats  av  Joseph  Olwa  (KTH)  samt  i 
kommande vetenskaplig artikel. 

Det  redovisade  arbetet  i  denna  rapport  bör  betraktas  som en  förstudie  (etapp 1)  i  ett 
omfattande  projekt  som syftar  till  utveckling  av  teknik  för  en  kraftvärmeprocess  med 
externeldad gasturbin i kapacitetsområdet upp till 2 MW(v).

Luleå i Juli 2009
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SAMMANFATTNING

En  alternativ  metod  för  småskalig  kraftvärmeproduktion  är  utveckling  av  teknik  som 
bygger på externeldade gasturbiner. Arbetsmediet i gasturbinen är hetluft som erhålls från 
en högtemperaturvärmeväxlare där rökgaser värmeväxlas med ren luft. En tänkbar metod 
att  undvika  beläggningsproblem  i  värmeväxlaren  och  som  inte  skulle  kräva  kostsam 
reningsutrustning är att utnyttja en process med två-stegsförbränning av biobränslet, där det 
första steget består av motströmsförgasning. Målet med detta projekt var därför att bedöma 
om produktgasen vid förgasning av biobränslen i motströmsförgasare innehåller så låga 
halter av alkaliföreningar att besvärande beläggningar i efterföljande värmeväxlare eller 
gasturbin inte uppkommer.  

Försök utfördes med två typer av 8 mm:s pellets, kommersiell kvalitetspellets (kutterspån-
tall) samt rörflenspellets med hög askhalt i en för projektet framtagen motströmsförgasare i 
bänkskala  (20  kW).  Gassammansättningen  (huvudkomponenter)  hos  produktgasen 
bestämdes med Micro GC och totalhalterna av intressanta oorganiska element (K, Na, Pb, 
V, Mg, Ca, Cl, S) i produktgasen bestämdes genom totalstoftsmätning med efterföljande 
totalhaltsanalys.  Efter  varje  försök  kyldes  reaktorn  ned  till  rumstemperatur  genom att 
tillföra kvävgas under bädden d v s lufttillförseln bytes mot kvävgas. Därefter bestämdes 
mängden material (aska+oförbränt) som återfanns på reaktorvägg, direkt ovan roster (aska
+ev. oförbränt), oförbränd bränslemängd ovan roster (charbädd d v s kokspellets som ej 
fragmenterat)  samt  totala  mängden material  som avsatts  nedan rostret  i  askklådan.  Ett 
flertal av dessa prov analyserades med avseende på totalhalter av askbildande huvud- och 
spårelement (kvantitativ analys) såväl som genom kvalitativa analyser (XRD analys).

Vid  träpelletsförgasning erhölls  stabil  drift  och  liknande  produktgaskvalité  och 
reaktortemperaturprofil  som tidigare  utförda träförgasningsstudier  i  motströmsförgasare. 
Vid rörflenspelletsförgasning uppstod redan efter 200 minuters drift så stora driftstörningar 
p g a av ask- och slagbildning att relevanta resultat inte kunde erhållas. 

En  alkaliuppbindning  på  99  %  erhölls  vid  träpelletsförgasning  d  v  s  endast  1%  av 
bränslealkalit  återfanns i produktgasen.  Koncentrationen av alkali  i  produktgasen (1200 
ppb-w) var dock betydligt högre än de kriterier som angetts för direkteldning av gengas i 
gasturbin  (20  ppb-w).  Halterna  av  V,  Pb  och  Ca  var  betydligt  lägre  än  de  angivna 
kriterierna. Alkalit (kalium) bands vid träförgasning till största delen upp i bottenaskan i 
form av K2Ca(CO3)2 (Fairchildite).

Den rökgas som skulle kunna produceras via gasförbränning av den bildade produktgasen 
från träförgasning skulle innehålla mycket låga K-halter (ca en halvering av den halt som 
återfinns i produktgasen- se ovan). Dess svavel/klor-kvot skulle också vara relativt hög. 
Riskerna för beläggningsbildning uppkommen p g a askkomponenter såväl som riskerna 
för  Cl-inducerad  korrosion  i  hetgasvärmeväxlaren  skulle  vara  betydligt  lägre  än  vid 
nyttjande av andra (många/flesta) biomassabaserade förbränningsgaser.  
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SUMMARY

One alternative method for small scale combined heat and power production is to develop 
technologies based on external gas turbines.  The gas turbine is driven from air heated by 
the flue gas via a heat exchanger. One possible method to avoid ash deposition (fouling) on 
heat exchanger surfaces is to use a process based on two-step biomass combustion where 
the first step consists of an up-draft gasifier. The aim with this project was therefore to 
estimate if  the producer gas from biomass driven up-draft  gasification contains so low 
amounts of alkali that problems with fouling of heat exchangers or gas turbines could be 
avoided.

Experiments with softwood stem wood- and reed canary grass pellets were conducted in a 
bench-scale up-draft fixed-bed gasifier (20 kW). The gasifier was designed and constructed 
within  the  project.  The  composition  of  the  producer  gas  (main  components)  was 
determined with a Micro GC and the total concentrations of interesting inorganic elements 
(K, Na, Pb, V, Mg, Ca, Cl, S) in the producer gas were determined through total particle 
mass  concentration  measurements  with  subsequent  total  concentration  analysis.   The 
amount of deposited matter on the reactor wall, directly above the grate, in the pyrolysis 
zone and in the ash container below the grate, was quantified after every experiment. The 
collected deposits were further characterized with X-ray diffraction (XRD) and inductively 
coupled plasma atomic emission spectroscopy/-mass spectroscopy (ICP-AES/MS).

Stable operation and similar producer gas quality and reactor temperature-time profile as in 
previous laboratory/-bench scale  up-draft  wood gasification experiments were achieved 
with wood pellets. During the experiments with reed canary grass, relevant results could 
not be achieved due to the severe ash related operational problems (slagging/ash melting). 

The alkali retention were found to be 99 % in the wood gasification experiments i.e. only 1 
%  of  the  ingoing  alkali  with  the  fuel  were  found  in  the  producer  gas.  The  alkali 
concentration  in  the producer  gas  (1200 ppb-w) was considerably  higher  than the gas 
quality criteria for producer gas to be used in a LM2500 gas turbine (alkali < 20 ppb-w). 
The concentrations of V, Pb and Ca were considerably lower than the given gas quality 
criteria. The most of the alkali was retained in the bottom ash in the form of K2Ca(CO3)2 

(Fairchildite).

The combustion gases that potentially could be produced from the producer gas would 
have  a  relatively  low alkali  content  (~  600  ppb-w)  and  relatively  high  S/Cl  ratio  in 
comparison with traditional biomass combustion gases. The potential risk for severe Cl-
induced high temperature corrosion and severe fouling of the high temperature surfaces in 
the heat exchanger would therefore be lower than if traditional biomass combustion gases 
are used.  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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Strävan att öka andelen förnybar primärenergi för elgenerering innebär att även utnyttjande 
av biobränslebaserad kraftvärme med värmeunderlag på närvärmenivå (500 kWv – 2 MWv) 
kan komma att bli intressant. I detta kapacitetsområde är den konventionella ångprocessen 
dyr  och  ger  tämligen  lågt  elutbyte,  se  Kjellström.1 Ångprocess  med  organiskt 
arbetsmedium (ORC) är ett kommersiellt tillgängligt alternativ men även denna process är 
dyr. Några anläggningar med förgasning och förbränningsmotor är i drift men för dessa 
anläggningar är kostnaderna för att åstadkomma en gas med tillräckligt låg tjärhalt för att 
undvika driftstörningar, ett stort problem. 

Den  höga  halten  av  alkalimetallerna  kalium  och  natrium  i  biobränsleaska  innebär 
svårigheter  med  användning  av  fasta  biobränslen  för  gasturbindrift.  De  större 
pilotanläggningar som byggts (Värnamo och Arbre) var därför försedda med omfattande 
system för gasrening, som knappast kan försvaras ekonomiskt för mindre anläggningar. Ett 
alternativ som studeras, bl a av företaget Compower i Lund, är att utnyttja en process med 
extern  förbränning,  där  arbetsmediet  i  gasturbinen  är  hetluft  som  erhålles  från  en 
högtemperaturvärmeväxlare.  För  att  uppnå  goda  elutbyten  (upp  mot  30%)  måste 
inloppstemperaturer  om  ca  900oC  till  gasturbinen  erhållas2 vilket  ställer  krav  på 
rökgastemperaturer om 1000-1100oC på ingående rökgaser till värmeväxlaren, d v s höga 
materialtemperaturer  kommer  att  råda  i  vissa  delar  av  värmeväxlaren. 
Rökgastemperaturerna om några 100oC till upp mot eller över 1000oC kommer därför att 
råda i värmeväxlaren, varför det alkali som mest troligt föreligger i gasfas vid ingången till 
värmeväxlaren kommer att kondensera ut som olika föreningar och bilda fasta partiklar på 
sin väg genom värmeväxlaren.  Även i denna process kan därför alkaliföreningarna väntas 
orsaka såväl beläggnings- som korrosionsproblem, men bedömningen är att dessa lättare 
kan hanteras i en lämpligt utformad värmeväxlare än om de uppträder i gasturbinen. 

En tänkbar  metod att  undvika  beläggningsproblem och som inte  skulle  kräva  kostsam 
reningsutrustning är att utnyttja en process med två-stegsförbränning av biobränslet, där det 
första  steget  består  av motströmsförgasning.  Ett  flödesschema för  en sådan process  är 
beskriven i figur 1. Skälet till  att man eventuellt  kan förvänta sig mindre problem med 
alkalibeläggningar i värmeväxlaren med detta system är att utgående gastemperatur från en 
motströmsförgasare  ligger  kring 200oC och att  gasformiga  alkaliföreningar  då inte kan 
existera i nämnvärda koncentrationer då de kondenserat/sublimerat och bildat fina partiklar 
(< 1 μm) alternativt kondenserat på grova partiklar (> 1 μm). Askpartiklar som följer med 
gasen  kan  separeras  med  relativt  billig  teknik,  cyklon  eller  spärrfilter  vid  dessa 
temperaturnivåer. 

Ett  flertal  experimentella  arbeten  finns  publicerade  där  industriella  motströmsförgasare 
som nyttjar biomassa har studerats.se  bl  a 3,4 Detaljerade studier på motströmsförgasnings-
processen har inte utförts i samma storleksordning. Effekter av olika biomassakvalitéer och 
processparametrar  (lufthastigheter,  luftfaktorer)  på  reaktortemperaturprofiler  och  gas-
sammansättning har  dock studerats  av  Di  Blasi  et  al  i  en  laboratorieförgasare  (ca  1.5 
kgbränsle/h).5  Askbildningsprocessen i motströmsförgasningsprocessen förefaller dock inte 
ha studerats i  någon större utsträckning då inga publicerade arbeten har funnits vid en 
litteratursökning inom det området. Det förefaller heller inte som om halter och former för 
alkaliföreningar  i  produktgas  från motströmsförgasare  har  uppmätts  tidigare  och det  är 
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därför angeläget att i första hand avgöra om hypotesen om ett mycket lågt alkaliinnehåll i 
produktgasen  håller.  Som preliminära  kriterier  för  acceptabel  gaskvalitet  kan  kriterier 
angivna av Nelson6 för gasturbin LM2500 användas, se tabell 1.

Table 1. Gas quality criteria for producer gas to be used in a LM2500 gas turbine (taken 
from Nelson6)
Tabell 1. Kriterier för gaskvalitet för gengas till LM2500 gasturbin enligt Nelson6

Förorening Max. koncentration i 
bränd 
gengas
ppb(weight)

Max. koncentration i 
gengas (5,96 MJ/Nm3)
ppb(weight)

Bly 20 100
Vanadin 10 50
Natrium+Kalium+Litium 4 20
Kalcium 40 200
Alkalisulfater 12 60

Sannolikt kan väsentligt  högre halter tolereras av värmeväxlare kopplad till  externeldad 
gasturbin även med samma materialtemperatur eftersom möjligheterna till  rengöring av 
värmeväxlartuber (med gasen på insidan) utan allvarliga driftstörningar är väsentligt bättre 
än för gasturbinskovlar och inverkan av beläggningar på anläggningens prestanda också 
kan väntas vara mindre för externeldad gasturbin. 

Figure 1. Flow-sheet for external fired gas turbine with up-draft gasifier 
Figur 1. Flödesschema för externeldad gasturbin med motströmsförgasare

2. MÅLSÄTTNING
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Målsättning med arbetet i etapp 1 (det arbete som redovisas i denna rapport) är att bedöma 
om produktgasen vid förgasning av biobränslen i motströmsförgasare innehåller så låga 
halter  av  alkaliföreningar  att  besvärande  beläggningar  i  efterföljande 
högtemperaturvärmeväxlare eller gasturbin inte uppkommer. 
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3. GENOMFÖRANDE

3.1 ÖVERSIKTLIG ARBETSPLAN

Det arbete som redovisas i denna rapport bör betraktas som en delstudie i ett omfattande 
projekt  som syftar  till  utveckling av  teknik för  en  kraftvärmeprocess  med externeldad 
gasturbin i kapacitetsområdet upp till 2 MW(v) och som skulle kunna omfatta följande: 

Etapp 1 Bestämning av alkalihalt i produktgas från laboratorieförgasare
Denna etapp/rapport, se detaljerat utförande fr o m sid 11. 

Etapp  2  Överföring  av  alkaliföreningar  till  rökgaserna  vid  direktförbränning  av 
biomassa  i  rosteranläggning  (<  300  kW)  och  beläggnings-/korrosionsstudier  i 
efterföljande enrörsvärmeväxlare 
Innan man går  vidare och designar/konstruerar  en större pilotanläggning bör resultaten 
(gaskvaliten)  från  två-stegsförbränningskonceptet  (förgasning  och  alkaliseparation  och 
därefter  förbränning)  jämföras  med bästa  teknik-/processkoncept  som möjligen  går  att 
demonstrera  vid  direkt  förbränning  av  biomassa  (utan  avancerad/dyr  reningsteknik)  i 
relevant  storlek  (<  0.5  MW).  Om  tillräckligt  bra  gaskvalité  kan  erhållas  från 
direktförbränning av bränslet bör denna teknik ha stora möjligheter till att kunna leverera el 
till en lägre produktionskostnad än en teknik byggd på två-stegsförbränning (etapp 1). I 
denna etapp planeras uppkomsten av beläggningar i  en enrörsvärmeväxlare att  studeras 
under långtidsförsök med respektive utan bränsleadditiv vid flisförbränning i optimerad 
rosterpanna.

Etapp 3 Processoptimering för kraftvärmeanläggningar med externeldad gasturbin 
Tekno-ekonomiska studier genomförs för tre kapacitetsnivåer 50 kW(v), 300 kW(v) och 
2 MW(v). Processer baserade på existerande kommersiella gasturbiner och på gasturbiner 
uppbyggda av överladdarkomponenter skall  ingå.  Tillsatseldning skall  studeras  som en 
variant. Projektet avbryts efter denna etapp om förutsättningar för lönsam drift inte tycks 
föreligga.

Etapp 4 Konstruktionsstudie för en större pilotanläggning
Studien utförs för en bestämd förläggningsplats och data för anläggningen anpassas till 
förutsättningar  på  platsen.  Resultat  från  etapp  1  till  3  blir  vägledande  för  processval. 
Projektet avbryts efter denna etapp om förutsättningar för lönsam drift inte tycks föreligga.

Etapp 5 Uppförande av pilotanläggning

Etapp 6 Drift av pilotanläggning med utvärdering av drifterfarenheter
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3.2  ETAPP  1  ÖVERFÖRING  AV  ALKALIFÖRENINGAR  VID 
MOTSTRÖMSFÖRGASNING 

3.2.1 Förgasningsförsök

Anläggningsbeskrivning
En motströmsförgasare i  bänkskala  konstruerades inom projektet  av personal vid ETC. 
Designen av förgasaren liknar relativt väl, såväl som diametern, den som nyttjats i tidigare 
arbeten av Di Blasi et al5 (165 mm för denna i jämförelse med 100 mm i Di Blasis studie). 
Förgasaren är konstruerad av rostfritt stål och har en längd av 1250 mm ovan rostret och en 
innerdiameter på 165 mm. Reaktorväggen är utvändigt isolerad med 50 mm:s mineralull. 
Rostret består av 8*8 rader av rostfri 4 mm rundstång fastsvetsade så att ett mönster av 
kvadratiska  hål  om  13*13  mm skapats.  Under  rostret  återfinns  en  vattenmantel  kyld 
asklåda. Luften tillförs under rostret och fördelas fritt ut över rostrets tvärsektion. Bränslet, 
pellets om 8 mm diameter, tillförs genom ett cirkulärt rör (65 mm) i toppen på reaktorn via 
en  speciellt  designad  roterande  kulventil  som  roterar  med  ca  4  varv/minut. Till  den 
roterande  kulventilen  tillförs  pelletsen  kontinuerligt  via  en  traditionell  bränsleskruv. 
Bädden tänds med hjälp av en gasolbrännare belägen just under rostret. Vid uppstart av 
anläggningen var bäddhöjden ca 250 mm. Den luftmängd som tillförs bestämmer effekten 
och intensiteten på förgasningen. Pelletsen som tillförs uppifrån bildar en kylande skikt 
varpå den bildade produktgasen strömmar upp och lämnar reaktorn via en rökgaskanal (se 
figur 3).  Ett  mindre övertryck (5-10 mm Vp) bildas i  anläggningen vilket  sätts av det 
mottryck som krävs för att luften ska penetrera bränslebädden. 

Temperaturen i reaktorns centrum samt 10 mm från dess vägg mäts kontinuerligt av flera 
termoelement (typ K) skyddade av ett stålrör. Från rostet räknat mäts temperaturerna vid 
höjderna 10, 35, 50, 100, 160, 280, 380, 500 och 710 mm. De valda mätställena ovan bädd 
är de samma som i tidigare arbete av Di Blasi et al.5
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Figure 2. Schematic representation of the up-draft bench-scale plant (upper) and details of 
the gasifier (sizes in mm) (lower). 
Figur  2. Schematisk  skiss  över  motströmsförgasningsuppställningen  (ovan)  samt  
detaljerad skiss över förgasaren (längder i mm) (nedan).
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Bränslen
Försök utfördes med två typer av 8 mm:s pellets, kommersiell kvalitetspellets (kutterspån-
tall) samt rörflenspellets med hög askhalt. Samtliga bränslen analyseras med avseende på 
innehåll  av  askbildande  huvud-  och  spårelement  och  dess  sammansättning framgår  av 
tabell 2. Träpelletsen har en låg ask-, svavel- och klorhalt, dess bränsleaska domineras av 
kalcium och kalium. Rörflenspelletsen har en relativt hög ask-, svavel- och klorhalt och 
dess bränsleaska domineras av kisel, kalium och kalcium.

Table 2. Fuel composition: Main and ash-forming elements of the used pellet fuels.
Tabell 2. Bränslesammamnsätttning: Huvud- och askbildande element hos nyttjade pellets.

reed canary 
grass

 stem 
wood-
pine

(planar 
shavings)

reed 
canary 
grass

stem 
wood-
pine

(planar 
shavings)

dry substans 89 92 Asc <0.3 <0.1
asha 7.4 0.3 Bac 15.7 7.78

cal. HHVb 18.6 20.3 Bec <0.04 <0.002
Ca 46.2 51.9 Cdc 0.0611 0.0301
Ha 5.7 6.0 Coc 0.25 0.0387
Oa 39.8 41.8 Crc 1.67 0.195
Na 0.9 <0.1 Cuc 8.27 0.732
Sc 1330 57.1 Hgc <0.02 <0.01
Cla 0.06 <0.01 Moc 0.578 <0.02

Sia 2.66 0.0119 Nbc <0.4 <0.02
Ala 0.0465 0.00275 Nic 1.18 <0.06
Fea 0.0362 0.00175 Pbc 0.929 0.0716
Caa 0.232 0.0682 Scc <0.09 <0.004
Mga 0.0730 0.00874 Snc <0.03 <0.03
Mna 0.0163 0.00674 Src 10.5 4.45
Pa 0.110 0.00205 Vc 0.735 0.0136

Naa 0.0154 0.00134 Wc <4 <0.2
Ka 0.256 0.0344 Yc 0.262 <0.008

Znc 46.2 12.5
Zrc 1.9 0.0796

aDry basis, wt-%    bMJ/kg db   c Dry basis, mg/kg

Genomförande
Försök utfördes med ett bränsleflöde om 3.4-3.6 kg/h och ett luftlöde om 60 Nl/min vid 
försök med träpellets. Detta motsvarar en rosterbelastning om 800 W/m2 och en luftfaktor 
på 0.21-0.22. Vid försök med rörflenspellets hölls ett bränsleflöde om 4.1 kg/h och ett 
luftflöde  om  60  Nl/min.  Detta  motsvarar  en  rosterbelastning  om  800  W/m2 och  en 
luftfaktor på 0.21. Bränsle- och luftflöden valdes för att efterlikna de rosterbelastningar, 
lufthastigheter  och  luftfaktorer  som nyttjats  i  tidigare  arbete5 i  bänk-/labskala  för  att 
jämförelser  och  relevanta  förgasningsförhållanden  skulle  kunna  utföras/erhållas. 
Bäddhöjden varierade  under  försöken och uppskattades  genom temperatur-  och faktisk 
mätning (genom fast stödstång uppifrån) till 0.35-0.45 m.

Inledande försök utfördes med trä- respektive rörflenspellets för att fastställa nödvändig 
försökstid  för  att  uppnå  konstant  alkalihalt  i  utgående  gas  från  förgasaren. 
Gassammansättningen m a p gaskomponenterna CO, CO2, H2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6 samt 
den K och Cl som återfanns i partikulär fas bestämdes hos den delmängd av gas som sögs 
ut  i  mitten  av  reaktorn  ca  200  mm  ovan  bränsle-/charbädden.  Gastemperaturen  vid 
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provtagningsstället var 150-200°C. Gaskomponenterna (huvudkomponenterna) bestämdes 
efter totalstoftprovtagare (filter uppvärmt till 210-220°C) och efterföljande gastvätt/kylning 
med  en  Micro  GC  under  försöken.  För  att  ha  koll  på  gassammansättningen  mellan 
provtagningarna  provtogs  även  i  utgående  gasström till  facklan.  Efter  det  att  stabila 
förhållanden  (reaktortemperaturer  m m)  erhållits  utfördes  totalstoftsprovtagning vid  ett 
flertal tillfällen. Provtagning av totalstoft skedde isokinetiskt under 30-50 minuter (ca 1 m3 

gas  sögs  ut)  och  i  övrigt  enligt  principer  i  standardmetod (SS-EN 13284-1)  med den 
skillnad att en förcyklon med en cut-size på 10 μm var monterad före stoftfiltret. K- och Cl-
halten hos det material som avsatts på planfilter (bestående av teflon) bestämdes genom 
ICP-MS analys av ALS.  Ett  nollprov (analys) utfördes även på filterna för att bestämma 
metallinnehållet  (intressanta  oorganiska  element)  på  filtrena  (inkl  mätmetoden).  Dessa 
halter var mindre än 1% av absoluta analysvärdet hos de intressanta oorganiska elementen. 

Efter  de  inledande  försöken  utfördes  försök  (enligt  tidigare  procedur  se  ovan)  där 
totalhalterna av K, Na, Ca, Cl, S, Pb och V i den producerade gasen bestämdes genom 
totalstoftsprovtagning  (enligt  ovan)  med  kompletterande  sorption  i  efterföljande 
gastvättflaskor.  Elementarsammansättningen  hos  det  material  som avsatts  på  planfilter 
(bestående av teflon) av intressanta oorganiska föroreningar (K, Na, Ca, Pb, V, Cl och S) 
samt på det material som absorberats/runnit in i gastvättflaskorna bestämdes genom ICP-
MS av ALS. Använt absorbtionsmedel i gastvättflaskorna var destillerat vatten och före 
analysen bestämdes provvolymen. Även i absorptionslösningarna analyserades ett nollprov.

Efter varje försök kyldes reaktorn ned till rumstemperatur genom att tillföra kvävgas under 
bädden d v s lufttillförseln bytes mot kvävgas. Därefter bestämdes mängden material (aska
+oförbränt)  som  återfanns  på  reaktorvägg,  direkt  ovan  roster  (aska+ev  oförbränt), 
oförbränd bränslemängd ovan roster (charbädd d v s kokspellets som ej fragmenterat) samt 
totala mängden material som avsatts nedan rostret i askklådan. Ett flertal av dessa prov 
analyseras med avseende på totalhalter av askbildande huvud- och spårelement (kvantitativ 
analys) såväl som genom kvalitativa analyser (XRD analys).

3.2.2 Termokemisk modellering av alkaliföreningars 
kondensations-/reaktionsförlopp i hetgasvärmeväxlare

Termokemiska  modellberäkningar  utfördes  för  att  simulera 
kondensations-/reaktionsförloppet  i  en  fingerad  högtemperaturvärmeväxlare  för  de 
alkaliföreningar som återfinns i rökgaserna och kan tänkas bilda och/eller dominera den 
finpartikulära  moden  (<  1  um)  vid  förbränning  av  den  bildade  produktgasen  från 
träpelletsförgasningsförsöken i  en  gasbrännare.   Ett  luftöverskott  motsvarande  2  % O2 

nyttjades  vid  beräkningarna  och  det  kondensations-/reaktionsförlopp hos  de oorganiska 
element  som i  produktgasen dominerar  finpartikulära  moden (K, Cl,  S)  studerades vid 
temperaturer mellan 1100-    400oC vid normalt lufttryck (1 Bar).  Fördelningen mellan K, 
Cl och S i gas respektive kondenserad fas studerades särskilt. 

Dessa modellberäkningar utfördes med programmet FACTSage-5.4.7 Programmet bygger 
på en minimering av Gibb’s fria energi för det system man undersöker. I beräkningarna har 
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termodynamiska data för gaskomponenter såväl som stökiometriska kondenserade faser, 2 
icke ideala lösningar (salt och oxid/slagg) och 7 icke ideala fasta lösningar använts (se 
tabell 3).  Termodynamiska data hämtades från FACT-databasen.

Som  ingångsdata  nyttjades  erhållna  totalhalter  av  K,  Cl,  S  och  Ca  i  rågaserna 
(produktgasen) från försöken med träpellets samt den rågassammansättning (m a p dess 
huvudkomponenter) som produktgasen innehöll. 

Table 3. Elements and solution models used in the chemical equilibrium model 
calculations. The designations of the solution models are the ones used in FactSage 5.4.1.
Tabell 3. Nyttjade element och lösningsmodeller vid de termokemiska 
modellberäkningarna.
Elements C, H, O, N, S, Cl, K, Ca

Solution models Slag:           SLAGA (liquid)
Salt:            SALTA (liquid)

Chloride:    ACL (solid solution)
CO3SO4:     CSOB (solid solution)

                   liq-K,Ca/CO3,SO4 (LCSO)
                   s-K,Ca/CO3,SO4 (SCSO)
                   liq-Ca,Mg,Na/(SO4) (LSUL)
                   s-Ca,Mg,Na/(SO4) (SSUL)
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4. RESULTAT & DISKUSSION

4.1 PRESTANDA
I figur 3 nedan visas temperatur-tid profilerna vid olika positioner (z)  ovan rostret  vid 
förgasning av träpellets.  Av temperaturmätningarna framgår det att  cykliska variationer 
förekommer,  särskilt  i  den  övre  halvan  av  bädden  (från  z=0.16-0.38  m).  Detta  beror 
sannolikt p g a  den cykliska bränlsetillförseln och upphängningen av bädden. Efter ca 200 
min  uppnås  steady-state  medeltemperaturer  i  hela  bäddhöjden.   De  uppmätta 
temperaturerna vid de olika bäddnivåerna liknar relativt  väl de resultat som erhölls vid 
tidigare  träförgasning  i  liknande  motströmsförgasaruppställning.5 Temperaturprofilerna 
indikerar  att  pyrolyszonen  upptar  en  stor  del  av  bäddhöjden.  Då  termoelementen  är 
skyddade (placerade i stålrör) så representerar de uppmätta värdena ett slags medelvärde 
mellan  gasens  och  de  fasta  partiklarnas  temperatur.  Då  alkaliföreningar  i  gasfas 
kondenserar/börjar kondensera i temperaturområden under ca 800-1000oC så är en stor del 
av bäddhöjden aktiv som kondensationsfälla då de uppmätta temperaturen redan vid en ca 
10 cm ovan bädd är klart under 1000oC (närmare 800 oC).
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Figure 3.  Temperature- time profiles at several locations (z=hight from grate) along the 
gasifier axis (central axis to the left and near the wall to the right) for the initial wood pellet 
gasification experiment (upper) and for the second wood pellet experiment (lower). 

Figur 3. Temperatur- tid profiler vid olika positioner (höjder ovan roster) vid det initial  
träpellets och det andra träpelletsförsöket. 
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I  figur 4 framgår temperatur-tid profilerna vid samma positioner (z)  vid förgasning av 
rörflenspelletsen.  Av temperaturmätningarna framgår  att  stora  temperaturvariationer  för 
respektive temperaturposition förekommer över hela bäddsektionen men kanske särskilt i 
rosterzonen redan efter 100 minuters drift. Efter ca 200 min drift börjar temperaturerna 
ovan bränsle-/charbädden att öka och ingen steady state medeltemperatur uppnås under 
försöket.
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Figure 4.  Temperature-  time profiles  at  several  locations  (hight  from grate)  along the 
gasifier axis (central axis to the left and near the wall to the right) for the initial reed canary 
grass pellet gasification experiment.

Figur 4. Temperatur- tid profiler vid olika positioner (höjder ovan roster) vid det initiala  
rörflenspelletsförsöket.

Den uppmätta gassammansättningen vid olika tider från start av försöken framgår av figur 
5. Vid träförgasningsförsöken uppnås följande halter på torr volymbasis vid steady state d v 
s efter ca 200 min; CO 20-30%, H2  5-10%, CH4 1-3%, CO2 6-14%. De uppmätta halterna 
av C2H4, C2H6 och C2H2 är alla under 0.5 vol-%. Värmevärdet hos produktgasen är högst 
vid det andra träförsökets senare hälft med CO-, H2-, CH4-, CO2-halter om 27-30, 5-8, 2-3 
respektive  4-7%.  Vid  detta  tillfälle  har  mängden  C  som  återfinns  i  sk 
tjärkomponenter/liquids (bestämd genom beräkningar och med utgångspunkt av bl a N2-
halten i produktgasen) i gasen uppskattats till ca 38% av den C som finns i bränslet. Med 
antagandet att den största vikten av den tjära som återfinns i gasen utgörs av C efterliknar 
denna gassammansättningen m a p huvudkomponeter samt totala mängd kondenserbara 
produkter  (liquids)  den  produktgas  som  producerats  vid  träförgasning  i  liknande 
uppställning.5 I  tidigare  sammanställning  av  Milne  et  al  nämns  typiska  tjärhalter  i 
produktgasen om 10-30 vikts % av bränslets torrvikt vid motströmsförgasning.8 

Mängden kondenserbara produkter (tjära/liguid)  har inte  bestämts genom experimentell 
provtagning  i  detta  projekt  då  fokus  varit  att  bestämma  mängden  alkali och  andra 
oorganiska element i gasen. 

17



0

5

10

15

20

25

30

35

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Time (min)

H
2,

 C
0,

 C
O

2,
 C

H
4 

(%
 v

o
l m

f)

H2
CO
CH4
CO2

0

5

10

15

20

25

30

35

0 100 200 300 400 500 600 700

Time (min)

H
2

, 
C

O
, 

C
O

2
, 

C
H

4
 (

v
o

l-
%

 m
f)

H2

CH4
CO

CO2

0

5

10

15

20

25

30

35

0 100 200 300 400 500

Time (min)

C
O

, 
C

O
2

, H
2

, C
H

4 
(v

o
l-

%
 m

f)

0

0.5

1

1.5

C
2

H
4

, C
2

H
6

 (
v

o
l-

%
 m

f)

H2

CO

CH4

CO2

C2H4

C2H6

Figure 5.  Composition of the dry producer gas as functions of time for the initial wood 
pellet gasification experiment (upper left), the second wood pellet gasification experiment 
(upper right) and the initial reed canary grass pellet gasification experiment (lower left).

Figur  5. Gassammansättning  hos  torr  produktgas  som  funktion  av  tiden  vid  initiala 
träpellets försök (ovan vänster), andra träpellets försöket (ovan höger) samt vid det initiala 
rörflenspelletsförsöket (nedan vänster). 

Av figur 5 framgår att produktgasen vid det initial rörflensförsöket innehåller relativt lika 
halter av CO, CO2, H2 och CH4 som vid träförgasning fram till ca 200 min efter försökets 
start  då sammansättningen mer motsvarar  en gassammansättning som erhålls  vid dålig 
förbränning då CO-halterna sjunker och CO2- halterna samt mängden kolväten stiger.

Av tabell 4 framgår de olika materialmängderna som återfanns i reaktorns olika positioner 
efter  respektive  experiment.  Största  återstående  mängderna  återfinns  som  fasta 

18



koks/char(pellets)partiklar ovan bädden, vilket inte är konstigt då man kyler ner reaktorn 
med N2 efter varje försök. Char-/kokspellets återfinns även i asklådan under rostret vid 
träpelletsförsöken.  En stor  del  av  dessa  har  troligen  ramlat  genom rostret  i  början  av 
försöket innan ett asklager har byggts upp ovan bädden. Endast 3 respektive 7 % av vikten 
hos  denna  fraktion  utgörs  av  fraktioner  med en  partikelstorlek  mindre  än  1  mm som 
huvudsakligen utgörs av oorganiskt material d v s aska. På rostret återfinns ett lager av aska 
mellan roster- och charbädden som huvudsakligen utgörs av oorganiskt material. Då inga 
stora  skillnader  i  materialmängd  hos  denna  fraktion  föreligger  mellan  de  två 
träpelletsförsöken,  trots  skillnaderna  i  experimentell  försökstid  (ca  30%),  så  kan  detta 
tillsammans med de liknande medeltemperaturerna de närmsta centimetrarna ovan rostret 
efter ca 200 min drift indikera på att ett steady state förhållande vad gäller asklagerhöjd på 
rostret  har  uppnåtts  vid  försöken  med  träpellets.  Material,  i  huvudsak  bestående  av 
oförbränt/tjärkomponenter, återfanns också runt reaktorväggen. 

Vid  det  initiala  försöket  med  rörflenspellets  återfanns  inget  material  i  asklådan  utan 
allt/huvuddelen av det oorganiskt material som avsatts i reaktorn återfanns troligen i den 
slagg som avsatts ovan bädden. Denna slag stör förgasningsprocessen så mycket att redan 
efter  ca  200  minuters  drift  uppstår  så  stora  variationer  i  processen  att  en  stationär 
förgasningsmod  ej  kan  upprätthållas.  Vid  det  andra  försöket  med  rörflenspellets  fick 
reaktor tas ur bruk redan efter ca 100 minuters drift p g a av kraftig slaggning som bidrog 
till  så  höga  övertemperaturer  så  att  hål  i  reaktorns  infodringsrör  uppkom.  Inga 
intressanta/relevanta resultat kan redovisas från det försöket. 

Sammantaget  visar  ovanstående  data  att  vid  träförgasningsförsöken  har  en  typisk 
motströmsförgasningsprocess  erhållits  med  funktion,  temperaturprofiler  och 
gassammansättningar som liknar de som redovisats i liknande studier. I likhet med tidigare 
studier5 visar även denna att förgasning av askrika åkergrödor vid motströms- förgasning 
är svårt, särskilt i lab.- och bänkskala.

Table 4. Amount of deposited solid residues in the gasifier reactor 
Tabell 4. Mängder av avsatt fast material i förgasarreaktorn  

Initial experiment 
with wood pellets

Second 
experiment with 

wood pellets

Initial experiment 
with Reed canary 

grass pellets
Duration of run [hours:minutes] 13:46 9:34 8:19
Total fuel feed [g] 51812 32426 34413
Wall residue [g] 658 333 -*
Fuel bed residue (char pellets) [g] 1608 1707 2448
Ash residue deposited directly above 
grate (ash) [g]

37.1 41 -*

Ash pot residue (char pellets+ ash) [g] 959.9 420.1 -*
*) The inorganic material left in the reactor was distributed as melted ash (slag). No material was found below the grate (in ash pot). 

Av tabell 5 framgår att relativt lika halter i produktgasen av den kalium, 50 respektive 60 
ppb på viktsbasis, som avsatts i/på planfiltret har erhållits vid provtagningstillfället 500 
minuter  och  700  minuter  efter  start  under  de  initiala  träpelletsförsöket.  Halten  vid 
provtagningstillfälle 1, d v s ca 250 min efter start, är ungefär den dubbla 90 ppb (w) vilket 
kan tänkas bero på skillnader i bäddprocessens beteende vid start och efter steady state. 
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Stora skillnader i K-halter mellan provtagningen utförd ca 150 min efter start och 400 min 
efter  start  återfanns  vid  det  initiala  rörflensförsöket  vilket  kanske  inte  är  konstigt  då 
förgasningsprocessen  inte  fungerar  tillfredsställande  efter  ca  200  minuters  drift  och 
temperaturerna i den tidigare pyrolysdelen uppgår till temperaturer över 800 C.

Table 5. K and Cl-content (re-calculated to concentrations in producer gas) in solid 
material trapped in the total particle filter ash during the initial experiments with wood and 
reed canary grass pellets, respectively.

Tabell 5. K och Cl-innehåll (omräknat till halter i produktgasen) i det material som 
återfanns i partikelfilteraskan vid de initiala försaken med trä- respektive rörflenspellets.
Experiment Initial experiment with wood pellets Initial experiment with Reed Canary 

Grass pellets 
K 
(µg/nm3)

Cl 
(µg/nm3)

K (ppb 
(w))

Cl (ppb (w)) K 
(µg/nm3)

Cl 
(µg/nm3)

K 
(ppb 
(w))

Cl 
(ppb 
(w))

1st  sampling Sampling time: 240-265 min after start Sampling time: 130-160 min after start
111 < 301 93.7 < 255 5.2 0 4.4 0

2nd sampling Sampling time: 485-530 min after start Sampling time: 395-420 min after start
59.2 < 187 50.2 < 158 1099 252 931 214

3rd sampling Sampling time: 700-750 min after start n.a.
69.2 < 205 58.7 < 174 n.a. n.a. n.a. n.a.

Efter det andra träpelletsförsöket bestämdes totalhalterna av K, Na, Ca, Mg, Cl, S, Pb och 
V  i  den  producerade  gasen  genom  totalstoftsprovtagning  (enligt  tidigare  procedur, 
inledande  experiment)  med  kompletterande  sorption  i  efterföljande  gastvättflaskor. 
Resultaten återfinns i tabell 6. Anmärkningsvärt är de stora skillnaderna i återfunnen K och 
Pb  i  det  material  som  återfanns  på  filtet  och  det  material  som  återfinns  i 
provtagningsvätskan/gastvättflaskorna.  K  och  Pb  borde  till  största  delen  återfinnas  i 
kondenserad  fas  vid  de  temperaturer  som råder  i  övre  delarna  av  reaktor  d  v  s  vid 
provtagningsstället.  På planfiltrena avsätts  mycket  tjära då provtagningsmetoden för att 
kunna provta alkali inte medgör att gasen kan kylas ner före filtret. Det kan spekuleras om 
de små fasta partiklarna kan sorberas i tjäran och sedan transporteras genom filtret för att 
sedan återfinnas i gastvättflaskornas vätska. 

Genom att summera halterna återfunna på filter och i gastvättflaskorna erhålls totalhalterna 
i produktgasen. Då kvoten 2S+Cl/K på molbasis är klart högre än 1 föreligger en stor del 
av S och Cl mest troligt som HCl och H2S i produktgasen. Alkalihalterna (K=1200 ppb-wt 
+ Na=under detektionsnivån) överskrider rejält de kriterier för gaskvalitet för gengas (6 
MJ/Nm3)  till  LM  250  gasturbin  på  20  ppb-wt  som  angetts  av  Nelson6 emedan  den 
maximala angivna halten för bly, vanadin och kalcium är betydligt lägre än det angivna 
kriterierna. Då ca 40 % av ingående bränsletorrvikten i produktgasen utgörs av tjära så 
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kommer halterna att ungefär halveras i den förbränningsgas som bildas i en gasbrännare 
som drivs med låga luftunderskott (Lf runt 1.1) vilket är relevant vid fallet för externeldad 
gasturbin.  Alkalihalten  på  den  gas  som produceras  efter  förbränning och  som möjligt 
kommer att tillföras till hetgasvärmeväxlaren kommer då att vara i storleksordningen 600 
ppb-w.

Table 6. K, Na, Pb, V, S, Cl, Ca and Mg content (re-calculated to concentrations in 
producer gas) in solid material trapped in the total particle filter ash and in the gas wash 
bottles during the second experiment with wood pellets.

Tabell 6. K, Na, Pb, V, S, Cl, Ca och Mg innehåll (omräknat till koncentrationer i  
produktgasen) i det material som återfanns i partikelfilteraskan och i gastvättflaskorna vid 
det andra träpelletsförsöket.

1st  sampling
Sampling time: 180-220 min after start

2nd sampling
   Sampling time: 510-560 min after start

µg/nm3 ppb (weight) µg/nm3 ppb (weight)
In/on 
filter

In gas 
wash 
bottles

In/on 
filter

In gas 
wash 
bottles

In/on filter In gas 
wash 
bottles

In/on 
filter

In gas 
wash 
bottles

K n.a. 2821 n.a. 2391 33.9 1366 28.8 1158
Na n.a. 156 n.a. 132 0 0 0 0
Pb n.a. 95.1 n.a. 80.6 0.7 57.6 0.55 48.8
Ca n.a. 269 n.a. 228 36.3 50 30.8 42
Mg n.a. 7.8 n.a. 6.6 3.8 0 3.2 0
S n.a. 3906 n.a. 3310 5.4 1159 4.6 982
Cl n.a. 5902 n.a. 5002 0 2567 0 2175
V n.a. 0.61 n.a. 0.52 0 0 0 0

4.2 ALKALI DISTRIBUTION/-SAMMANSÄTTNING/-FÖRDELNING  

Av elementanalyserna (totalhalter)  utförda på de uttagna fasta proverna från det  andra 
träpelletsförsöket framgår, som tidigare nämnts, att material avsatt på väggen har mycket 
lågt-, och material avsatt i asklådan relativt lågt, innehåll av oorganiska askkomponenter. 
De oorganiska element som i samtliga analyserade material dominerar innehållet är K och 
Ca (se tabell 7). Mängden Si, Cl och S är relativt lågt i förhållande till mängderna av  K 
och Ca. Förhållandet mellan Ca/K är väldigt  lika i samtliga analyserade fraktioner och 
dessutom väldigt  lik  förhållandet  i  bränslet.  Fe-halten  som  anges  i  tabell  7  kan  inte 
återspegla det material  som kommer med bränslet  då Fe-halten är alldeles för hög. Av 
analysresultaten framgår också att innehållet av Ni och Cr är relativt högt och därmed torde 
Fe-halten till största delen återspegla material som kommer från reaktorn (skalat material). 

Table 7. Elemental composition (main ash forming elements and some interesting trace 
elements) of the different solid residue samples produced in the second experiment with 
wood pellets.
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Tabell  7. Elementarsammansättning  (asbildande  huvudelement  och  några  intressenta 
spårelement)  hos  de  olika  analyserade  uttagna  material-/askprover  från  det  andra  
träpelletsförsöket. 

Ash pot residue (char 
pellets+ ash)

Ash residue 
deposited directly 

above grate

Wall residue

Dry 
substansc 

99 99 80

Ka 0.77 10.54 0.10
Naa 0.045 0.32 0.0073
Caa 1.36 21.52 0.20
Mga 0.16 2.62 0.02
Fea 1.01 5.52 0.82
Ala 0.05 0.79 0.01
Pa 0.08 1.07 0.04
Sia 0.42 4.51 0.19
Cla <0.1 <0.1 <0.1
Sa 0.02 0.24 0.02
Znb 7.47 27.3 212
Pbb < 1 < 1 1.34
Vb 10.1 78.8 1.29
Crb 1040 13500 75.3
Nib 771 3610 1070
a) Dry basis, wt-%
b) Dry basis, mg/kg 
c) wt-% of sample

Av XRD analyserna (tabell 8) framgår att de dominerade identifierade kristallina faserna i 
bottenaskan, d v s materialen uttagna direkt ovan rostret och i asklådan nedan rostret, består 
av Mg-, Ca-oxider, Ca-K-karbonater och Ca-Mg-silikater. Den enda kaliuminnehållande 
fas som detekterats är K2Ca(CO3)2 (Fairchildite) och återfinns i liknande (relativt stora) 
mängder i de båda bottenaskfraktionerna. Inga kristallina faser kunde detekteras med XRD 
i väggmaterialfraktionen då mängden oorganiska komponenter i materialet var för lågt.

Table  8. Phases  identified  (wt% of  crystalline  phases)*  in  the  different  solid  residue 
samples produced in the second experiment with wood pellets.
Tabell  8. Identifierade  faser  (vikts-%  av  kristallina  faser)*  i  de  olika  uttagna 
materialprover producerade vid det andra träpelletsförsöket. 
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Ash 
residue 

deposited 
directly 
above 
grate

Ash pot 
residue Wall residue

MgO (Periclase) 12 12 No
CaO (Lime) 7 23 crystalline
Ca(OH)2 (Portlandite) 8 phases
CaCO3 (Kalcit) 2 18 could
K2Ca(CO3)2 (Fairchildite) 10 15 be
 detected
CaMg(SiO3)2 (Diopsid) 8
Ca2SiO4 21
Ca2MgSi2O7 (Åkermanite/Gehelenite) 8
Ca3Mg(SiO4)2 (Merwinite) 31 25

* The proportions of the crystalline slag phases have been determined from semi-quantative Rieltveld 
analysis (TOPAS 2.19) of collected XRD data with DIFFRACplus. Structural data from the ICSD10 for all 
phases served as models for the refinements. The amorphous contribution to the diffraction pattern was 
treated as background and subtracted from the quantification.

Av figur 6 framgår hur mycket av K och Na som avsatts i de olika fraktionerna uttryckt i 
vikts-% av  den  mängd  som går  in  i  systemet  med  bränslet.  Resultaten  bygger  på  de 
elementanalyser  som  gjorts  på  uttagna  prover  från  produktgasen,  väggmaterialet  och 
bottenaskorna (material just ovan bädd och i asklådan). Då de koks/charpellets/träpellets 
material som återfinns i reaktorns pyrolys och torkzon ovan bädden efter experimentet inte 
har analyserats så har inte alkali (K+Na) balansen kunnat slutas utan dessa återstående ca 
20 vikts-% benämns i figur 6 som ”other fractions (e.g. char bed above grate)”. Mängden 
charpellets som återfinns efter det andra träpelletsförsöket är 1.7 kg vilket skulle motsvara 
ca 3.5 kg ingående träpellets eller 10% av ingående kaliummängd till systemet. En del K 
torde också återfinns som partikulärt material på ytorna på de kokspellets som återfinns i 
pyrolyszonen vid försökets slut.

Ungefär 1 % av ingående kalium återfinns i produktgasen, ca 75% återfinns i bottenaskan , 
3  %  på  väggen  och  resterande  mängd  troligen  i  den  charplugg  som  återfinns  i 
pyrolyszonen  efter  försöket.  En  stor  andel av  denna  K  är  bunden  till  K2Ca(CO3)2 

(Fairchildite) d v s den (enda) kaliuminnehållande fas som detekterats i de uttagna fasta 
askfraktionerna. Då endast kristallina faser kan detekteras med XRD så kan det tänkas att 
K  även  kan  ingå  i  andra  amorfa/smälta  faser  t  ex  kaliumsilikat  som  har  låg 
smälttemperatur.  Mängden  Si  som  återfinns  i  de  analyserade  askfraktionerna  är  dock 
betydligt lägre än kaliumhalten och en stor andel Si återfinns i de Ca-Mg silikater som 
detekterats i de olika askfraktionerna. Mängden sintrat material är också väldigt lågt då 
bottenaskfraktionen består av icke sintrat material (enligt visuell inspektion).  

Natriums distribution i de olika fraktionerna följer relativt väl kaliums distribution då ca 
75%, återfanns i de båda bottenaskfraktionerna och några % på väggen. Då mängden Na i 
bränslet är väldigt lågt så är det troligen mycket svårt att kunna detektera detta element i 
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alla  de  olika  askfraktionerna.  Tidigare  arbete  rörande  småskalig  cyklonförgasning  av 
träpulver  har  visat  på  alkaliuppbidningsgrader  på  endast  40-60%.11  Detta  kan  också 
jämföras  med  alkaliuppbindningsgrader  vid  förgasning  av  biomassa  i 
fluidbäddssammanhang där uppbindningsgrader om 40-80% har erhållits.12 
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Figure  6.  Distribution  of  ingoing K (left)  and Na (right)  in  the producer  gas  and the 
different solid residue (ash) fractions during the second experiment with wood pellets.

Figur 6. Kaliums- (vänster) och natriums massdistribition (höger) i produktgasen och de  
olika analyserade ask-/restfraktionerna vid det andra träpellets försöket.

Tidigare  försök  med  liknande  pellets  (träpellets  av  stamved  från  tall  med  mycket  lik 
asksammansättning) i undermatad pelletsbrännare med rostertemperaturer om 1100-1200 
oC visade att ca 4 % av kaliumet avgick till förbränningsgaserna och resterande var kvar i 
brännar-  och  pannaskan.13 Även här  återfanns K2Ca(CO3)2 (Fairchildite)  som den enda 
detekterade (med XRD) kaliuminnehållande fasen. Det kan spekuleras om skillnaderna på 
400%  i  avgångsmängderna  av  K  till  förbränningsgaserna  i  det  ena  fallet  och  till 
produktgasen vid förgasning (denna studie) beror på den filtrerande effekt som den stora 
kylande  yta  som återfinns  i  motströmsförgasarens  pyrolyszon  har.  Det  kan  tänkas  att 
kalium i gasfas kondenserar ut till  partiklar som sedan fastnar på charpelletsytorna och 
sedan  transporteras  (följer  med  charpluggen)  ner  till  bottenaskan  där  den  binds  upp 
tillsammans med Ca och CO2 till K2Ca(CO3)2. Det kan också eventuellt tänkas att den långa 
uppehållstiden  som  bränslet  återfinns  i  pyrolyszonens  nedre  delar  med  relativt  rätta 
temperaturförutsättningar  och  ett  CO2-överskott  skulle  kunna  bidra  till  en  ökad 
uppbindning till K2Ca(CO3)2. Det bör dock påpekas att det nyttjade träbränslet är typiskt för 
stamved d v s innehåller mycket låga halter Si då man vid nyttjande av andra bränslen med 
högre Si-innehåll mest troligen inte skulle få kalium uppbundet till karbonat utan istället till 
olika silikater. Trädbränslet har dock valts utifrån sitt låga innehåll av kalium och för att det 
representerar sammansättningen hos normal stamvedflis. 

4.3  TERMOKEMISK  MODELLERING  AV  ALKALIFÖRENINGARS 
KONDENSATIONS-/REAKTIONSFÖRLOPPET I HETGASVÄRMEVÄXLARE 

Resultaten  från  de  termokemiska  modellberäkningarna  över 
kondensations-/reaktionsförloppet för de intressanta oorganiska specierna/elementen som 
återfinns i rökgaserna efter förbränning av den produktgas som producerats vid träpellets 
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förgasning  återfinns  i  figur  7.  Resultaten  visar  att  i  temperaturområdet  relevant  för 
hetgasvärmeväxlaren (under 1100oC) kondenserar den första och enda K-specien (K2SO4) 
ut  efter  900oC.  Ren  K2SO4 har  en  smälttemperatur  på  1069oC.  Inga  klorinnehållande 
alkaliföreningar kondenserar ut då svavelhalten i produktgasen är tillräckligt hög d v s i 
överskott i jämförelse med K. Ingen alkalisaltsmälta uppträder inom det studerade området 
vilket inte är förvånande då K2SO4 är den helt dominerade kondenserade alkaliföreningen. 
Den dominerade Cl-specien över hela tempintervallet är HCl. Svavel övergår från SO2  till 
K2SO4 vid temperaturer under 900oC. Ingen Na kunde detekteras i produktgasen och därför 
har Na:s kondensations-/reaktionsförlopp inte kunnat modelleras.
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Figure  7.  Chemical  equilibrium diagram for  cooling  of  the  flue  gases  (produced  via 
combustion of the wood pellets based producer gas in an air to fuel ration of 1.1) from 
1100-400oC for the K-S-Cl system.

Figur  7.  Kemiskt  jämviktsdiagram  för  nedkylning  av  rökgaserna  (producerad  via  
förbränning av de träpelletsbaserade produktgasen vid en luftfaktor om 1.1) från 1100 – 
400oC för K-S-Cl systemet.
Då flertalet tidigare utförda arbeten har visat både på betydelsen av mängden smält material 
hos den finpartikulära  fraktionen för beläggningstillväxtense  bl  a  14 och på betydelsen av 
smälta klorinnehållande alkaliföreningar  för klorinducerad korrosionse  bl  a  15 så indikerar 
dessa  simuleringar  på  såväl  relativt  låg  Cl-inducerad  korrosionsrisk  som  låg 
beläggningsrisk i jämförelse med många andra biomassabaserade förbränningsgaser då dels 
kaliumhalten i förbränningsgasen kommer att vara mycket låg och då svavel/klorkvoten i 
gasen är relativt hög. 
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Tidigare utförda termokemiska modellberäkningarna med samma nyttjade termodynamiska 
data  har  tidigare  visat  stor  kvalitativ  överensstämmelse  med  de 
kondensations-/reaktionsförlopp  som skett  vid  avkylning  av  de  förbränningsgaser  som 
producerats vid förbränning av träpellets på roster vid 1100oC.16 I dessa försök började 
K2SO4 att kondensera under 950oC och resterande KCl i gasfas började kondensera vid 
600oC. De termokemiska modellberäkningar som utförts i detta projekt skall därför i första 
hand  nyttjas  som  kvalitativa  indikationer.  Långtidstester  med 
deponerings-/korrosionsstudier av värmeväxlarenheter måste utföras för att erhålla säkra 
kvantitativa resultat.

5. SLUTSATSER

- Vid  träpelletsförgasning,  i  den  i  projektet  framtagna  motströmsförgasaren  i 
bänkskala,  erhölls  stabil  drift  och  liknande  produktgaskvalité  och 
reaktortemperaturprofil  som  i  tidigare  utförda  träförgasningsstudier  i 
motströmsförgasare.
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- Vid  rörflenspelletsförgasning  uppstod  redan  efter  200  minuters  drift  så  stora 
driftstörningar  p  g  a  av  ask-  och  slagbildning  att  relevanta  resultat  inte  kunde 
erhållas.

- En alkaliuppbindning på 99 % erhölls vid träpelletsförgasning d v s endast 1% av 
bränslealkalit återfanns i produktgasen. Koncentrationen av alkali i produktgasen 
(1200 ppb-w) var dock betydligt högre än de kriterier som angets för direkteldning 
av gengas i gasturbin (20 ppb-w). Halterna av V, Pb och Ca var betydligt lägre än 
de angivna kriterierna.

- Kalium bands  vid  träförgasning  till  största  delen  upp  i  bottenaskan  i  form av 
K2Ca(CO3)2 (Fairchildite).

- Den  rökgas  som  skulle  kunna  produceras  via  gasförbränning  av  den  bildade 
produktgasen  från  träförgasning  skulle  innehålla  mycket  låga  K-halter  (ca  en 
halvering av den halt som återfinns i produktgasen- se ovan). Dess svavel/klor-kvot 
skulle också vara relativt hög.  Riskerna för beläggningsbildning uppkommen p g a 
askkomponenter  såväl  som  riskerna  för  Cl-inducerad  korrosion  i 
hetgasvärmeväxlaren  skulle  vara  betydligt  lägre  än  vid  nyttjande  av  andra 
(många/flesta) biomassabaserade förbränningsgaser.  
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