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Abstract 

 
Projektet har visat att integration av en förgasare med en befintlig panna ger bättre 
energiekonomi än vad motsvarande icke integrerade förgasningsprocess gör. Metan ger 
ett högre produktutbyte än DME, dock ges högst produktutbyte av bränngas. 
Kolkonversion och tjärproduktion har relativt stor betydelse för processens 
energieffektivitet. 
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Förord 
 
S.E.P. Scandinavian Energy Project AB har på uppdrag av Värmeforsk AB utfört denna 
studie om förgasning för bränsleproduktion i stor- och småskaliga energikombinat. Olle 
Wennberg och Jennie Rodin har utfört projektet med god hjälp av professor Anders 
Kullendorff och Solvie Härstad Svärd.  
 
Eskilstuna Energi & Miljö AB har bidragit både med pengar och med kunskap om sin 
process. 
 
Stora tack riktas till referensgruppen, som har bistått med goda råd och information. 
Följande deltog i referensgruppen: 
 

• Rikard Gebart, Energitekniskt Centrum Piteå 
• Albin Andersson, Södra Skogsägarna 
• Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi AB   
• Lise-Lott Niva, Eskilstuna Energi och Miljö AB 
• Erik Pihl, Chalmers Tekniska Högskola 
• Robert Schuster, ÅF Engineering 

 
Vi hoppas att rapporten ska komma till glädje och nytta för energiSverige! 
 
Göteborg, februari 2010 
 
Jennie Rodin, Olle Wennberg 
S.E.P. Scandinavian Energy Project AB 
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Sammanfattning 

Med anledning av det ökade behovet av effektiv och klimatvänlig energi så har 
förgasningstekniken fått sig ett uppsving de senaste åren. Speciellt har fokus legat på 
produktion av biobränslebaserade fordonsbränslen. För att erhålla en hög 
utnyttjandegrad av biobränslet så diskuteras olika typer av energikombinat. Det här 
projektet har gått ut på att undersöka hur en förgasare och tillhörande 
uppgraderingsprocesser på olika sätt kan integreras med befintlig industri och 
kraftvärmeproduktion: 
 

• Integration med fjärrvärmeproduktionen i en större kommun 
• Integration med fjärrvärmeproduktionen i en mindre kommun  
• Integration med ett massabruk  

 
Totalt har sex olika alternativ till kombinat studerats, vilka utgår från de tre platserna 
nämnda ovan. Mass- och energibalanser baserade på data från anläggningar och 
litteratur har ställts upp och utvärderats. Fyra av alternativen tar upp 
drivmedelsproduktion, där produkterna är metan, metanol och DME. Dessutom har 
effekten av att ersätta oljebränslet i ett massabruks mesaugn med gengas studerats, 
liksom möjligheten till samproduktion av gengas och fordonsbränsle (metan). Både 
fristående förgasningsanläggningar och påbyggnad av befintlig fluidbäddpanna enligt 
konceptet med Chalmersförgasaren (Battellekonceptet) har studerats. 
Sammanfattningsvis har följande fall studerats: 
 

• Metanproduktion genom ångblåst pannintegrerad förgasare (10 MW) 
• Metanproduktion genom ångblåst tvillingbäddsförgasare (100 MW) 
• Metan- och metanolproduktion genom ångblåst tvillingbäddsförgasare (100 

MW) 
• DME-produktion genom trycksatt syrgas- och ångblåst CFB-förgasare (100 

MW) 
• Bränngasproduktion genom luftblåst CFB-förgasare (26 MW) 
• Metan- och bränngasproduktion genom syrgas- och ångblåst CFB-förgasare (46 

MW) 
 
Resultaten från beräkningsfallen visar på att det är energimässigt gynnsamt att integrera 
en förgasare med en befintlig panna. Med avseende på marginalbränsle så är utbytet för 
en metanproducerande pannintegrerad förgasare över 80 %, vilket kan jämföras med en 
icke integrerad förgasare där utbytet är över 70 %. Anläggningen för ren DME-
produktion gav knappt 65 % utbyte. Samproduktion av metan och metanol visade sig ge 
ett något högre utbyte än ren metanproduktion, knappt 75 %, men en något lägre total 
energieffektivitet då även el- och fjärrvärmeproduktion inkluderas. Högst totala 
energiutbyte på 99 % gavs av bränngasproduktion på ett massabruk, följt av 
samproduktion av bränngas och metan med 89 %. De utbyten som erhållits vid 
beräkningarna är relativt höga och ska ses som potentialen för tekniken, det teoretiskt 
möjliga.  
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H2/CO-förhållandet varierar för de olika förgasningskoncepten mellan 0,9 och 3,8, 
vilket påverkar hur processen nedströms bör se ut. Även hur mycket koks som bildas i 
förgasningsreaktorn har visat sig ha stor betydelse för processen; mycket koks innebär 
ett sämre produktutbyte. Stor koksmängd kan också innebära att förhållandet mellan 
väte och kol i syntessteget blir för högt. Motsvarande effekter gäller även för mängden 
tjära som bildas.   
 
 
 
Nyckelord: Förgasning, energikombinat, metan, DME, syntesgas 
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Executive Summary 

Introduction 

 
This report investigates the possibility of integrating bio fuel production through 
gasification with an existing energy production system.  
 
The purpose of producing bio fuels is to replace the fossil fuel that is used today. This is 
in accordance with the new EU legislation 20 20 20 by 2020, which states that in 2020, 
10 % of the motor fuels shall be non fossil, and the fossil carbon dioxide emissions shall 
be reduced by 20 %. 
 
Previous work within Värmeforsk (report 904, 1012) has concluded that gasification for 
motor fuel production as a part of a polygeneration plant seems promising when looking 
at the energy efficiency. However, comparable data between different types of 
integration, energy plants and fuels was found to be needed in order to get a better 
understanding of how a gasifier would affect an energy system.   
 
The systems studied are the heat- and power production of a bigger city (Göteborg) and 
a medium sized city (Eskilstuna), and a pulp mill (Södra Cell Värö). The latter already 
runs a commercial gasifier for burner gas production, where the gas is used in the lime 
kiln. The different types of polygeneration plants have been studied by setting up and 
evaluating mass- and energy balances for each system.  
 
The following case studies have been evaluated: 
 
Table I. Summary of the case studies. 
 
 Göteborg Eskilstuna Södra Cell Värö 

Methane 100 MW 
Twin bed gasifier 

10 MW 
Boiler integrated 

gasifier 
- 

Methane / methanol 100 MW 
Twin bed gasifier - - 

DME 
100 MW 

Oxygen/steam blown 
gasifier 

- - 

Burner gas - - 26 MW 
Air blown gasifier 

Burner gas / methane - - 
46 MW 

Oxygen / steam blown 
gasifier 
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Technical background 

 
Gasification is the transformation of a solid or a liquid to gas. This transformation 
basically consists of three steps: 
 

1. Drying of the fuel 
2. Pyrolysis of the fuel – the fuel is transformed into condensable tars, char and gas 
3. Gasification of the tars and the char to gas 

 
The resulting gas consists of hydrogen, water, carbon monoxide, carbon dioxide, 
methane and higher hydrocarbons. It also contains impurities such as ammonia, 
hydrogen sulphide, hydrogen chloride, mercaptans, carbonyl sulphide etc. The gas 
composition is determined by the fuel composition and process parameters such as 
gasifier type, temperature, pressure, fluidizing and oxidizing media and the residence 
time. 
 
Three types of gasifiers are studied; the air or oxygen/steam blown gasifier, the boiler 
integrated gasifier and the twin bed gasifier. The firstly mentioned type is a circulating 
fluidized bed heated by the heat released through partial oxidization of the fuel. The 
boiler integrated gasifier is a fluidized bed gasifier attached to a boiler. Heat is 
transferred from the boiler to the gasifier through warm bed material. The twin bed 
gasifier has the same basic principle, but the heat is transferred from a combustor unit 
matched to heat the gasifier.  
 

 
Figure I. The principle for heat transport through the bed material in a gasifier coupled to a 

boiler or a combustor. 
 
There are other techniques for gasifying biomass, but the fluidized bed technology has 
been found to be the best choice. The reasons for this are among others: 
 

• Good mixing between fuel and fluidizing media 
• Commercialized technique 
• Very good and even heat transfer  
• Warming through bed material avoids use of oxidizing media 
• The bed material can be catalytically active 
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The qualities mentioned above gives a gas even in quality and with low dilution of 
nitrogen. It gives the possibility to achieve a gas with high hydrogen to carbon 
monoxide ratio. Another advantage is the high carbon conversion.  
 
The distribution of carbon in the producer gas is dependent on several parameters, 
where the temperature probably is the most important. The water gas shift components 
(H2, CO, H2O, CO2) shifts towards more hydrogen and carbon monoxide at higher 
temperatures. Higher hydrocarbons also tend to decompose at higher temperatures, 
yielding more hydrogen and carbon monoxide. For the calculations made in this project, 
the following distribution of carbon has been used when modeling the system. 
 
Table II. Distribution of the biomass carbon in various gasification products.  
 

  
Carbon 

distribution 
(mole-%) 

C (char) 25 
CO + CO2 Acc. to balance 
CH4 11 
C2H4 7 
C2H6 1 
Benzene 3,0 

Tars 
Naphthalene 1,5 
Phenantrene 0,8 

 
The amount of hydrogen and water is decided by the water gas shift reaction. Impurities 
such as ammonia and hydrogen sulphide depend on the amount of nitrogen and sulphur 
in the biomass.  
 
Fuels and products 

In Sweden, there are a lot of forest residues that are good candidates as feed to a 
gasifier, such as branches, tops, wood chips and bark.  For the calculations, the 
following elemental composition of biomass is used. It is a mixture of the above 
mentioned residues.  
 



VÄRMEFORSK 
   
 

 viii

Table III. Composition of the mix of raw materials which has been used in the calculations. 
 

C (weight-% daf) 52,26 
H (weight-% daf) 6,15 
O (weight-% daf) 41,25 
N (weight-% daf) 0,30 
S (weight-% daf) 0,03 
Cl (weight-% daf) 0,01 
Ash (weight-% d) 1,86 
Water (weight-%) 10,00 
Heating value, 
calorimetric (MJ/kg ds) 20,64 

 
The fuel products that are looked upon in this project are DME, methane, methanol and 
burner gas. The burner gas is used on site. The other three and their characteristics are 
compared in the table below. Data for diesel is also there, for comparison. 
 
Table IV. Comparison of different fuel products. 
 

Characteristic DME Methane Methanol Diesel 
Chemical formula CH3OCH3 CH4 CH3OH - 
Boiling point (°C) -25,1 -161,5 64.6 180 - 370 
Density, fuel (kg/m3) 0,67 - 0,79 0,84 
Ignition point (°C) 235 650 450 250 
Cetane number 55 - 60 - 5 40 – 55 
Octane number - 122 105 - 
Heating value (MJ/kg) 28,9 50,2 20,1 42,7 
Heating value (MJ/m3) 59,4 36,0 - - 

 
Considering these qualities, DME is likely to be used in a diesel engine and methane 
and methanol is likely to be used in an Otto engine. Due to the fuels different chemical 
characteristics, smaller changes within the engines will be required. 
 
DME and methanol can be synthesized with H2 and CO as reactants. Depending on 
which reactor type is used, the optimum ratio H2:CO could be either 1 or 2 for DME 
production. For methanol, the optimum is 2. DME can also be produced from methanol, 
where two methanol molecules become one DME molecule. The synthesis reaction with 
H2 and CO generally takes place at about 240-280°C and a pressure of 30-100 bar.   
 
Methane is also synthesized from H2 and CO. The optimum ratio for this reaction is 3. 
At lower pressures, reactor temperatures at around 300°C favor high conversion to 
methane. Higher pressures make it possible to do the synthesis at higher temperatures, 
whilst keeping the conversion high.  
 
Burner gas is used in the pulp plant’s lime kiln, where high purity fuels are required. 
Therefore (and for other reasons), biomass with its high ash content cannot be fired 
directly in the kiln, but has to be upgraded to ash free gas first. 
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Cleaning of the gas  

The producer gas from the gasifier consists of gas components, condensable tars and 
particles. The tars will clog up the system when they condense, as does particles. 
Particles also cause erosion. Both tars and particles need to be cleaned from the 
producer gas before the gas is processed further. The catalysts in the fuel synthesis 
reactors require a synthesis gas of very high purity. Especially sulphur and chlorine 
compounds are grave catalyst poisons, and must be reduced to ppb levels.  
 
Particles can be reduced to small levels using a cyclone. A cyclone can separate above 
90 % of the particles bigger than 5 µm and parts of the particles of 1-5 µm. For smaller 
sizes, a bag house filter can be used. According to literature, around 99,9 % of the 
particles can be cleansed using a metal or ceramic filter, even if some of the particles 
are below 1 µm. Scrubbers can be used to separate particles down to at least 0,5 µm, 
depending on the type of scrubber. There are two basic principles for cleaning the gas of 
tar: 
 

• Reforming, gives more hydrogen and carbon monoxide 
o Thermally, at temperatures above 1000°C 
o Catalytically, at temperatures of 800-950°C 

• Scrubbing with oil, gives a spent oil residue 
 
Catalytic reforming can take place both in the gasifier bed using catalytically active bed 
material and in a bed after the gasifier. Good candidates as in-bed catalysts can be 
olivine, dolomite and calcite. A tar conversion of more than 90 % has been shown, 
using olivine. Thermal reforming yields a gas with very little tar but with some 
methane, since the latter is hard to crack.  Scrubbing the gas of tars can give a loss of 
product, but the oil/tar residue can be either gasified or burnt to recover the energy. 
There are a lot of different types of scrubbers, including spray towers and Venturi 
scrubbers. Venturi scrubbers can reduce the amount of tar with about 99 %.  
 
After the particles and tars are reduced to acceptable levels, the gas needs to be cleansed 
from sulphur, chlorine and nitrogen containing compounds. It might also be of need to 
reduce the amount of carbon dioxide.   
 
The most abundant of the contaminants in producer gas is ammonia and hydrogen 
sulphide. There will also be traces of hydrogen chloride, mercaptans, carbonylic 
sulphide, hydrogen cyanide etc. Ammonia and hydrogen chloride are rather easily dealt 
with using a water scrubber, as the compounds solve effectively in water. Sulphuric 
compounds can be reduced using both chemical and physical solvents in a scrubber 
system, filters and adsorbers. The table below shows cleaning efficiencies for some 
different types of techniques. Selexol and Rectisol is the name of physical absorption 
systems, amine and water are chemical absorbers, and zinc oxide and activated carbon 
are filters. PSA stands for pressure swing adsorption and is a regenerating adsorbing 
process.  
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Table V. Possible level of purity for some gas cleaning techniques. 
 
 Selexol Rectisol Amine Water 

scrubber Zinc oxide Activated 
carbon PSA 

Ammonia 54 %* - - 8,5 ppm  - 280 mg/g 
carbon  - 

Hydrogen 
sulphide 1 ppm  0,1 ppm 

(H2S+COS) 98 %   < 1 ppm 0,1 ppm***
 < 0,5 ppm  < 5 ppb 

Carbon 
dioxide 98,5 %  < 2 ppm  99,5 %  96 %  - - - 

Hydrogen 
chloride 99,9 %** - - < 0,3 ppm - - - 

* Calculated value, based on the compounds solubility in Selexol compared to that of hydrogen sulphide.  
** Assumed value. Hydrogen chloride is more polar than hydrogen sulphide, and should thus solve better 
in Selexol.   
*** If the incoming concentration of H2S<20 ppm. 
 
Both ammonia and hydrogen chloride is soluble in most physical and chemical 
absorption liquids. It is important to clean the gas of those compounds early in the 
process, as they tend to be hard to recover from liquids other than water. Hydrogen 
sulphide and carbon dioxide can most often be taken care of in the same vessel. 
Depending on the solute and process parameters chosen, the relative amounts of the 
compounds that can be withdrawn from the gas differ.  
 
Upgrading of the gas 

Depending on the synthesizing reactor, different ratios of hydrogen to carbon monoxide 
is needed. If the ratio is too low, a water gas shift reactor can be used, where the 
following reaction takes place:  
  

molkJHCOHOHCO /2,410
298222 −=∆+⇔+  

 
The reactor can be used at a large span of temperature, but the most common is to use 
either low temperature shift (around 200°C) or high temperature shift (350-400°C), or 
an intermediate temperature. High temperature shift can give an outgoing carbon 
monoxide amount of around 3 %, whereas low temperature shift can reduce the amount 
down to around 0,4 %. 
 
Oxidizing and inertizing media  

Oxidizing media for gasification is air and oxygen. Air has the advantage of being free, 
but consists of a lot of nitrogen that will dilute the process gas and enlarge the 
equipment. Oxygen causes no dilution, but requires a not negligible amount of energy 
for its production.  
 
Using bed material heated gasifiers reduces the need for oxidizing media, but fluidizing 
media is still needed. Steam is a good choice as the gasification plant will be a net 
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producer of heat. Steam can also be used as inertizing media in hot systems. Inertizing 
media for cold systems could be nitrogen or carbon dioxide.  
 
Bed material 

In some of the case studies, the required heat for gasification will be transferred to the 
gasifier by hot bed material from a close-by combustor unit. The bed material is 
transported to the gasifier from the combustor unit either via a cyclone, if the combustor 
is a CFB, or via gravitational forces and fluidizing media, if the combustor is a BFB. In 
the same manner, the bed material is transported from the gasifier to the combustor. In 
the picture below, two types of transportation is shown.  
 

 
Figure II. Two different types of bed material transportation, the picture to the left shows the 

Ferco/Battelle concept, and the picture to the right shows the concept used in the 
Güssing gasifier. 

 
The use of bed material for heating purposes limits the gasification temperature. This is 
partly because of the risk of sintering at temperatures above around 950°C, and partly 
because of the huge amount of bed material that need to be transported.  
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Case studies 

 
Three locations were chosen for case studies: 
 

• Göteborg municipality 
• Eskilstuna municipality 
• Södra Cell Värö (pulp mill) 

 
Göteborg is a city with about 500 000 inhabitants situated in the west of Sweden. The 
city is connected to a natural gas grid, and therefore it is a good place for a gasifier 
producing methane. A lot of the district heating derives from the municipality’s waste 
incineration plant and waste heat from refineries. The rest comes mostly from a 
gascombi and a wood fired hot water boiler.  
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Figure III. Duration curve for Göteborg 2008. HP = hot water boiler, VP = heat pump, KVV = 

heat and power plant, naturgas = natural gas, spillvärme raffinaderi = waste heat 
refineries. 

 
For the Göteborg case studies, we examine the following: 
 

• Methane production in a twin bed gasifier (100 MW) 
• Methane and methanol production in a twin bed gasifier (100 MW) 
• DME production in an oxygen blown CFB gasifier (100 MW) 

 
Eskilstuna is a medium sized city with about 90 000 inhabitants. Today, biogas is 
produced in a digesting unit which gives enough bio methane to fuel 20 buses and about 
100 cars. The city is heated mainly by two wood fuelled BFB and CFB boilers.  
 



VÄRMEFORSK 
   
 

xiii 

0
20

40
60
80

100

120
140
160

180
200

1 731 1461 2191 2921 3651 4381 5111 5841 6571 7301 8031

Time(h)

D
ist

ric
t h

ea
tin

g 
(M

W
) Olja

Värmepump
CFB, RK
CFB, VK
KVV, RK
KVV, VK

 
Figure IV. Duration curve for Eskilstuna 2005-2008. Olja = oil, Värmepump = heat pump, KVV = 

BFB boiler, VK = heat deliveries from boiler plant, RK = Flue gas condensation. 
 
For the Eskilstuna case studies, we examine the following: 
 

• Methane production in a boiler integrated gasifier (10 MW) 
• Sensitivity analysis’s  

o Char and tar formation 
o On- and off site drying  
o Calcium content in bed material  

 
The Södra Cell Värö pulp mill produces more than 400 000 tonnes of pulp each year, 
and delivers waste heat to a nearby city. The mill’s gasifier is fuelled by bark and 
produces burner gas for the mill’s lime kiln. By this action, up to 200 GWh of oil is 
saved every year. For the Värö case studies, we examine the following: 
 

• Burner gas production in an air blown CFB gasifier (26 MW) 
• Burner gas and methane production in an oxygen/steam blown CFB gasifier (46 

MW) 
 

Modeling   

 
Program 

For each case study, mass- and energy balance calculations were performed in an Excel 
based simulation tool made by S.E.P.. The whole chain from gasifier to cleaning, 
upgrading and synthesizing was modeled. In the program, some simplifications have 
been made, such as the components that are considered. Also, the heating needed for the 
cleaning steps were not modeled rigorously, but was set as fixed numbers.   
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Case studies 

The processes basically consist of gasification, tar treatment, contaminant removal, 
upgrading and synthesizing. Simple block flow diagrams of the different processes can 
be seen below, together with a short presentation. More rigorous flow sheets can be 
found in this reports appendix.  
 
Methane production 
Methane is produced both in the Göteborg and the Eskilstuna case study. Both gasifiers 
are bed material heated; only the Eskilstuna gasifier is coupled to the BFB boiler and 
the Göteborg gasifier is a stand alone twin bed gasification unit. Tar is cleaned using a 
three step oil scrubber. A water scrubber is used to extract ammonia, hydrogen chloride 
and water. The amount of carbon dioxide and sulphur compounds are reduced with an 
amine scrubber, and possible residues of sulphur are taken care of in a filter. The gas 
cleaning is followed by synthesis of methane in a low pressure reactor (4 bars). (This 
low pressure technique is not yet commercialized but has been tested in a 1 MW scale 
in the Güssing gasification plant. Commercialized techniques often use pressures higher 
than 30 bars.) Thereafter, water is condensed in a condenser and any carbon dioxide left 
is taken away by an amine scrubber. The gas is dried and hydrogen is separated in a 
PSA and recirculated.    
 

Gasifier

Boiler

Oil 
scrubber

Desulph
urisation

Synthe
sis

Water 
scrubber

CO2 
scrubber Upgrading methane

hydrogen
 

 
Figure V. Block flow diagram for methane production. 
 
DME production 
The DME production starts with an oxygen/steam blown CFB gasifier. Tar is cracked at 
high temperature in a thermal reformer. The reformer is followed by the same cleaning 
sequence as for the methane production; water scrubber, amine scrubber and a sulphur 
filter. After the synthesis, an amine scrubber takes away the CO2. The unreacted CO and 
H2 together with formed methanol are separated from the DME using distillation.   
  

Gasifier Reformer
Desulph
urisation

Synthe
sis

Water 
scrubber

CO2
scrubber

Up-
grading DME

methane  
 
Figure VI. Block flow diagram for DME production. 
 
Methane and methanol (and DME) production 
The air separation unit needed for producing oxygen and the reformer unit requires a lot 
of energy. If they can be avoided, much is won. We therefore investigated the 
possibility of co-producing methane and methanol using a twin bed gasifier. The H2:CO 
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ratio from this gasifier is not suitable for DME production, and therefore methanol is 
chosen. However, DME can readily be produced by adding a DME reactor made for 
having methanol as a reactant. The difference between this process and that for methane 
production is that the process gas enters a methanol reactor instead, and that methane 
passes as an inert in the system. After the synthesis, methanol is separated using cooling 
and distillation. CO2 is taken away from the gas stream with an amine scrubber, the 
methane is separated in a PSA, and the reactants are recirculated to the reactor.  
 
Burner gas production 
The burner gas is produced in an air blown CFB gasifier. After the gasifier, the gas is 
cooled by the oxidizing air that is to enter the gasifier. The gas is thereafter considered 
burner gas and is used as a fuel in a lime kiln.  
 
Burner gas and methane production 
The Värö gasifier is blown with oxygen and steam instead of air. Some of the producer 
gas is as in the previous case cooled and goes to the lime kiln. The rest of the gas is 
upgraded in the same way as for the methane production case. One difference is that 
residue oil/tar and separated char is fed to the lime kiln and not to the gasifier.  
 

Gasifier

Lime kiln

Oil 
scrubber

Desulph
urisation

Synthe
sis

Water 
scrubber

CO2 
scrubber

Up-
grading methane

hydrogen

burner gas

 
 
Figure VII. Block flow diagram for burner gas and methane production. 
 

Results and discussion 

 
The case studies have been evaluated based on energy efficiency for fuel production, 
electricity and district heating. The efficiency is foremost calculated for the higher 
heating value. In the case of the boiler integrated gasifier in Eskilstuna, the efficiencies 
have been calculated on the marginal fuel. We have also let the district heating remain 
unchanged. Efficiencies, consumptions and outputs are presented in the table below.  
 
The results presented should be seen as the potential of the different concepts, what is 
theoretically possible. A real plant will probably yield lower efficiencies.  
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Table VI. Results: energy- and mass balances for the different case studies. 
 

Product Methane Methane DME Methanol 
methane 

Burner 
gas 

Burner gas 
methane  

Localization Eskilstuna Göteborg Göteborg Göteborg Värö2 Värö2  

Fuel 
production 

cal 10 100 100 100 26,0 46,0 MW 
eff 9,0 90,1 90,9 87,3 24,0 42,1 MW 

 - Methane 10 100 - 53  20 MW 
 - DME/methanol   100 47   MW 
 - Burner gas   -  26 26 MW 
Heat and electricity         
 - Electricity 

production 0,01 5,3 4,1 3,1  -  

 - Electricity 
consumption 0,41 3,8 9,0 6,5  1,5  

 - Net electricity -0,40 1,5 -4,9 -3,4 -0,13 -1,5 MW 
 - District heating 0 6,4 18,8 6,3 0 5,0 (-1,5)1 MW 
Fuel input  
 - Biomass 0,58 6,8 7,5 6,48 1,27 2,5 kg ds/s 
 - RME3 0,005 0,023 0 0,020 0 0,019 kg/s 
O2, consumption - - 0,54 - - - kg/kg ds

Total 
output 

cal 12,1 140 155 134 26,3 51,8 MW 
eff 10,1 117 129 112 24,3 47,9 MW 

Energy efficiency  
Fuel cal 82,7 71,1 64,5 74,4 98,9 88,8 % 
+ electricity cal 79,4 72,1 61,3 71,8 98,4 85,8 % 
+ district 
heating cal 79,4 76,7 73,4 76,5   % 

Fuel + heat + 
electricity eff 85,0 83,3 80,9 80,2 98,2 84,7 % 

 
1. There is an extra need for 1,5 MW steam that is not covered by steam generation from the gas 

cooling and synthesis. The 5 MW generated by the process does generally not have any market 
at the mill, but can be used for drying of bark etc. The total energy efficiency does not include 
this heat.  

2. The balance does not include drying. 
3. RME is used as a tar absorber and spent RME is fed to the gasifier or the boiler. 

 
It can be seen that the fuel production efficiency is best for the burner gas production 
with 98,9 %. For pure vehicle fuels, production of methane with a boiler integrated 
gasifier gives the highest efficiency of 82,7 %. The lowest efficiency, given by the 
DME production, is 64,5 %.  The total (effective) energy efficiency is likewise best for 
the burner gas production case with 98,2 %. It is followed by methane production at 85 
%. The DME production has closed up on the other processes and gives an efficiency of 
80,9 %. Co production of fuels seems to be a good choice when high output of fuel is 
wanted, but is not so advantageous when the total energy efficiency is considered.  
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The net electricity varies a lot depending on the process, with DME production and 
methanol/methane production among the top consumers. On the other hand, those two 
processes also are among the top producers of heat. This is important to know for the 
placing of a gasification plant, since there in some cases is need for a large heat sink.  
 
Depending on the gasification parameters, different producer gas compositions are 
achieved. These are presented in table VII below.  
 
Table VII. Table with results for producer gas composition. 
 

Component Methane Methane DME Burner gas Burner gas, 
methane  

Localization Eskilstuna Göteborg Göteborg Värö Värö  
H2 41,0 47,2 25,6 15,5 25,1 mole-% 
CO 10,7 15,7 22,5 16,8 20,7 mole-% 
CO2 9,0 7,5 20,7 14,4 21,4 mole-% 
H2O 28,7 18,8 20,3 11,0 21,5 mole-% 
CH4 7,2 7,4 7,4 5,7 7,7 mole-% 
C2H4 2,3 2,4 2,4 1,8 2,5 mole-% 
C2H6 0,33 0,34 0,34 0,26 0,35 mole-% 
C6H6 0,33 0,17 0,34 0,26 0,35 mole-% 
C10H8 0,10 0,05 0,10 0,08 0,11 mole-% 
C14H10 0,04 0,02 0,04 0,03 0,04 mole-% 
N2 - - - 33,9 - mole-% 
NH3 0,32 0,33 0,33 0,25 0,34 mole-% 
Tar 12,1 5,5 11,2 7,7 11,7 g/Nm3 d g 
Particles 17,3 15,4 67,4 68,5 104,5 g/Nm3 d g 
 - Of which is 

carbon 12,2 11,2 56,7 50,8 77,6 g/Nm3 d g 

H2/CO ratio 3,8 3,0 1,1 0,9 1,2  
 
The major differences are the water gas shift component distribution. When oxygen or 
air is used as oxidization media, more CO2 and CO and less H2 is produced. This results 
in big differences in the H2/CO ratio, which is 3-3,8 in the case of steam blown 
gasification, and 0,9-1,2 in the case of oxygen or air blown gasification. There are also 
major differences in the tar and particle production. It is clearly seen that an indirect 
gasifier produces less particles than a direct gasifier, which is probably a result of the 
carbon being burnt in the combustor.  
 
In order to give an understanding of how the gas composition changes during the 
gasification, cleaning, upgrading and synthesizing process, the composition for a few 
steps in the methane production case at Eskilstuna are given in table VIII.  
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Table VIII. Gas composition for different units for the case study at Eskilstuna (base case). 
 

Component Gasifier 
bed 

After oil 
and water 
scrubbers 

After CO2 
scrubber 

After 
methane 
synthesis 

Product  

H2 41,0 56,2 65,4 24,2 0,8 mole-% 
CO 10,7 14,7 17,0 - - mole-% 
CO2 9,0 12,1 0,7 0,3 0,8 mole-% 
H2O 28,7 3,2 0,8 31,2 0,0 mole-% 
CH4 7,2 9,8 11,4 44,2 98,2 mole-% 
C2H4 2,3 3,1 3,6 0,0 0,1 mole-% 
C2H6 0,33 0,45 0,52 0,01 0,01 mole-% 
C6H6 0,33 0,45 0,52 0,01 0,01 mole-% 
C10H8 0,10 0,003 0,003 - - mole-% 
C14H10 0,04 - - - - mole-% 
NH3 0,3 - - - - mole-% 
H2S 0,01 0,01 0,0006 - - mole-% 

C 1,6 - - - - mole/ 100 
moles gas 

Total 101,6 100 100 100 100 mole/ 100 
moles gas 

 
The hydrogen remaining after the methane synthesis is recycled back to the synthesis 
reactor.  
 
As can be seen in table VII, the carbon conversion and tar amount vary quite a lot. 
Therefore, a sensitivity analysis has been made to see how these differences affect the 
mass- and energy balance for our base case, methane production at Eskilstuna. The 
effects of on- and offsite drying was also considered, as was the amount of calcium in 
the bed material. The results of this analysis are found in table IX. 
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Table IX. Results from sensitivity analysis. Bold parameters are those that are changed 
compared to the base case (marked with grey). 

 

Share of carbon that ends up in 
char 15 25 35 25 25 25 25 % 

Share of carbon that ends up in 
benzene and tar  9,8 9,8 9,8 4,9 19,6 9,8 9,8 % 

Drying On site drying Off-site  
Calcium in the bed material According to specification Nothing Acc…*  

Gas 
production  

Cal.  10 10 10 10 10 10 10 MW 
Eff. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 MW 

Net electricity  -0,36 -0,30 -0,05 -0,28 -0,17 -0,43 -0,79 MW 

Extra fuel 
input 

Bio fuel 0,57 0,58 0,61 0,58 0,58 0,58 0,47 kg ds/s
RME 0,004 0,005 0,005 0,003 0,009 0,005 0,005 kg/s 
MW (cal) 11,9 12,2 12,8 12,2 12,4 12,2 9,8 MW 
MW (eff) 9,9 10,2 10,7 10,2 10,4 10,3 9,1 MW 

Energy 
efficienc
y 

Cal. 
Fuel 84,3 81,8 78,4 82,3 80,8 81,7 101,7 % 
Fuel+Electricity 81,3 79,4 78,0 80,0 79,4 78,2 93,6 % 

Eff. 
Fuel 90,8 88,0 84,3 88,7 86,7 87,9 99,1 % 
Fuel+Electricity 87,2 85,1 83,9 85,9 85,0 83,7 90,4 % 

Influence on 
boiler 

Flue gas 
volume 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 -0,4 % 

Change in 
output  -0,5 -0,1 0,5 -0,2 0,2 -0,3 -1,8 % 

H2/CO ratio 3,08 3,83 5,04 3,64 4,30 2,34 3,83  
Bed material circulation 8,40 8,11 7,76 8,32 7,66 15,70 8,11 kg/s 

* According to specification 
 
If more carbon ends up in char, the effect on the net electricity is that less electricity is 
needed. Less carbon in the producer gas results in less gas, which needs less energy to 
be compressed in the processing of the gas. On the other hand, the energy efficiency 
decreases both when considering fuel and fuel + electricity output. The flue gas volume 
in the boiler is not affected particularly much, but the output from the boiler is increased 
with more char from the gasifier. The tar production affects the process in the same way 
as char does.  
 
If calcium is absent in the bed material, somewhat lower efficiencies are achieved, but 
the major differences lies in the H2:CO ratio and the need of bed material circulation. 
Onsite drying demands some of the heat that would otherwise be used for district 
heating. This decreases the heat sink, which also decreases the electricity production. 
On the other hand, less fuel input is needed to produce the same amount of methane. 
The net effect is that the energy efficiency is better for the case with off site drying.   
 
The boiler is affected by the integration of a gasifier by changed flue gas volume, 
different freeboard temperature and changed output. The results of calculations on these 
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parameters for different methane outputs are found in figure VIII. Here, the output of 
district heating is kept constant.  
 

Changes in a boiler integrated with a gasifier
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Figure VIII. How the boiler is affected by the size of the gasifier.  
 
The freeboard temperature drops quite a lot when the gasifier size is increased from 0 to 
100 MW. The flue gas volume is affected, with an increase of 14 % from 0 to 100 MW 
methane. The boiler effect hardly changes at all. Whether or not a certain boiler can 
manage these changes depend upon the bottleneck of the boiler.  
 
It is hard to compare the use of fuel, heat and electricity, and what sort of energy is to 
be prioritized. One way is to see how much fossil energy that can be replaced with a 
certain method. The results can be found in table X. The results do not consider the end 
use of the fuel product, and so the efficiency of a motor engine is not included.  
 
Table X. Replacement of fossil fuels with the methods chosen, MJ replaced fossil fuel per kg 

feed (dry substance).  
 

  Methane Methane DME Methanol 
methane 

Burner 
gas 

Burner gas 
methane 

  Eskilstuna Göteborg Göteborg Göteborg Värö Värö 

Fossil energy 
replaced 

MJ/ 
kg ds 16,1 16,1 14,5 15,3 20,3 17,1 

Decreased carbon 
dioxide emissions 

kg/ 
kg ds 0,86 0,99 1,01 0,41 1,10 1,13 

 
Not surprisingly, the burner gas production, having high energy efficiency, replaces the 
most fossil energy. DME, with its lowest energy efficiency, also replaces the smallest 
amount of fossil energy.  
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Conclusions 

 
For plants producing gas or liquid fuels for selling, the results show that energy 
integration of fuel production in a polygeneration plant results in a good energy 
efficiency. The best result is achieved when gasification is integrated with a fluid bed 
boiler and its power production. The drawback with this type of integration is that the 
duration curve for the boiler plant might be unsatisfactory due to a small heat sink. A 
methane production plant that is not integrated with a boiler can reach a good energy 
efficiency with a relatively small heat sink.  
 
The best energy efficiency is achieved through burner gas production, which must be 
used onsite. For sellable fuels, the result shows a higher energy efficiency for methane 
than for DME.  
 
For the processes studied, the pressurized process for DME production has the highest 
use of electricity. The pressurization results in less need of energy for compression, but 
the production of the oxygen needed for the process demands a lot of electricity.   
 
A sensitivity analysis concerning carbon conversion shows that this may have great 
influence for different downstream processes such as synthesis and cleaning of CO2. 
This shows the need of more fundamental knowledge about the gasification process and 
what it is that determines the tar and char conversion.
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1 Inledning 

Ökade utsläpp av växthusgaser och kopplingen till klimatförändringar är ett mycket aktuellt 
och angeläget ämne. Från samhället ställs hårdare krav på att minska utsläppen av bland annat 
växthusgaser. EU har tagit fram förslag på direktiv som ska avhjälpa klimatförändringar. 
Följande anser EU ska vara infriat år 2020 [1]: 
 

• Andel förnyelsebart i fordonsbränslen ska vara minst 10 % 
• Andel förnyelsebar energi ska vara minst 20 % 
• De fossila koldioxidutsläppen ska minska med 20 % 
• Energieffektivisering ska ske med minst 20 % 

 
Dessa nya krav har föranlett ett stort intresse hos energileverantörer för tekniker som minskar 
koldioxidutsläpp och möjliggör ökad användning av biomassa vid kraftvärme- och 
drivmedelsproduktion. Förgasning av biomassa utgör en sådan teknik. 
 

1.1 Bakgrund 

Förgasning är en teknik som har funnits länge, men där intresset för tekniken går upp och ner 
i vågor. Under 2000-talet har förgasning fått ett stort uppsving bland annat tack vare att det är 
en flexibel och effektiv teknik för att konvertera biobränsle till olika former av energi. Det 
förekommer i nuläget en hel del forskning inom området. Historiskt sett har förgasning av 
biomassa månghundraåriga anor, där ett exempel är förgasning av ved i kolmilor. I modern tid 
har förgasning förekommit i många sammanhang. I allmänhet har förgasning motiverats där 
ett speciellt mervärde kan skapas, som till exempel gengas för bilar under kriget, och 
svartlutsförgasning. Svartlutsförgasning har varit föremål för en rad forsknings- och 
utvecklingsprojekt, där olika koncept har utvecklats och studerats. Drivkraften för denna typ 
av processutveckling har varit att undvika smältaexplosioner (t ex Chemrec [2]) och att 
förbättra kemikalieåtervinning (t ex SCA-Billerudprocessen för sulfitlut [3]). Dessa båda 
processer har varit i kommersiell drift. 
 
I början av åttiotalet bidrog de höga oljepriserna till att sätta fart på utveckling av 
förgasningstekniken. I Sverige sattes tre förgasare för produktion av bränngas till mesaugnar i 
drift. En av dem, Väröförgasaren, är fortfarande i drift och körs idag med god lönsamhet. 
Intresset för förgasning bidrog även till att industrin insåg möjligheterna med att utnyttja 
förgasning för ökat elutbyte (Chemrec och Värnamoanläggningen). I Piteå planerades en 
pilotanläggning för Chemrec i syfte att öka elutbytet. När denna anläggning väl byggdes, 
byggdes den istället för att producera syntesgas för drivmedelstillverkning. 
 
På senare tid har fokus riktats mot att ersätta fossila drivmedel. Det finns idag en rad olika 
förgasningskonceptet med denna inriktning och även mindre anläggningar där förgasning 
demonstreras. 
 

1.2 Beskrivning av forskningsområdet 

Det bedrivs forskning om förgasning på många ställen runtom i världen. Nedan beskrivs 
tidigare arbeten om förgasning som gjorts inom Värmeforsk, samt forskning kring några 
större förgasare i Sverige och i utlandet.  



VÄRMEFORSK 
   
 

 2

 
Värmeforsk 
Förgasning av biomassa förekommer i dryga tiotalet Värmeforskrapporter. Merparten av 
dessa tar upp praktiska aspekter i samband med förgasning, såsom tjär- och 
spårämnesproblematik och hur gas från en förgasare kan användas som bränngas. 
Systemanalyser av förgasning av biomassa för drivmedelsproduktion har gjorts i rapport 904 
(Biobränslebaserade energikombinat med tillverkning av drivmedel [4]) och 1012 
(Bioenergikombinat – tekniktrender, system och styrmedel [5]).   
 
Rapport 904 ger en översikt över produktion av de olika biomassabaserade drivmedlen FT-
diesel, metanol, DME och etanol. Totala energibalanser erhållna från litteratur anges och 
diskuteras, liksom integrationspotentialen. Det konstateras att ett kombinat innefattande 
drivmedelsproduktion och kraftvärmeproduktion är gynnsamt sett utifrån ett energiperspektiv. 
För metanol anges ett utbyte på mellan 26 och 49 %, framtaget av tre olika instanser. Det 
framgår dock inte om det baseras på högre eller lägre värmevärde. Med olika 
processkonfigurationer erhölls en totalverkningsgrad på 50 till 72 %. Utbyten för DME anges 
ej.  
 
Rapport 1012 tar upp ett antal olika biomassabaserade drivmedel, hur dessa produceras samt 
ger exempel på några olika svenska kombinat (inkluderande bland annat pelletsproduktion). 
Ett antal internationella och nationella forskningsprojekt diskuteras, liksom de olika 
styrmedel som tillkommit för att öka mängden förnybart inom EU. De systemanalyser som tas 
upp för de olika produktionsmetoderna är mestadels kvalitativa, och visar på energimässiga 
fördelar för integration.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att dessa rapporter pekar på fördelarna med energikombinat. 
 
Forskning i Sverige och Europa 
I Sverige bedrivs förgasningsforskning framför allt på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), 
Chalmers Tekniska Högskola (CTH) och inom ett samarbete mellan högskolor och industri i 
norra Sverige. Några forsknings/utvecklings- samt industrianläggningar för förgasning, som 
har varit i drift i Sverige under de senaste 20 åren, anges i tabell 1.  
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Tabell 1. Förgasare i Sverige. 

Table 1. Gasifiers in Sweden. 
 

Lokalisering Typ Storlek 
(MW) Bränsle 

Oxiderande 
/fluidiserande 

medium 

I 
drift 

Chalmers 
Tekniska 
Högskola 

Atmosfärisk bubblande 
fluidiserad bädd, 
pannintegrerad 

2 Pellets Ånga Ja 

Kungliga 
Tekniska 
Högskolan 

Trycksatt bubblande 
fluidiserad bädd, batch 0,025 Diverse Syrgas, ånga Ja 

Värnamo Trycksatt cirkulerande 
fluidiserad bädd 18 Flis, 

pellets Syrgas, ånga Nej 

Södra Cell Värö Atmosfärisk cirkulerande 
fluidiserad bädd 25-35 Bark Luft Ja 

Piteå Trycksatt quenchad 
entrained flow 3 Svartlut Syrgas Ja 

Skoghall Trycksatt quenchad 
entrained flow 1,5 Svartlut Syrgas Nej 

Frövi Atmosfärisk quenchad 
entrained flow 15 Svartlut Luft Nej 

Norrsundet Atmosfärisk cirkulerande 
fluidiserad bädd 25-35 Bark Luft Nej 

Karlsborg Atmosfärisk cirkulerande 
fluidiserad bädd 25-35 Bark Luft Nej 

 
I Europa förekommer forskning kring förgasning på många olika universitet och högskolor. 
Vienna University of Technology forskar bland annat på Güssing-förgasaren, Energy research 
Centre of the Netherlands (ECN) bedriver forskning kopplad till Milena-förgasaren och 
University of Delft kör tester med universitetets 100 kWth förgasare.  
 
Chrisgas (Clean Hydrogen Rich Synthesis Gas) [6] är ett femårigt projekt med slut 2010 som 
har som mål att tillhandahålla kunskap för att framställa ren syntesgas, vilken kan användas 
till produktion av diverse biodrivmedel. Projektet tar upp alltifrån tillgång till bränsle och 
uppgradering av detta till olika förgasningsmetoder och rening/uppgradering samt 
systemanalys.  
 
ReNEW (Renewable Fuels for Advanced Powertrains) [7] är ett fyraårigt projekt avslutat 
2008 med bas i Tyskland, som gick ut på att producera och utvärdera biomassabaserade 
drivmedel genom olika pyrolys- och förgasningsmetoder och jäsning.  
 

1.3 Forskningsuppgiften och dess roll inom forskningsområdet 

Projektet syftar främst till att belysa olika integrationsmöjligheter som kan förekomma i ett 
energikombinat där en förgasningsanläggning innefattas. De energikombinat som studeras 
baseras på fallstudier med olika förutsättningar. Fallstudierna görs för följande: 
 

• Eskilstuna Energi & Miljö, som representerar en energileverantör i en medelstor 
svensk stad 
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• Göteborg Energi, som representerar en energileverantör i en svensk storstad. 
• Södra Cell, Värö, som representerar en skogsindustri som även är en energileverantör 

och där det dessutom finns en existerande förgasningsanläggning. 
 
I Göteborg finns goda möjligheter för avsättning av stora mängder biometan tack vare tillgång 
till naturgasnätet och en naturgaskombianläggning. Även Södra Cell Värö befinner sig nära 
naturgasnätet.  
  
Baserat på de lokala förutsättningarna har energiintegrationsmöjligheter med dess 
energieffektivitet studerats. För att få en enhetlig bedömningsbas har samma beräkningsgrund 
använts för de olika beräkningsfallen. Eftersom framställning av drivmedel och andra 
bränslen inte enbart görs genom förgasning utan i en hel processkedja med ett flertal 
uppgraderingssteg, så har beräkningen gjorts över hela processkedjan. På detta sätt har hänsyn 
tagits till hur driftsbetingelser i ett processteg påverkar andra processteg. 
 
Projektet ger kunskap om hur olika sorters processlösningar kan utformas med t ex 
metanproduktion via förgasning och metanisering, bränngasproduktion och implementering 
av en förgasare av Chalmersmodell (dvs förgasningsreaktor hängs på befintlig 
fluidbäddpanna). Därmed studeras också nya typer av energikombinat.  
 

1.4 Mål och målgrupp 

Målen med projektet är: 
 

• Att kunna ange var satsningar bör göras för att få ut största möjliga effekt med 
avseende på inmatad biomassa 

 

• Att öka kunskapen kring förgasning och renings- och uppgraderingstekniker för 
produktion av metan, metanol, DME och bränngas. 

 
Målgruppen i det här projektet är först och främst personer knutna till industrier inom 
värmeverksbranschen och skogsindustrin. Ett av projektets syften är att ge dessa personer en 
inblick i vilka möjligheter en förgasare kan tillföra en anläggning.   
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1.5 Läsanvisning 

Rapporten börjar med ett inledningskapitel (1) som kort beskriver bakgrunden till projektet 
och dess syfte.  
 
Bränsle- och drivmedelsproduktion via förgasning innefattar mer än bara förgasningssteget. 
Det är även en lång kedja av renings-, uppgraderings- och syntetiseringssteg. Vi har därför 
låtit göra en omfattande, om än inte heltäckande, beskrivning av tekniken i kapitel 2.  
 
 
I kapitel 3 beskrivs de lokala förutsättningarna för energiproduktion som gäller för de olika 
lokaliseringar som fallstudierna är knutna till. 
 
Modellering av de olika fallen är beskrivna i kapitel 4, där även modelleringsverktyget och de 
olika processmodellerna beskrivs. 
 
Resultaten i form av främst energieffektivitet och utbyten redovisas i kapitel 5. Även 
beräknade gassammansättningar och känslighetsanalyser redovisas. Dessa resultat analyseras 
och diskuteras i kapitel 6. 
 
Slutsatser med vissa övergripande diskussionsfrågor tas upp i kapitel 7. Avslutningsvis finns 
rekommendationer från studien och hur resultaten kan användas samt förslag till fortsatt 
forskningsarbete i kapitel 8 och 9. 
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2 Teknisk bakgrund 

Beroende på en anläggnings storlek, placering, integrationsmöjligheter och möjlighet för 
avsättning av produkter från anläggningen så kan processkonfigurationen se olika ut. För att 
förstå hur processen från förgasning med efterföljande uppgraderingssteg till färdig produkt 
kan utformas, så ges här en relativt omfattande teknisk bakgrund. Olika uppgraderingssteg 
beskrivs med alternativa metoder och hur dessa fungerar. Här ges emellertid ingen 
beskrivning av den totala processkedjan. Detta görs dock i avsnitten 4.3-0, där valda 
processlösningar i de olika fallstudierna presenteras. 

2.1 Terminologi 

Inom förgasningsvärlden förekommer många olika uttryck för de gaser som förekommer i en 
förgasnings- och syntetiseringsanläggning. Vi vill härmed klargöra några olika begrepp, som 
använts i denna rapport. 
 
Gengas:  Den gas som produceras i förgasaren.  
 
Syntesgas:  Den gas som är mer eller mindre färdig att matas in i ett syntessteg, den består 

till större delen av vätgas och kolmonoxid.  
 
Processgas:  En benämning på gasen i anläggningen, oavsett om det är i förgasaren, i 

reningssteget eller syntessteget.  
 

2.2 Förgasning 

 
Förgasning innebär omvandling av ett fast eller flytande bränsle till gas. De första stegen i en 
förgasningsreaktor är att biomassan torkas och pyrolyseras. Pyrolysen sker vid en något lägre 
temperatur än förgasning, och innebär att biomassan delas upp i lättare fraktioner i form av 
tjäror, koks och en mindre mängd gas. Tjärorna och koksen förgasas sedan, vilket ger en 
slutprodukt som till stor del är gasformig. Förgasning och pyrolys förekommer också som 
benämning för olika processkoncept. Den ungefärliga produktfördelningen för dessa 
processer anges i tabell 2 [8]. 
 
Tabell 2. Jämförelse mellan pyrolys och förgasning med avseende på produkter. 

Table 2. Comparison between pyrolysis and gasification concerning products. 
 

Process   Produkter   

  Olja/tjära Koks Gas 

Snabb pyrolys 
75 % 12% 13% - medelhög temperatur (400-600°C) 

- kort uppehållstid (<2 s) 

Förgasning 
5% 10% 85% - hög temperatur (700°C-1300°C) 

- varierande uppehållstid (<1s - 30 min) 
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Produkterna vid förgasning är, förutom vatten, i huvudsak vätgas, kolmonoxid och koldioxid. 
Det bildas också ett spektrum av olika kolväten; dels lättare kolväten; huvudsakligen metan 
och eten, dels tyngre kolväten. De tyngre kolvätena utgörs framför allt av aromater, främst 
bensen och polyaromater. Dessa aromater, bensen undantaget, benämns som tjäror. Mindre 
mängder av bland annat ammoniak, svavelväte, merkaptaner, vätecyanid, karbonylsulfid och 
väteklorid kan också hittas i gengasen.  
 

2.2.1 Förgasningstemperatur 

Vilken förgasningstemperatur som är lämplig beror helt på användningsområdet för och 
eventuell vidareförädling av gengasen. Låg temperatur ger mycket tjära, koksåterstod och 
metan. Högre temperatur ger generellt sett mindre koks och tjära och därmed erhålls en gas 
med mer vätgas och kolmonoxid. En temperatur på 700-900°C är vanlig i 
förgasningssammanhang. Sammansättningens ungefärliga variation med avseende på 
temperatur har illustrerats av Wei et al [9] och kan ses i figur 1.  
 
 
 

 

Figur 1.     Sammansättning av produktgas vid 1 bars tryck [9]. 

Figure 1. Composition of raw product gas at a pressure of 1 bar. 

2.2.2 Kemiska reaktioner och jämvikter 

Sammansättningen på gasen är beroende av olika jämvikter, vilka i sin tur till stor del är 
beroende av temperaturen. En hög temperatur ger en högre konversionshastighet och gör att 
reaktionen befinner sig närmare jämvikt. I figur 2 ses de vanligast förekommande 
reaktionerna [10].  
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Figur 2.    Huvudreaktioner vid förgasning 

Figure 2. Main reactions during gasification 

 
Nedan beskrivs de viktigaste jämviktsreaktionerna. Jämviktssambanden är baserade på 
jämviktsdata och har tagits fram genom kurvanpassning.  
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Vattengasskift 
Den kanske viktigaste jämvikten i förgasningssammanhang är vattengasjämvikten. För 
produktion av syntesgas eftersträvas ofta ett bestämt förhållande mellan kolmonoxid och 
vätgas. Genom att ändra driftbetingelser som påverkar vattengasjämvikten, till exempel 
temperatur, så kan detta förhållande justeras. 
 

222 COHCOOH +⇔+  
 
Jämviktskonstanten KVGS för denna reaktion uttrycks och kan beräknas på följande sätt [11], 
där t är temperaturen i grader Celsius: 
 

[ ] [ ]
[ ] [ ]COOH

COHKVGS ×
×

=
2

22  

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

+−=
t

KVGS 15,273
8,457733,4exp  

 
Vid normala förgasningstemperaturer (ca 800ºC) ligger jämviktkonstanten nära 1 och halterna 
av H2O, CO, H2 och CO2 är normalt i samma storleksordning, vilket antyds av figur 3. Där 
kan också ses att temperaturen på gasen i stor grad påverkar jämvikten. 
 

 

Figur 3.    Vattengasskiftjämvikten vid olika temperaturer [12]. 

Figure 3. Water gas shift equilibrium at different temperatures. 

 
Boudouardjämvikt 
 
Boudouardreaktionen är den redoxreaktion som ger jämvikt mellan kolmonoxid, koldioxid 
och rent kol enligt formel nedan.  
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CCOCO +⇔ 22  
 
Jämviktskonstanten KBOUD [11] för denna reaktion uttrycks och kan beräknas på följande sätt 
där trycket p uttrycks i atmosfärer: 
 

[ ]
[ ]2

2

CO
COpK BOUD ×=  

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

+−=
t

KBOUD 15,273
2036098,20exp  

 
Vid högre temperaturer (>900°C) skiftar jämvikten åt vänster och kolmonoxid är den stabila 
produkten. Vid lägre temperaturer kommer dock sot att bildas, vilket är ett problem vid till 
exempel vattengasskift, som ofta har en arbetstemperatur på mellan 200°C och 350°C. 
Tillsats av vattenånga bidrar till minskad sotbildning, eftersom vattengasjämvikten då skiftar 
mot mer CO2 och samtidigt mindre CO. Detta förskjuter i sin tur Boudouardjämvikten åt 
vänster. Boudouardjämvikten för gengas påverkas i hög utsträckning av 
förgasningsbetingelserna. Vid vissa förgasningsbetingelser bildas betydande mängder koks, 
som skiljs av från gengasen efter reaktorn. För en sådan gengas blir andelen kolföreningar, 
exempelvis kolväten, CO och CO2, lägre, vilket bidrar till minskad risk för sotbildning i 
efterföljande processteg. 
 

 

Figur 4.     Boudouardjämvikten vid olika temperaturer och 1 bar [13].  

Figure 4. The Boudouard equilibrium at different temperatures and 1 bar. 
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Metanjämvikt 
Förekomsten av metan i processgasen beror på två olika jämviktsreaktioner: 
 

COHOHCH +⇔+ 224 3  
 

24 2 HCCH +⇔  
 
Den första utnyttjas till exempel vid ångreformering av metan för tillverkning av vätgas. 
Den andra leder, liksom Boudouardreaktionen, till bildande av sot. Jämviktskonstanten 
KMETAN för den första reaktionen uttrycks och kan beräknas på följande sätt där trycket anges 
i atmosfärer: 
 

[ ] [ ]
[ ] [ ]COH

OHCH
p

K METAN
×
×

×= 3
2

24
2

1  

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

+−=
t

K METAN 15,273
26966098,30exp  

 
Vid atmosfärstryck krävs temperaturer på runt 700°C för att ångreformering ska ske. Vid 
denna temperatur kommer också koksning genom nedbrytning av metan att ta fart. Närvaro av 
en katalysator gör att reaktionerna kan ske vid lägre temperaturer. [14]  
 
Kalcineringsjämvikt 
Kalcinering är ett begrepp som kan innefatta många reaktioner. I det här projektet används det 
dock som benämning för den typiska kalcineringsreaktion där kalciumkarbonat hettas upp till 
en temperatur då koldioxid avgår och endast kalciumoxid kvarstår enligt formel nedan. 
 

23 COCaOCaCO +⇔   
 
Reaktionen kan gå båda vägar och vid en sänkning av temperaturen kan således koldioxid åter 
bindas till kalciumoxiden. Temperaturen vid vilken kalcinering sker är beroende av 
koldioxidens partialtryck, och vid de partialtryck av koldioxid som uppstår i en 
förgasningsreaktor ligger kalcineringstemperaturen på runt 800°C. [15] Partialtrycket av CO2 
är kopplat till temperaturen enligt följande formel [93].  
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×

−=
T

P EQ
atmCO 574,4

38000079,7exp,2  

 
I förgasare baserade på Batellekonceptet tillförs förgasningsenergin genom hett bäddmaterial 
som värms upp i en intilliggande förbränningsreaktor. För denna typ av förgasare kan 
kalcinerad kalk (CaO) användas som bäddmaterial och kan därmed agera som 
koldioxidbärare och transportera koldioxid från förgasningsreaktorn till förbränningsreaktorn. 
Vid upptaget av CO2 och bildandet CaCO3 så är reaktionen exoterm. Detta bidrar till en 
ytterligare energitillförsel i förgasaren. Reaktionen bidrar dessutom till att ytterligare 
förskjuta vattengasjämvikten mot mera vätgas.  
Katalytiska ämnen i bäddmaterialet 
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Både i bäddmaterialet – som består av olika typer av naturligt förekommande mineral – och i 
biomassans aska finns ett antal metaller med olika grad av katalytisk aktivitet. Katalytiskt 
aktiva metaller hittas i grupperna övergångsmetaller, halvmetaller och alkaliska 
jordartsmetaller. Metaller som ofta används i (kommersiella) katalytiska sammanhang är 
bland annat nickel, palladium, platina, koppar, silver, järn, zink och krom [16]. 
 
Metallerna hjälper till att katalysera nedbrytningen av tjärämnen och kolväten som bildas vid 
förgasning. Mer om detta finns i avsnittet ”Tjäror och tjärhantering”.  
 
Kolets fördelning 
Kolet i biomassan kommer att fördelas på koks, tjäror och gas. Denna fördelning beror bland 
annat på tryck, temperatur, bäddmaterial och oxidationsmedium. Det är därför svårt att ge en 
generell fördelning av kolet som fungerar i samtliga fall. De data som använts i studien 
baseras på praktiska erfarenheter från arbete med förgasare. En grundfördelning används vid 
beräkningarna, vilken modifieras något då temperaturen ändras. Denna grundfördelning anges 
nedan, och jämförs med data för indirekt förgasare hittad i litteraturen.  
 
Tabell 3. Fördelning av kolet i biomassan på olika förgasningsprodukter; data som används i denna 

studie och data från litteraturen [94-96]. 

Table 3. Distribution of the biomass carbon into various gasification products; data used in the study 
and data from the literature.  

 

  Antaget 
(mol-%) 

Data från 
litteratur 
(mol-%) 

C (koks) 25  
CO + CO2 Enl. balans Enl. balans
CH4 11 10,3-14,1 
C2H4 7 7,9-9,2 
C2H6 1 0,4-1,3 
C3H8 - 2,2 
Bensen 3,0 6,9 

Tjäror 
Naftalen 1,5 

4,8 
Fenatren 0,8 

2.2.3 Förgasare 

Det finns ett flertal typer av förgasare och de har alla sina olika användningsområden med 
sina respektive för- och nackdelar. I detta projekt har förgasaren baserade på fluidbädd-teknik 
valts eftersom denna teknik har följande goda egenskaper: 
 

• God omblandning mellan bränsle och fluidisationsmedium, vilket ger: 
→ Hög kolkonversion 
→ Jämn gaskvalité 

• Teknik har redan tillämpats vid förgasning 
• Fluidbädden med sitt bäddmaterial och bränsle har en hög värmekapacitet som gör att 

eventuella störningar jämnas ut. 
• Det möjliggör användning av bäddmaterial som värmebärare. Uppvärmning via 

bäddmaterial ger ett flertal fördelar som: 
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→ Möjliggör ett högt vätgasutbyte 
→ Inget oxidationsmedel (luft eller syrgas) behövs 
→ Låg utspädning av gasen 

• Bäddmaterial med katalytiska egenskaper kan väljas 
 
Förutom att beskriva fluidbäddtekniken och definiera några begrepp som kommer att 
användas i rapporten, så presenteras också övriga förgasningstekniker i korthet. 
 
Fluidiserade bäddar [17-18] 
I en fluidiserad bädd matas ett fluidisationsmedium in i botten av reaktorn. 
Fluidisationsmediet kan t ex vara luft, syrgas eller ånga. I botten av reaktorn finns i allmänhet 
en relativt tät bädd av bäddmaterial. Värmen till processen kan erhållas genom partiell 
oxidation. Biomassa och bäddmaterial, t ex sand, matas generellt sett in ovanför den tätare 
bädden som finns i botten. 
 
Bubblande fluidiserad bädd (BFB) 
I en bubblande fluidiserad bädd är fluidiseringshastigheten relativt låg, vilket medför att 
bädden är koncentrerad till botten och endast mycket små partiklar kan bäras med av gasen 
ovanför bädden. Detta medför att det finns lite aktivt bäddmaterial ovanför bädden. Detta 
begränsar t ex nedbrytning av tjärorna. 
 
Cirkulerande fluidiserad bädd (CFB) 
I en cirkulerande fluidiserade bädd är fluidiseringshastigheten högre jämfört med en 
bubblande bädd. Det medför att en stor del av partiklarna bärs med av gasen. Dessa partiklar 
avskiljs i en cyklon och återförs till botten av reaktorn. Därigenom fås en 
bäddmaterialcirkulation. En fördel är att mycket aktivt bäddmaterial fås ovanför bädden som 
bidrar till fortsatta reaktioner så att tjäror och koks kan brytas ner. Dessutom kan den koks 
som återförs till botten av reaktorn via cyklonen få ytterligare möjligheter att reagera. Den 
högre fluidiseringshastigheten för en CFB jämfört med en BFB bidrar till bättre omblandning 
över hela tvärsnittet, vilket gör att en CFB kan vara lämpligare för större anläggningar.  
 
Fristående förgasare 
Med en fristående förgasare menas här en förgasare som får värme till 
förgasningsreaktionerna genom partiell oxidation av bränsle i förgasaren. Denna förgasare har 
således inget behov av att värmas genom bäddmaterial från en intilliggande 
förbränningsenhet. Ett exempel på denna typ av förgasare är Väröförgasaren. En nackdel är 
att syrgas eller luft måste tillsättas för att få erforderlig mängd värme för förgasningen. 
 
Bäddmaterialvärmda förgasare 
Med en bäddmaterialvärmd förgasare menas en förgasare som får sin värme genom 
cirkulerande bäddmaterial vilket har blivit uppvärmt i och transporterat från en intilliggande 
fluidiserad förbränningskammare. Eftersom värmen till förgasningen erhålls indirekt från 
förbränningskammaren så kan syretillförsel med luft eller syrgas undvikas. För fluidisering 
används med fördel ånga. 
 
Denna typ av förgasare kallas ibland för indirekta förgasare. Det finns dock andra typer av 
indirekt förgasare, där värme tillförs indirekt genom värmeväxling. Denna typ av 
värmeväxling försvåras dock av de höga temperaturer som normalt föreligger vid förgasning. 
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Figur 5.   Principen för värmeöverföring genom bäddmaterial i en pannintegrerad förgasare eller en 
tvillingbäddsförgasare. 

Figure 5. The principle for heat transport through the bed material in a gasifier coupled to a boiler or a 
twin bed gasifier. 

 
Pannintegrerad förgasare  
En pannintegrerad förgasare är kopplad till och får sin värme från en panna. Pannans ändamål 
är i huvudsak värme- eller kraftvärmeproduktion, där endast en del av värmen avges i syfte att 
förgasa bränslet. Ett exempel på denna typ av förgasare är Chalmersförgasaren. Fördelen med 
den här typen av konfiguration är att delar av infrastrukturen för en förgasningsanläggning 
redan finns på plats, och att investeringskostnaden därmed blir lägre.  
 
Tvillingbäddsförgasare 
En tvillingbäddsförgasare enligt Ferco/Battellekonceptet består av en förgasare och en 
intilliggande förbränningskammare. I det här fallet är förbränningskammarens enda syfte att 
producera värme till förgasning. Ett exempel på denna typ av förgasare är Güssing-
förgasaren. En fördel med denna uppställning gentemot den pannintegrerade är att 
förgasningsanläggningen är helt oberoende av om det är eldningssäsong eller ej, och utbytet 
av gengas eller syntesgas kan därigenom maximeras räknat på hela tillförseln av bioråvara.  
 
Övriga förgasningstekniker  
Bland övriga förgasningstekniker hittas flamförgasare, medströmsförgasare och 
motströmsförgasare, exemplifierade i figur 6. 
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Figur 6.   Schematisk beskrivning av flamförgasare, motströmsförgasare och medströmsförgasare. [103-
104] 

Figure 6. Schematic description of entrained flow gasifier, updraft gasifier and downdraft gasifier. 

 
Flamförgasare 
I flamförgasaren (entrained flow på engelska) tillförs biomassa och gaser samt eventuella 
oxiderande medier överst i reaktorn. Vid låga temperaturer är värmeöverföringen relativt 
dålig och höga gashastigheter krävs för att uppväga detta. Därför är tekniken inte speciellt 
lämpad för lågtemperaturförgasning, men fungerar desto bättre för högre temperaturer. 
Metoden används ofta då gas- eller vätskeformigt bränsle, exempelvis naturgas, 
raffinaderiprodukter eller svartlut, ska förgasas. Värmen fås dels genom eventuell värme i det 
oxiderande mediet eller recirkulerad gengas, dels genom partiell oxidation. [18] Tekniken är 
väletablerad speciellt inom oljeindustrin (Texacoförgasaren), och används också i Chemrecs 
svartlutsförgasare.  
 
Medströmsförgasare (nedåtdrag) 
Medströmsreaktorn är en fastbäddsreaktor för förgasning. Biomassan matas in i toppen, 
medan det oxiderande mediet kan matas in både där och mitt på reaktorn. Biomassan 
genomgår torkning, pyrolys, oxidation och reduktion, i nämnd ordning, varpå produktgasen 
tas ut i botten. Det bästa med denna typ av reaktorer är att bildandet av tjära är låg, till följd 
av hög utloppstemperatur. Dock är reaktorn ineffektiv vid låg matning, då temperaturen inte 
blir tillräcklig för att kracka längre kolkedjor. Även hög matning ger sämre resultat eftersom 
flödet i reaktorn blir högre än tjärornas konversionshastighet, vilket också medför att en del 
partiklar rycks med. Denna typ av förgasningsteknik tillämpas för småskalig elproduktion där 
gengasen används i en gasmotor. Många har nog träffat på den här tekniken genom de 
gengasmotorer som drev bilar under andra världskriget. [17] 
 
Motströmsförgasare (uppåtdrag) 
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Som i fallet för nedåtdrag så matas biomassan in i toppen av motströms-reaktorn, men 
oxidationsmediet flödar från botten. Detta resulterar i att biomassan torkas, pyrolyseras, 
reduceras och oxideras. En god intern värmeväxling erhålls med denna metod, eftersom 
flödena är motströms varandra. Hög fukthalt på bränslet kan därför användas. En klar 
nackdel, som minskar reaktorns lämplighet som syntesgasproducent, är att en hel del tjäror 
följer med produktgasen ut på grund av den lägre temperatur som erhålls vid 
motströmsförfarandet. Uppåtdragsförgasare är därför bäst lämpade då gasen används till 
förbränning. [17] Det finns ett flertal uppåtdragsförgasare runtom i världen, producerade av 
bland andra Lurgi, Bioneer, Babcox & Volund och Nexterra [19]. 
 

2.3 Bränslen – råvaror och produkter 

I det här avsnittet diskuteras olika typer av bränslen. Dels det biobränsle som tillförs 
förgasaren, dels de slutprodukter i form av drivmedel, som produceras i förgasningen med 
dess tillhörande uppgraderingssteg. 

2.3.1 Råvaran ‐ biomassa 

I Sverige har vi framför allt gott om restprodukter från skogsindustrin i form av grot, spån, 
flis, och bark. Den biomassa som använts som råvara till förgasningsprocesserna i 
beräkningsfallen har därför varit en blandning av dessa. Den torra, askfria sammansättningen 
är i stort sett densamma för de olika typerna av bränsle. Det är i askhalt, asksammansättning 
och fukt som de skiljer sig åt. Även vätskeformiga bränslen såsom svartlut, pyrolysolja och 
andra biooljor kan förgasas, men dessa behandlas inte i denna rapport.  
 
S.E.P. har under åren byggt upp en egen databas över olika bränslen med deras 
sammansättning och värmevärde. Från denna databas har ett urval gjorts av träbaserade 
biobränsle i form av grot, bark och ren ved. Ett medelvärde för sammansättning och 
värmevärde har tagits fram för detta urval, vilket senare använts vid 
förgasningsberäkningarna. Sammansättningen redovisas i tabell 4. Den relativt höga askhalten 
indikerar att blandningen till stor del består av bark och grot.  
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Tabell 4. Sammansättning på den råvarumix som använts vid beräkningarna. 

Table 4. Composition of the mix of raw materials which has been used in the calculations. 
 

C (vikt-% taf) 52,26 
H (vikt-% taf) 6,15 
O (vikt-% taf) 41,25 
N (vikt-% taf) 0,30 
S (vikt-% taf) 0,03 
Cl (vikt-% taf) 0,01 
Aska (vikt-% t) 1,86 
Fukt (vikt-%) 10 
Si (mg/kg ts) 1345 
Ca (mg/kg ts) 5225 
Mg (mg/kg ts) 430 
Al (mg/kg ts) 250 
Ba (mg/kg ts) 65 
Na (mg/kg ts) 186 
K (mg/kg ts) 1362 
Fe (mg/kg ts) 178 
Mn (mg/kg ts) 208 
Zn (mg/kg ts) 70 
P (mg/kg ts) 305 
Kal. värmevärde (MJ/kg ts) 20,64 

2.3.2 Bränsleprodukter 

Från förgasning av biomassa kan bland annat DME, metan och metanol syntetiseras. Ett antal 
viktiga egenskaper för dessa bränslen anges i tabell 5. Där finns också propan och diesel med 
som jämförelse.  
 
Tabell 5. Jämförelse mellan olika bränsleprodukter [20][105]. 

Table 5. Comparison of different fuel products. 
 

Egenskap DME Metan Propan Metanol Diesel 
Kemisk formel CH3OCH3 CH4 C3H8 CH3OH - 
Kokpunkt (°C) -25,1 -161,5 -42,0 64.6 180 - 370 
Densitet, vätska (kg/m3) 0,67 - 0,49 0,79 0,84 
Rel. densitet, gas (jfr. luft) 1,59 0,55 1,52 - - 
Mättat ångtryck (atm, 25°C) 6,1 - 9,3 - - 
Tändpunkt (°C) 235 650 470 450 250 
Explosionsgräns (%) 3,4 - 17 5 - 15 2,1 – 9,4 5,5 - 36 0,6 – 7,5 
Cetantal 55 - 60 - 5 5 40 – 55 
Oktantal - 122 110 105 - 
Värmevärde kalorimetriskt (MJ/kg) 31,7 55,2 50,2 22,9 45,8 

 
DME 
DME, eller dimetyleter (CH3-O-CH3), är en färglös eter som i rumstemperatur och vid 
atmosfäriskt tryck föreligger i gasfas. Bränslet måste därför trycksättas till runt 5 bar för att 
förvätskas och därmed underlätta distribution och lagring. DME har ett högt cetantal (55-60) 
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men lågt oktantal, och lämpar sig därför bäst som bränsle i en dieselmotor. Dock måste någon 
form av smörjmedel tillsättas, eftersom bränslet i sig inte fungerar smörjande. DME har flera 
miljöfördelar jämfört med diesel. Partikelemissionerna är mycket lägre och på grund av 
bränslets egenskaper så kan EGR (avgasrecirkulation) ökas, vilket leder till minskade NOx-
utsläpp (10 % av diesel enligt Enzen [21]). Ytterligare en god egenskap är att en DME-driven 
dieselmotor bullrar mindre, på grund av det lägre insprutningstrycket. Bränslet är inte toxiskt, 
men kräver en ombyggnation av insprutningssystemet eftersom det är mer korrosivt än till 
exempel diesel. [22]  
 
Tabell 6. Specifikationer för DME som bränsle. 

Table 6. Fuel grade specifications for DME fuel. 
 

Ämne Rekommenderat 
värde (vikt-%) 

Vatten < 0,01 
Metanol < 0,05 
Metyletyleter < 0,20 
Högre alkoholer < 0,05 
Högre etrar < 0,05 
Ketoner < 0,05 
Odöriserande ämne (etylmerkaptan) 20 ppm 
Smörjmedel 500 – 2000 ppm 

 
Metanol 
Metanol (CH3OH) är en alkohol som befinner sig i vätskefas vid rumstemperatur. Alkoholen 
har ett högt oktantal och lämpar sig därför väl för en Ottomotor. Dock klarar en vanlig 
bensinmotor i dagsläget inte mer än 30 % inblandning av metanol [98], bland annat på grund 
av att metanolen är mer korrosiv än bensin. Bränslet minskar likt DME partikelemissionerna.  
 
DME/metanol-syntes 
Produkten syntetiseras genom att syntesgas (direkt syntes) eller metanol (indirekt syntes) 
reagerar över en katalysator. Detta sker traditionellt vid 240-280°C och trycksatt till 30-100 
bar [23-24]. De reaktioner som syntesen innefattar är följande [20]: 
 

molkJCOHOHCOe

molkJOHOCHCHOHCHd

molkJOHCHHCOc
molkJOHOCHCHHCOb
molkJCOOCHCHHCOa

/41)

/4,232)

/6,181242)
/20542)
/24633)

222

2333

32

2332

2332

−+⇒+

−+⇒

−⇒+
−+⇒+
−+⇒+

 

 
Som kan ses av de två översta reaktionerna, så kan DME syntetiseras både med ett H2/CO-
förhållande på 1 och 2. Högst konversion för DME ges dock då förhållande är 1, enligt 
diagram nedan. För metanol ges högst konversion vid ett förhållande på 2.  
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Figur 7. Konversion av syntesgas för olika H2/CO-förhållande. [20] 

Figure 7. Synthesis gas conversion for different H2/CO relations. 

 
Metan 
Metan är liksom DME i gasfas vid rumstemperatur och atmosfäriskt tryck. Metan förvaras 
antingen som CNG (Compressed Natural Gas) vid runt 200 bar eller som LNG (Liquified 
Natural Gas) vid relativt låga tryck och en temperatur på -162°C. Metan har ett oktantal på 
120 och används därför med fördel i en Ottomotor. Två goda egenskaper hos bränslet är bland 
annat att det har låg knackningstendens och att det blandar sig effektivt med luft.  I övrigt 
kräver bränslet mer tändningsenergi än till exempel bensin och tändsystemet måste därför 
vara effektivare. Vad gäller avgaser så innehåller dessa mycket lite sot och oförbränt bränsle. 
Förbränning av metan avger 78 % av den mängd koldioxid som bildas vid förbränning av till 
exempel diesel, räknat per energienhet bränsle [25]. 
 
Metan, biometan, biogas, naturgas… 
Den metan som erhålls vid förgasning av biomassa benämns ofta som biometan eller SNG 
(syntetisk naturgas). Gasen kan användas för samma applikationer som biogas, förutsatt att 
gasen då uppfyller samma kriterier som krävs av biogasen. Biogas är benämningen på den gas 
som erhålls vid rötning av biomassa, och består i stort sett av samma komponenter som 
biometan. Den innehåller initialt ca 55-80 % metan och 20-45 % koldioxid. För att kunna 
introducera biogas i naturgasnätet krävs att gasen uppgraderas så att den håller en viss kvalité, 
som då också gäller för producerad biometan, se tabell 7. [26]  
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Tabell 7. Krav på biogas/biometan för introduktion till naturgasnätet enligt svensk standard A [26]. 

Table 7. Requirement on biogas/biomethane for introduction to the natural gas grid according to 
Swedish standard A. 

 
Metaninnehåll (vol-%) 96 - 98 
Vatteninnehåll (mg/Nm3) < 32 

Daggpunkt (°C) 5°C under tryckvattendaggpunkten vid högsta lagringstryck under 
månadsvisa dygnsmedeltemperatur för aktuell ort 

CO2 + O2 + N2 (vol-%) < 4 
O2 (vol-%) < 1 
Totalsvavel (mg/Nm3) < 23 (motsvarande ungefär 16 ppm H2S) 
Kväveföreningar (mg/Nm3) < 20 (exklusive N2) räknats som NH3 
Partiklar < 1 µm 
Wobbeindex, lägre (MJ/Nm3) 52,34 – 56,52 [27] 

 
Naturgas utvinns ur jordskorpan, antingen i separata gasfickor eller i samband med utvinning 
av olja. Den råa naturgasen består av en blandning av metan, högre kolväten (C2-C5), 
vattenånga, svavelväte, koldioxid, helium, kväve etc. [28] 
 
Innan den utvunna naturgasen skickas in i naturgasnätet uppgraderas den i en anläggning för 
att ge gasen en kvalité överensstämmande med standarden. Det är en stor fördel om den 
producerade biometangasen håller naturgaskvalité, eftersom gasen då kan transporteras via 
naturgasnätet.  
 

 

Figur 8.   Naturgasnätets utsträckning i Sverige [29]. 

Figure 8. The extension of the natural gas grid in Sweden. 

 
Innan anslutning till nät kan göras måste gasens tryck höjas. Trycket beror på vilken plats 
anläggningen ligger på; till exempel håller naturgasen i Göteborgsområdet ett tryck på 28 bar 
i stamnätet, och 4 bar i förgreningarna. Stadsgasen i området håller ännu lägre tryck på 1,3 
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bar respektive 1,03 bar. Stadsgasnätet är ett intressant alternativ till naturgasnätet eftersom det 
finns i ett flertal städer och Wobbeindex på stadsgas och obehandlad biogas är relativt lika.  
 
Metansyntes 
Metansyntes sker främst genom två reaktioner: 
 

molkJHOHCHHCO
molkJHOHCHHCO

/16524
/2063

2422

242

−=∆+⇔+
−=∆+⇔+

 

 
Ett H2:CO-förhållande på runt 3 är därför önskvärt. Temperaturen är också en viktig 
parameter; låg temperatur ger hög konversion av reaktanter till metan. Som kan ses i figur 9 
så bör temperaturen inte överstiga 300-350°C för att en god konverteringsgrad ska erhållas. 
Högre temperaturer ger också mer vätgas och kolmonoxid, vilket kräver ökad avskiljning och 
recirkulation.  
 

 

Figur 9.    Produkter vid metanisering för olika temperaturer och olika tryck [30] 

Figure 9. Products from methanation at different temperatures and atmospheric pressure. 

 
Oönskade sidoreaktioner som t ex Boudouardreaktionen kan dock ske vid lägre 
metaniseringstemperaturer. Detta resulterar i utfällning av kol som sätter igen katalysatorn 
och minskar utbytet av metan.  
 

OHCHCO
COCCO

22

22
+⇔+

+⇔  

 
Hur koksningstendensen påverkas av temperatur och ångfraktion i gasen kan ses i figur 10. 
Enligt jämvikten krävs vid atmosfärstryck en temperatur på runt 650°C för att helt undvika 
koksning. Ånga kan tillsättas för att förhindra koksningen, men även vid så pass höga 
temperaturer som 500°C så krävs en ångfraktion på 50 %. Enligt studier baserade på 
demonstrationer gjorda av ECN [31] så är dock mängden ånga som krävs för att förhindra 
koksning mindre än vad den teoretiska jämvikten låter gälla.  
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Figur 10.   Koksning vid olika tryck och temperaturer, samt koksning vid olika ångfraktioner [31]. 

Figure 10. Coking at different pressures and temperatures, and coking at different steam fractions. 

 
Den billigaste och den mest metanselektiva katalysatorn, som vanligen används, är en 
nickelbaserad katalysator på ett bärarmaterial av aluminiumoxid, kaolin eller 
kalciumaluminat. Även metaller från grupp VIII, molybden och silver kan användas. Alltför 
låga drifttemperaturer (<300°C) bör undvikas då kolmonoxid binds till katalysatorn och bildar 
karbonyler som då förgiftar katalysatorn. [32] 
 

2.3.3 Katalytiska reaktorer 

I katalytiska processer med exoterma reaktioner måste ofta temperaturhöjning begränsas i 
reaktorn. Detta åstadkoms genom utformning av reaktorsystemet. En kortfattad beskrivning 
av olika system ges nedan [33].   

 
Jämviktsbegränsad reaktor  
Processgas bestående av produkt och reaktanter recirkuleras tillbaka till 
metaniseringsreaktorerna för att recirkulationsgasen ska ta upp överskottsvärmen. Värmen i 
reaktorerna styrs således genom det recirkulerade gasflödet. Lurgi har en kol-till-SNG-
process av detta slag där maxtemperaturen är 450°C. 
 
Väggkyld reaktor  
Gasen passerar genom katalysatorfyllda tuber som omges av vatten, vilket absorberar 
överskottsvärmen. Dessutom justeras temperaturen med gasflödet genom reaktorn. Denna 
metod kan ge upphov till lokalt högre temperaturer. Dessa temperaturhöjningar är svåra att 
förhindra och orsakar degradering av katalysatormassan genom lokala sintringar. 
Ångmodererad reaktor 
Gasen blandas med ånga, vilket gör att metanisering och vattengasskift sker simultant och 
därmed inte behöver delas upp i flera steg. Metaniseringen sker i seriekopplade reaktorer där 
utloppstemperaturen successivt sänks till en temperatur där metanutbytet är högt. 
Temperaturökningen i reaktorerna utnyttjas efteråt för ångproduktion. Med denna metod 
undviks en kompressor för recirkulerad gas.  
 

2.3.4 Bränngas 

Bränngas kan framställas i stort sett med ett enda processteg, förgasning. Förgasaren 
producerar då en gengas, som kan användas för olika tillämpningar. Syftet med att först låta 
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förgasa sitt primärbränsle är att avskilja de föroreningar som finns i primärbränslet från gasen. 
Exempel på sådana tillämpningar är: 
 

1. Förgasning av bark för ombränning av mesa: I denna tillämpning används bark som 
råvara. Barken innehåller en hel del s k PFG (processfrämmande grundämnen). Dessa 
ämnen avskiljs då i själva förgasningssteget. 

 
2. Förgasning av avfall: Genom att förgasa avfallet som ofta innehåller betydande 

mängder föroreningar som t ex metaller, alkali och klor kan alkaliklorider och andra 
föroreningar avskiljas efter ett förgasningssteg. Den renade bränngasen kan sedan 
förbrännas i en vanlig panna, vilket gör att allvarliga korrosionsproblem kan undvikas. 

 

2.4 Avskiljning av partiklar 

Partiklar bildas i förgasningsreaktorn genom ofullständig konversion av kolet i biomassan, av 
erosion av bäddmaterial och av biomassans askämnen. På partiklarna kan diverse ämnen 
adsorbera. Eftersom partiklar kan orsaka igensättningar och erosion bör de avskiljas, för att 
problem nedströms ska kunna undvikas.  För syntes av kemikalier och bränslen är ett innehåll 
av maximalt 0,1 vikts-ppm partiklar i gasen önskvärt. [35]  
 
Enligt försök gjorda i EU-projektet renew, så är de partiklar som bildas i förgasningsreaktorn 
runt 0,1 µm till 30 µm i diameter. Bulkdensiteten ligger på omkring 350 kg/m3 [34]. 
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2.4.1 Cyklon 

I en cyklon separeras bäddmaterial, koks och aska från gasen med centrifugalkrafter. Relativt 
små partiklar kan separeras; mer än 90 % av partiklar över 5 µm och en del av partiklar med 
storleken 1-5 µm. Metoden är robust och klarar höga temperaturer där begränsningen sätts av 
materialet. [36]  

2.4.2 Barriärfilter 

Barriärfilter är uppbyggda av porösa material, ofta gjorda av tyg, metaller eller keramer. 
Partiklar mellan 0,5 µm och 100 µm kan separeras utan större problem, men om mindre 
partiklar förekommer så leder en separation av dessa till höga tryckfall [41]. Filter uppbyggda 
av sintrad metall eller keramer går enligt Katofsky [37] att använda upp till 720°C, då 99,8 % 
av partiklar på 2-7 µm kan filtreras bort. Lloyd [38] menar att över 99,9 % av partiklarna i en 
gas med partiklar på under 1 µm kan renas, vilket ger en gas med under 1 mg partiklar/m3. 
Tygfilter kan separera upp till 99,9 % av partiklarna. [35]  

2.4.3 Skrubber 

Förutom de ovan nämnda torra metoderna för att reducera mängden partiklar i produktgasen, 
så kan olika typer av skrubbrar användas. Dessa kan använda sig av vatten eller vattenlösning, 
samt oljebaserade skrubbmedium. Vattenskrubbrar har fördelen att skrubbmediet är billigt, 
lättillgängligt och miljövänligt. Dock genererar vattenskrubbern en del smutsvatten som 
behöver tas omhand. Oljeskrubbrar har fördelen att mediet har en högre affinitet för 
partiklarna än vad vatten har, vilket gör att mindre partiklar kan tas omhand. Dessutom så kan 
använd olja användas som bränsle i förgasaren eller en eventuell panna.   
 
Nedan ges exempel på olika skrubbrar samt vilka partikelstorlekar de kan separera.  
 
Tabell 8. Jämförelse mellan olika skrubbrar med avseende på tryckfall och partikeldiameter. [39] 

Table 8. Comparison between different scrubbers considering pressure drop and particle diameter. 
 

Typ av skrubber Tryckfall (Pa) Minsta separerbara 
partikeldiameter* (µm) 

Spraytorn 125 – 375 10 
Skrubber med packad bädd 500 – 4 000 1 – 5 
Skrubber med silbotten 1 200 – 4 000 1 – 3 
Venturiskrubber 2 500 – 18 000 0,5 - 1 

* Minsta partikeldiameter där >85 % av partiklarna har infångats. 
 
Tryckfallet för en Venturiskrubber kan minskas, men försämrar avskiljningsgraden 
framförallt för mindre partiklar.  

2.5 Tjäror och tjärhantering 

Vid de temperaturer som är aktuella för fluidbäddförgasning av biobränsle så bildas tjära. 
Tjära sätter igen utrustning och minskar den totala energieffektiviteten, och kan därför ses 
som den grupp av ämnen som orsakar störst problem i en förgasningsanläggning. Tjära 
definieras som kolväten med en molmassa högre än den för bensen (78,1 g/mol). Typiska 
tjäror är xylen, toluen, fenantren och naftalen, vilka samtliga är aromater (cykliska föreningar 
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med dubbelbindning). Den sistnämnda har visat sig vara en av de svårare att bryta ned, och 
används därför ofta som modellkomponent vid diverse försök med tjära.  
 

    Bensen            Toluen                       Xylen                        Naftalen                           Fenantren     

Figur 11.   Några vanliga tjäror samt bensen. 

Figure 11. A couple of common tars and benzene. 

 
Hur mycket och vilken sammansättning av tjäror som erhålls varierar och beror bland annat 
på följande: 
 

• typ av förgasare 
• temperatur  
• uppehållstid  
• oxidationsmedel 
• bränsle  

 
Primära tjäror (tyngre och innehållande syre, kväve etc) bryts ned vid lägre temperaturer (se 
figur 12), varför det vid förgasningstemperaturer på 800-900°C mestadels förekommer lättare 
tjäror (sekundära och uppåt) [40]. 
 

 

Figur 12.   Sammansättning av tjärfraktioner vid olika temperaturer. [40] 

Figure 12. Composition of tar fractions at different temperatures 

 
Enligt Brenes [41] kan tjärproduktionen för olika förgasarkoncept generellt anses vara enligt 
nedan: 
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• Uppåtdrag runt 100 g/Nm3 

• Nedåtdrag runt 1 g/Nm3 
• Fluidiserad bädd runt 10 g/Nm3 
• Entrained flow nästintill ingen 

 
I litteraturen hittas stora variationer i olika förgasares angivna tjärproduktion. Detta beror till 
viss del på ovan angivna parametrar, men också på att det inte finns någon standardisering när 
det kommer till hur tjärmängden mäts och redovisas. Variationen i tjärproduktion är dock stor 
även inom ett visst förgasningskoncept. Detta kan läsas mer om i en rapport från NREL [101]. 
Skillnaden i tjärproduktion är bland annat beroende av typ av oxidationsmedel. I en rapport 
från ECN [43] används som beräkningsstandard - baserat på experiment - till exempel 10 
g/Nm3 för direkt förgasning med luft, och 40 g/Nm3 för indirekt förgasning med ånga. Dock 
verkar den viktigaste parametern vara vid vilken temperatur förgasningen sker, vilket styrks 
av data från NREL [42], se figur 13. Det är därför troligt att de data som Brenes [41] angett 
för olika förgasningskoncept hänger samman med att de olika koncepten arbetar vid olika 
temperaturer, och inte just att de är utformade olika.  
 

Tjärmängdens beroende av temperaturen

0

50

100

150

200

500 700 900 1100
Temperatur (C)

Tj
är

a 
(g

/N
m

3)

Tjära (g/Nm3)

Potens (Tjära (g/Nm3))

 

Figur 13.   Tjärmängd vid olika förgasningstemperaturer baserat på data från NREL [42]. 

Figure 13. Tar amount for different gasification temperatures based on data from NREL.  

2.5.1 Primär reduktion – i bädden 

Tjärnedbrytning i förgasningsreaktorn är i huvudsak relaterad till temperaturen, men även 
förekomsten av katalytiska ämnen i bäddmaterialet. 
 
Bästa möjliga energieffektivitet för förgasningsprocessen erhålls då tjära kan krackas redan i 
förgasningsreaktorn, genom att ett bäddmaterial som har katalytisk effekt väljs. Exempel på 
sådana är olivin, dolomit och magnesit. Brenes [41] tar upp forskning som visar på mer än 90 
% konversion av tjära då olivin använts som bäddmaterial. En annan undersökning visade att 
80 % av naftalen konverterades. Dolomit har gett upp till 80 % reduktion av tjärmängden, 
vilket i försöken lämnade 1-1,3 g tjära/Nm3 gas. 
 
Pfeifer et al [97] har genom studier av AER-tekniken (Adsorption Enhanced Reforming) visat 
på en betydande tjärreduktionseffekt med kalcit som bäddmaterial. De redovisar ett 
tjärinnehåll i gasen på 0,5-3,5 g/Nm3 i sin 100 kW förgasare, vilket kan jämföras med 2-5 
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g/Nm3 som erhålls med sand som bäddmaterial i Güssingförgasaren. Den stora fördelen med 
AER är dock att koldioxid simultant tas upp av kalciten och transporteras till 
förbränningskammaren. Detta ger en gas med 65-75 % vätgas, och därmed små mängder 
koldioxid och kolmonoxid. Vad som också bör nämnas är att AER-förgasaren arbetar vid 
600°C, dvs cirka 150-200°C lägre än konventionell förgasning.  
 
Hur aktiva bäddmaterial av de naturligt förekommande bergarterna är beror på 
sammansättningen. Sammansättningen kan variera mycket beroende på varifrån mineralerna 
är hämtade. I tabell 9 ges en medelsammansättning där data är tagna mestadels från Dayton 
[53]. 
  
Tabell 9. Sammansättning på fyra vanliga mineraler (vikt-%). 

Table 9. Composition of four common minerals (weight-%). 
 

  MgO CaO SiO2 Fe2O3 Al2O3 CO2 Övriga 
Dolomit 18,2 28,0 6,0 0,8 1,4 44,4 1,1 
Magnesit 46,4 0,6 0,9 1,0 0,3 50,8 0,1 
Kalksten 0,5 49,5 2,5 0,3 0,8 44,9 1,4 
Olivin 46,9 0,0 41,0 10,9 0,5 0,0 0,7 

 

2.5.2 Sekundär reduktion ‐ termisk och katalytisk krackning 

Mängden tjära i produktgasen kan också reduceras i en reaktor nedströms förgasaren. 
Fördelen med detta är att det är enklare att optimera de olika delarna av processen. En nackdel 
är bland annat att mer utrustning krävs. Nedströms tjärkrackning kan åstadkommas antingen 
katalytiskt eller termiskt.  
 
Katalytisk krackning av tjäror 
Tjärorna krackas genom att produktgasen får passera en eller två bäddar med katalytiskt 
aktiva ämnen. Temperaturen i bädden hålls ofta runt 800-950°C. Nickel anges som en av de 
mest aktiva katalysatorerna. En nackdel är dock att metallen lätt förgiftas av svavel i gasen 
och därmed snabbt förlorar sin aktivitet. För att skydda katalysatorn kan en skyddsbädd fylld 
med billigare material installeras innan katalysatorn, vilken delvis tar hand om svavlet. Med 
en kombination av en skyddsbädd packad med dolomit och en efterföljande nickelbädd, så 
kan mängden tjära reduceras med 99 %, enligt Brenes [41].  
 
Andra ämnen som katalyserar tjärkrackning är de oxiderade jordartsmetaller som kan 
användas för primär reduktion av tjära i förgasningsbädden. Dessa är billigare och förgiftas 
inte av svavel, men bäddtemperaturen måste vara högre än den för nickel för att få samma 
konversion av tjära. En rapport av Delgado et al [44] visar på att över 98 % av tjärorna kan 
brytas ner, se figur 14. Denna siffra bekräftas av en studie av Balas et al [45] där effekten av 
dolomit med avseende på tjärkrackning studerades. Här angavs en utgående tjärkoncentration 
på 10 mg/Nm3 - 70 mg/Nm3. 
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Figur 14.  Konversion av tjäror för dolomit, magnesit och kalcit. Tjäran är producerad under ångblåst 
förgasning vid 780°C.  [44] 

Figure 14. Tar conversion for dolomite, magnesite and calcite. The tar was produced during steam 
blown gasification at 780°C.  

 
Partiklar bör tas om hand innan ett katalytiskt tjärkrackningssteg, för att inte katalysatorn ska 
sättas igen (fast bädd) alternativt behöva ha en hög utmatning av bäddmaterial (fluidiserad 
bädd).  
 
Ett annat koncept för omhändertagande av tjäror, som får falla under kategorin katalytisk 
krackning, är CLR (Chemical Looping Reforming). Denna process går ut på att tjäror och 
lättare kolväten i gengasen oxideras i en fluidbäddreaktor nedströms förgasaren. Syret tillförs 
genom att en syrebärare, en metalloxid, överför sitt syre till kolvätena. Den reducerade 
metallen återförs därefter till en oxidationsreaktor, där metallen oxideras med hjälp av luft, 
och eventuella kolåterstoder bränns av. CLR-metoden utvärderas på Chalmers Tekniska 
Högskola i ett av EU och Energimyndigheten finansierat projekt, ”Energy Efficient Selective 
Reforming of Hydrocarbons” [100].  
 
Termisk krackning av tjäror 
Termisk krackning av tjäror har fördelen att kvalitén på produktgasen med avseende på 
svavel, klorider etc inte spelar någon roll. Metoden är robust och kommersiellt tillgänglig, och 
bygger på att oxidationsmedel (syrgas och/eller vattenånga) tillsätts i en mängd tillräcklig för 
att åstadkomma en temperatur på minst 1000°C [42]. (Temperaturer på upp till 1400°C kan 
dock krävas enligt Jess [46] då nedbrytning av metan är önskvärt.) Vid den höga temperaturen 
bryts tjärorna ned i mindre beståndsdelar såsom kolmonoxid och vätgas. Det bildas också en 
del sot.   
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2.5.3 Skrubbning med olja 

Ett relativt enkelt och effektivt system för att ta bort tjära är att låta det absorberas i en 
oljeskrubber. Apparaturen består i stort sett av en kontaktanordning (packad kolonn, 
Venturiskrubber eller dylikt), där olja och gas blandas på ett effektivt sätt. Den tjärrika oljan 
kan delvis regenereras med en strippergas i en stripper, och den renade oljan pumpas tillbaka 
till skrubbern. Den utgående strippergasen är mättad på tjära och kan användas som 
fluidiseringsmedium i förgasaren. Temperaturen på produktgasen in i skrubbern är strax över 
daggpunkten för de tyngsta tjärorna. ECN har tagit fram en oljeskrubbningsmetod kallad 
OLGA, som har visat bra effektivitet, se figur 15 [47].  
 

 

Figur 15. Effektivitet för tjärabsorption i OLGA. Ingående mängd 
tjära: 18 g/Nm3, utgående mängd tjära: 1,55 g/Nm3

 [47].

Figure 15. Efficiency for tar absorption in OLGA. Incoming tar: 18 
g/Nm3, exiting tar: 1,55 g/Nm3. 

Klass 1: Icke detekterbara med GC 
Klass 2: Heterocykliska ämnen 
Klass 3: Aromater (stor del fenoler) 
Klass 4: Lätta polyaromater 
Klass 5: Tunga polyaromater  
Klass 6: Ej identifierade, 
detekterbara med GC 

 
ECN [48] har också visat att deras oljeskrubbningsmetod reducerar mängden ingående 
partiklar med 99,5 %, vilket endast lämnar de allra minsta partiklarna kvar i gasen.  
 
En Venturiskrubber har följande fördelar jämfört med en kolonn: 
 

•  Den kan göras förhållandevis kompakt, eftersom gashastigheten är relativt hög 
jämfört med t ex kolonner. 

•  Den kan hantera vätskor med igensättningsproblem, vilket kolonner med bottnar 
eller packning sällan klarar. 

•  Den möjliggör en god kontaktyta mellan oljelösningen och processgasen även om 
oljelösningen skulle ha en hög viskositet på grund av följande: 

o Finfördelningen av oljan sker med ett munstycke, som kan arbeta vid ett 
högt tryck och därigenom kan ge fina droppar. 

o Kvoten mellan vätska och gasflöde kan varieras inom ett stort område. 
 
Nackdelen är att en Venturiskrubber bara åstadkommer maximalt ett jämviktssteg, medan en 
kolonn kan ha åtskilliga. 
Olika metoder för tjärrening och exempel på deras förmåga att ta bort tjäror enligt olika källor 
kan ses i tabell 10.  
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Tabell 10. Olika metoder att reducera tjärmängden i produktgas och deras effektivitet.  [53] 

Table 10. Different methods for tar removal and their efficiency. 
 

Teknologi Ämne 
Reduktion 
av angivet 
ämne 

Spraytorn 
tyngre tjäror 
PAH 
fenoler 

11 – 25 %  
40 – 60 %  
0 – 60 %  

Spraytorn tyngre tjäror 29 %  
Venturiskrubber tjäror 50 – 90 % 
Venturi- och sprayskrubber kondenserbara ämnen 83 – 99 %  
Venturiskrubber och cyklonisk 
demister 

kondenserbara organiska 
ämnen 

93 – 99 %  

Vortexskrubber förångningsrester 66 – 78 %  
 

2.6 Avskiljning av oönskade gaser 

Förutom vätgas, kolmonoxid, vatten och kolväten så bildas diverse oönskade gaser i 
förgasaren. Dessa utgörs till större delen av: 
 

• Koldioxid (CO2), är en barlast för systemet 
• Ammoniak (NH3), är ett gift för katalysatorer 
• Väteklorid (HCl), är ett gift för katalysatorer 
• Svavelväte (H2S), är ett gift för katalysatorer  

2.6.1 Förekomst av oönskade gaser samt renhetskrav 

En bränsleblandning av bark, spån och grot med medelsammansättning som i tabell 4 ger 
ungefär 3500 ppm NH3, 170 ppm H2S och 30 ppm HCl, förutsatt att all N, S och Cl hamnar i 
gasfasen. En del av det klor, svavel och kväve som finns i biomassan kommer dock inte att 
hamna i gasfasen utan binds till askämnen och partiklar. En studie av ECN [43] visade att 10 
– 50 % av kloret och 70 – 90 % av svavlet följde med i gasfasen.  
 
I olika delar av processen och för olika användningsområden så krävs en viss renhet i 
processgasen med avseende på oönskade gaser. Denna renhet är dock sällan samma för de 
olika processdelarna. För de fordonsbränslen som studeras; metan, metanol och DME, krävs 
de renheter som är angivna i tabell 11. Här anges även renheter som krävs i olika steg i 
processen. 
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Tabell 11. Renhet med avseende på kontaminerande gaser och partiklar som krävs för produktion av 
metan och DME. 

Table 11. The purity, considering contaminating gases and particles, needed for production of 
methane and DME. 

 
 Metan Metanol/DME 
NH3  
(representerar 
kväveföreningar) 

< 20 mg/Nm3 i fordonsgas            [52] 
< 20 mg/Nm3 till gasnät                [55] < 10 ppm syntes  [53] 

H2S  
(representerar  
svavelföreningar, H2S står 
för 93-96 % [70]) 

< 23 mg/Nm3 i fordonsgas            [50] 
< 4 ppm naturgasnät                                [51] 
< 100 ppm S-känslig WGS           [22] 
> 100 ppm icke S-känslig WGS   [22] 
< 0,1 ppm metaniseringssteg        [49] 

< 0,1 ppm            [44] 

HCl < 25 ppb syntes                             [49] < 1 ppb                [53] 
Partiklar < 10 mg/m3 metanisering              [49] < 0,1 ppmw         [35] 

 

2.6.2 Metoder för avskiljning av oönskade gaser 

Koldioxid är, till skillnad från övriga sura gaser (svavelväte och väteklorid), inte ett gift för 
katalysatorer och begränsningar i koldioxidmängd ställs snarare på grund av kvalitetskrav för 
bränslet. Med avseende på övriga gaser så krävs en rening av processgasen. Det finns ett antal 
tekniker att tillgå för detta ändamål, bland annat: 
 

• Fysikalisk absorption (Selexol, Rectisol) 
• Kemisk absorption (amin, vatten) 
• Filter (zinkoxid, aktivt kol) 
• Adsorbenter (PSA) 

 
I tabell 12 har försök gjorts att sammanställa data för reningsgrader för dessa metoder, 
hämtade från litteraturen. Siffrorna varierar beroende på källa och ska ses mest som en 
fingervisning om vad som kan uppnås, i slutändan designas apparaturen efter kundens 
specifika önskemål. 
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Tabell 12.  Möjlig reningsgrad för några olika gasreningstekniker.  

Table 12. Possible level of purity for some gas cleaning techniques. 
 
 Selexol Rectisol Amin Vatten-

skrubber Zinkoxid Aktivt kol PSA 

Ammoniak 54 %* iu iu 
89-97 % [34]
8,5 ppm [69]
99,1 % [63] 

iu 280 mg/g kol 
[66] iu 

Svavelväte >99 % [64] 
1 ppm [67] 

99,9 % [64] 
0,1 ppm 

(H2S+COS) 
[67] 

98 %  [64] < 1 ppm [55] 0,1 ppm*** 

[57] 
< 0,5 ppm 

[65] 
< 5 ppb 

[50] 

Koldioxid 98,5 % 
[57] 10-50 ppm [67] 

< 2 ppm [70] 

94 % [64] 
99,5 % [57] 96 % [68] - - iu 

Väteklorid 99,9 %** iu iu < 0,3 ppm 
[69] iu iu iu 

* Beräknat värde, baserat på ämnets löslighet i Selexol gentemot svavelväte 
** Antaget värde. Väteklorid är mer polärt än svavelväte, och borde således lösa sig bättre i Selexol.   
*** Om ingående koncentration av H2S<20 ppm. 
iu = ingen uppgift 
 
Vattenskrubber, recirkulerad och enkel 
Vattenskrubbern kan användas för borttagning av samtliga oönskade gaser, och kan ge en 
relativt hög renhetsgrad på produktgasen. Dock är lösligheten av gaserna mycket olika, 
väteklorid och ammoniak har en hög löslighet, medan lösligheten för svavelväte och 
koldioxid är relativt låg. Som för de flesta apparaturer för rening så går effektiviteten 
emellertid ofta hand i hand med ökad el- eller värmekonsumtion, eller förlust av produkt. 
Mest ekonomiska separationsnivån för koldioxid vid metanproduktion är runt 96 %, över 
denna nivå fås en ökad förlust av metan.  
  
Skrubbern fungerar som så att gasblandningen, vars inlopp är i botten, möter finfördelat 
vatten, vars inlopp är i toppen av kolonnen. Gaserna löser sig i vattnet och följer med detta ut 
i bottnen.  I en enkel skrubber så går det förorenade vattnet direkt till avlopp, och 
energikrävande regenerering av vattnet undviks. [67] Dock åtgår runt 150 liter per renad 
kubikmeter gas. I en recirkulerad skrubber återvinns vattnet, vilket reducerar mängden använt 
vatten till ungefär en hundradel [63]. I den recirkulerade skrubbern leds det sura vattnet till en 
stripper, där gaserna drivs av antingen genom en trycksänkning eller genom en 
temperaturhöjning. För att öka de sura gasernas löslighet i vattnet så kan detta alkaliniseras. 
Processen kan ske vid olika tryck, men ju högre trycket är, desto mer av gaserna löser sig i 
vattnet.  
 
Aminskrubber 
En aminskrubber fungerar ungefär på samma sätt som en vattenskrubber, men med en 
aminlösning istället för vatten. Aminerna, egentligen etanolaminer, är svaga baser som skapar 
svaga kemiska bindningar till i första hand koldioxid och svavelväte. Vid lätt upphettning 
avgår gaserna igen, och värmen som krävs beror på vilken amin som används. Ju fler kolväten 
som sitter på kväveatomen i aminen, desto svagare blir den kemiska bindningen till 
gaskomponenterna och desto lättare drivs den absorberade gasen av [68]. Metoden används 
för borttagning av koldioxid och/eller svavelväte. Eftersom aminerna förekommer i 
vattenlösning så kommer även ammoniak och väteklorid att lösa sig. Regenereringen av dessa 
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från lösningsmedlet är energikrävande, varför det förespråkas att dessa ämnen omhändertas 
uppströms en aminskrubber. Det finns många olika sorters aminer att tillgå, med olika 
affinitet för de olika gaserna. Upptagningskapacitet samt fördelar och nackdelar med olika 
aminer finns sammanställt i tabell 13. 
 
Tabell 13.  Skillnad mellan några olika vanliga aminer: monoetanolamin (MEA), dietanolamin (DEA) 

och metyldietanolamin (MDEA). [68-69] 

Table 13. Differences between some common amines: monoethanolamine (MEA), diethanolamine 
(DEA) och methyldiethanolamine (MDEA).  

 

 

Kapacitet 
(mol CO2/ 

mol 
amin) 

Kapacitet 
(mol H2S/ 

mol 
amin) 

Fördelar Nackdelar 

MEA 0,5 0,07 • Hög selektivitet m.a.p. CO2, tar 
bort i stort sett all sur gas  

• Kräver mycket energi för 
regenerering 

• Tenderar att orsaka korrosion
• Bildar icke-regenerativa 

biprodukter 

DEA 0,32 0,09 • Bra då mycket H2S men endast 
viss del CO2 behöver tas bort • Orsakar till viss del korrosion

MDEA 0,12 0,10 

• Hög selektivitet m.a.p. H2S 
• Kan användas i högre 

koncentration än andra aminer, 
vilket ger högre kapacitet. 

• Kräver höga (<20 bar) tryck 
för att ta bort nästan all H2S 

 
Vilket tryck och vilken temperatur som är lämplig för aminskrubbern varierar med typ av 
amin och reningskrav. Om temperaturen kan generellt sägas att en aminlösning med lägre 
temperatur och högre tryck absorberar mer än en med högre temperatur och lägre tryck.  
 
Fysikalisk absorption – Selexol, Rectisol 
Vid fysikalisk absorption av sura gaser bildas inga kemiska bindningar, utan bindningarna 
består endast av attraktionskrafter mellan molekylerna. Liksom för kemisk skrubbning så 
finns ett antal olika lösningsmedel att välja mellan. De två som oftast tas upp är Selexol och 
Rectisol. Båda processerna använder lösningsmedel där ammoniak och väteklorid löser sig 
lätt, varför dessa bör tas bort före en Selexol– eller Rectisolanläggning, till exempel med en 
vattenskrubber.  
 
Selexol 
Lösningsmedlet är en dimetyleter av polyetylenglykol, och är fördelaktigt då det har lågt 
ångtryck, hög kemisk och termisk stabilitet, och inte är miljöfarligt. I stort sett all H2S och 
H2O kommer att absorberas i Selexolprocessen - hur mycket beror på processparametrar 
såsom tryck och temperatur - tillsammans med större delen av CO2 samt en del COS och NH3. 
I tabell 14 anges lösligheten för vanliga processgaskomponenter.  
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Tabell 14. Relativ löslighet för olika gaser i lösningsmedlet. 

Table 14. Relative solubility for different gases in the solute.  
 

H2 (minst löslig) 1.0 
CO  2.2 
CH4  5 
CO2  75 
COS  175 
H2S  670 
H2O  55000 
HCN (mest löslig)  95000 

 
En Selexol-anläggning kan arbeta vid varierande tryck och temperatur, men vanligast är runt 
50 bar och 40°C. De sura gaserna absorberas liksom i vatten- och aminskrubbrarna genom att 
gasen möter lösningsmedlet i en kolonn. Blandningen av lösningsmedel och föroreningar går 
efter absorbern vidare till en stripper, där gaserna skiljs från lösningsmedlet. Efter rening 
återförs lösningsmedlet till absorbern. De förorenande gaserna kan gå vidare till extraktion för 
att generera rent svavel och ren koldioxid. [8] 
 
Rectisol 
I denna process används metanol av låg temperatur som lösningsmedel, ett ämne som även 
det är termiskt och kemiskt stabilt. Förutom att koldioxid och svavelväte tas upp av 
metanolen, så löser sig även vätecyanid, merkaptaner och aromater. Processen är mer effektiv 
än andra på att reducera mängden koldioxid och svavelväte vid höga partialtryck.  
 
I processen avskiljs först svavelämnen i en absorber. Den svavelrika metanolströmmen 
flashas, varvid CO och H2 som löst sig avgår. Därefter regenereras metanolen från H2S genom 
värmning och strippning med metanolånga. Gasen går vidare till absorption av koldioxid i 
kall metanol. Energimässigt så kräver Rectisolprocessen mer el än andra metoder, men i 
gengäld mindre värme och den ger en mycket ren gas. Det är dock en mer komplex process än 
andra alternativ, och är därför bäst lämpad just för applikationer där renheten på gasen måste 
vara mycket hög eller för stora anläggningar. Några ämnens absorptionsförmåga i 
lösningsmedlet anges i figur 16. [70] 
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Figur 16.  Absorptionskoefficienten för olika gaser (partialtryck 1 bar) i metanol. [70] 

Figure 16. Absorption coefficient for different gases (partial pressure 1 bar) in methanol. 

2.6.3 Avskiljning av svavelgaser med filter 

 
Metalloxid 
En torr metod för avsvavling, som bland annat används för avsvavling av biogas, är 
metalloxidfilter. Ett metalloxidfilter består av en behållare fylld av ett bärarmaterial täckt med 
metalloxid. Svavelvätet som passerar genom bädden reagerar med metalloxiden, vanligtvis 
järnoxid, och en metallsulfid bildas. Processen kan vara regenerativ eller icke regenerativ. I 
det senare fallet byts den på svavel mättade metalloxidbädden ut. Metallsulfiden kan i vissa 
fall regenereras genom att syrgas tillsätts, varpå järnoxid och rent svavel bildas. [52] 
 

SOFeOSFe
OHSFeSHOFe

632
33

32232

232232

+⇒+
+⇒+

 

 
Vilken arbetstemperatur som är lämplig för filtret varierar med vilken metalloxid som 
används. Järnoxiden arbetar bäst vid en temperatur på 25-50°C [71], och kan då absorbera en 
svavelmängd på upp till 26 % av sin egen vikt [72]. Zinkoxid kan, enligt Siriwardane [91], 
absorbera svavelväte vid en temperatur på mellan 260 och 600°C. Absorptionskapaciteten är 
då ungefär 17-20 vikt-%. Reaktionerna är i princip oberoende av trycket.   
 
Aktivt kol 
Aktivt kol är vanligt vid svavelrening, speciellt för anläggningar i mindre skala. Även andra 
ämnen än svavel kan absorberas av aktivt kol, till exempel ammoniak och kolväten. Förutom 
bädden med aktivt kol, vilken gärna impregneras med till exempel kaliumjodid, 
natriumhydroxid eller svavelsyra för att reaktionshastigheten ska ökas, krävs en viss mängd 
syre för att följande reaktion ska kunna ske: 
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OHSOSH 222 222 +⇒+  
 
Lämpligt tryck och temperatur för processen är 7-8 bar och 50-70°C. Det svavelbemängda 
kolet kan regenereras genom att het inert gas eller ånga tillsätts, varpå svavlet uppgår i gasfas 
och kan kondenseras ut vid ca 130°C. [71] Hur mycket svavelväte som kan absorberas av 
kolet varierar med typ av kol och om kolet är impregnerat med något medel, men en 
indikation ges av Boppart [92], som visar på att uppemot 33 vikt-% svavel kan absorberas.  
 

2.6.4 Avskiljning av koldioxid 

Koldioxid kan separeras från produktgasen genom att det löser sig kemiskt eller fysiskt i olika 
sorters skrubbningssystem, som angivet i 2.6.2 ”Metoder för avskiljning av oönskade gaser”. 
Det finns dock några andra metoder värda att nämna, som fyller samma funktion. Det som 
skiljer metoderna åt, rent praktiskt, är åtgång av kemikalier, värme, el och hur mycket av de 
värdefulla komponenterna i gasen som förloras vid separationsprocessen.  Hur mycket metan 
som förloras vid uppgradering och koldioxidborttagning med olika metoder ges av 
Hermansson [73] i tabell 15. 
 
Tabell 15.  Metanförlust vid koldioxidborttagning för några olika tekniker [73]. 

Table 15. Methane loss through removal of carbon dioxide for some different techniques. 
 

Teknik Metanförlust 
(% av ingående) 

PSA 4 

Vattenskrubber, recirkulerad 2 

Vattenskrubber, enkel 3 

Selexol 4 

Kemisorption (amin) 0,1-0,2 

Membran [55] 4-6 
 
PSA 
I ett par uppgraderingsanläggningar för biogas i Sverige används en så kallad PSA (pressure 
swing adsorption) för att ta bort koldioxid. Det är en teknik som utnyttjar att vid vissa 
betingelser (rätt porstorlek, porstorleksfördelning, utrymme mellan molekyler, ytaktivitet) 
adsorberas endast en viss typ av molekyl på en adsorptionsyta, medan andra molekyler 
passerar förbi. Adsorptionen sker generellt vid högt tryck (runt 30 bar), och desorptionen vid 
lågt tryck (runt 1 bar), och en temperatur på omkring 30°C. Två enheter krävs för att 
säkerställa en kontinuerlig process. Beroende på val av adsorberande material – ofta någon 
typ av aktivt kol eller zeolit – kan olika molekyler separeras och en PSA-anläggning kan 
därför separera ut flera ämnen om enheterna sätts i serie. [8] 

2.7 Vattengasskiftreaktor 

En vattengasskiftreaktor utnyttjas då förhållandet mellan kolmonoxid och vätgas i 
syntesgasen inte är den rätta för efterföljande syntes av bränsle. Reaktionen är som nedan: 
 

molkJHCOHOHCO /2,410
298222 −=∆+⇔+  
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Reaktorn består av ett kärl fyllt med katalysatormassa. Många ämnen kan katalysera 
vattengasskiftreaktionen, och de har olika arbetstemperatur- och tryck. De vanligaste ämnena 
är troligtvis järn och koppar. Järnoxid med kromoxid som support används ofta i 
högtemperaturskiftreaktorer för temperaturer mellan 310 och 450°C. Denna katalysator tål 
högre halter av svavel. Högre temperatur innebär högre reaktionshastighet, men samtidigt 
lägre konversion av kolmonoxid jämfört med lägre temperaturer. En kolmonoxidhalt på runt 3 
% kan nås.  
 
Hög konversion men lägre reaktionshastighet fås i temperaturintervallet 190-210°C, med en 
katalysator bestående av koppar på zink- och aluminiumoxid. Denna är mycket känslig för 
svavel i gasen och det krävs därför svavelrening innan detta steg. En kolmonoxidhalt på runt 
0,4 % kan nås. [74-75]  
 
Vid de låga temperaturer som vattengasskiftreaktorerna arbetar vid kan koksning ske enligt 
Boudouardreaktionen. För att undvika detta, samtidigt som reaktionen drivs mot mer vätgas, 
tillsätts lågtrycksånga. Mängden ånga relateras till mängden kolmonoxid, och ett lämpligt 
H2O:CO-förhållande ligger på mellan 2 och 3 [57].    
 

2.8 Tillsatsmedia vid förgasning 

Vid förgasning används ofta ett oxidationsmedium. För vissa tillämpningar kan luft då 
användas. Luft har dock den nackdelen att det innehåller kväve och vid framställning av 
drivmedel utgör kväve en barlast i gengasen. Det kan därför vara lämpligt att framställa ren 
syrgas från luft, och använda som oxidationsmedium. 
 
I en fluidbäddförgasare behövs dessutom ett fluidisationsmedium. Oxidationsmediet kan i 
viss utsträckning samtidigt utgöra fluidisationsmediet, men andra fluidisationsmedia, t ex 
ånga, kan även behövas. 

2.8.1 Syrgas 

Syrgas kan framställas på olika sätt, där de tre vanligaste torde vara kryogen separation och 
separation medelst en PSA-anläggning eller en membranprocess.  
 
I en kryogen luftseparationsenhet komprimeras luften och kyls till kondensationstemperatur. 
Kvävgas, koldioxid, argon, krypton och xenon separeras från syrgasen genom ett flertal 
destillationssteg. Den utgående syrgasen är antingen i gasfas vid atmosfäriskt tryck och håller 
ungefär samma temperatur som ingående luft, eller trycksatt i flytande form. Renhetsgraden 
på syret kan fås över 99 volym-%, och beror på antalet bottnar som används i kolonnen. [22] 
 
Produkterna från en kryogen luftseparationsenhet har angetts av Linde [76] enligt tabell 16, 
angivna per normalkubikmeter syrgas i gasfas.  
 
Tabell 16.  Produkter från en kryogen luftseparationsenhet. 

Table 16. Products from a cryogenic air separation unit. 
 

Produkt Mängd (Nm3) Renhetsgrad 
Flytande syre 0,125 99,5 % 
Kväve 0,3 1 ppm O2 
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Flytande kväve 0,1 1 ppm O2 
Flytande argon 0,045 1 ppm O2, 1 ppm N2 
Flytande krypton och xenon 0,001  

 
Av litteraturen angiven elkonsumtion för en kryogen luftseparationsenhet varierar något men 
ligger enligt två olika källor på 0,54 respektive 0,60 kWh/Nm3 producerad syrgas, eller 1,36 
respektive 1,51 MJ/kg O2. [22] [77] 
 
En PSA (se 2.6.4) är lämpligast för småskalig produktion av syrgas där renhetskraven inte är 
så strikta; mellan 90 – 95 % renhet är vanligt i denna typ av anläggning [78]. Samma 
resonemang och renhetsgrad fås ungefär av en membranseparationsanläggning.  

2.8.2 Inertieringsmedia 

Vid förgasning och framställning av biometan eller andra fordonsbränslen är det viktigt att 
den erhållna gengasen inte kontamineras av till exempel kvävgas från luft. Det är också 
viktigt att gas inte läcker ut till omgivningen. En kritisk punkt är i detta fall inmatning av 
biomassa. Med biomassan kan luft följa med, vars kväve då kontaminerar processgasen. 
Processgas kan också läcka ut till omgivningen vid inmatning av biomassan och därigenom 
skapa förgiftnings- och explosionsrisker. Luft som följer med in och blandas med processgas 
kan också explodera. Denna problematik föreligger även vid in- och utmatning av 
bäddmaterial och eventuell renblåsning av mätstutsar. 
 
Dessa problem kan bemästras genom att en inertieringsgas tillförs, som förtränger eventuell 
inkommande luft, eller processgas som kan komma ut. Sådana förträngningsgaser kan vara 
ånga eller koldioxid. Fördelen med dessa gaser är att de finns tillgängliga i processen och att 
de relativt lätt kan avskiljas från processgasen. 
 
Ånga kan användas som förträngningsgas under förutsättning att den inte kondenserar. Vid 
in- och utmatning av hett bäddmaterial så fungerar ånga utmärkt. Vid inmatning av biomassan 
används lämpligen koldioxid istället. 
 
Det kan även finnas ett mindre behov av att blåsa rent vissa mätstutsar i systemet och där 
används företrädesvis koldioxid. 
 

2.9 Bäddmaterial 

Användning av bäddmaterial för att förse förgasningsreaktorn med värme ger förvisso en 
koncentrerad gengas, och elintensiv framställning av syrgas kan undvikas. Transport och 
hantering av bäddmaterial är dock inte helt trivial, och undersöks därför i avsnitten nedan.  

2.9.1 Transport 

Beroende på om förgasnings- och förbränningskamrarna är av typerna bubblande eller 
cirkulerande fluidiserade bäddar så kommer bäddmaterialtransporten att se olika ut. I ett 
koncept med två cirkulerande bäddar rinner material som avskiljts av cyklonen ned till 
intilliggande reaktor. Detta används till exempel i Ferco/Battellekonceptet, se vänstra bilden i 
figur 17. I ett koncept med en bubblande och en cirkulerande fluidiserad bädd så transporteras 
materialet ena vägen via en cyklon, och förs tillbaka med gravitation och eventuellt 
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fluidisering i till exempel en sifon. Detta transportkoncept används bland annat av förgasaren 
i Güssing, se högra bilden i figur 17.  
 

Figur 17. Två olika typer av bäddmaterialtransport, bilden till vänster visar Ferco/Battelle-konceptet och 
bilden till höger visar konceptet som används på Güssingförgasaren. [79-80] 

Figure 17. Two different types of bed material transportation, the picture to the left shows the 
Ferco/Battelle concept, and the picture to the right shows the concept used on the Güssing 
gasifier. 

 
Konceptet som används på Chalmers, pannintegrerad förgasare, liknar det som används i 
Güssing. Förgasaren är en bubblande bädd och den är kopplad till en CFB-panna.  
Bäddmaterialet transporteras därmed från pannan via dess cyklon och ner i förgasaren.  
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Figur 18.  Chalmersförgasaren; en BFB-förgasare kopplad till en CFB-panna. [81]    

Figure 18. The Chalmers gasifier; a BFB gasifier coupled to a CFB boiler. 

2.9.2 Problematik 

Sammansättningen på bäddmaterialet som används i en fluidbäddförgasare kan ha stor 
inverkan på sammansättningen på den producerade gengasen och driftstillförlitligheten både i 
förgasaren såväl som i pannan. Bäddmaterialet består egentligen av två delar: 
 

1. Tillsatt bäddmaterialet  
2. Bränsleaskan 
 

Det tillsatta bäddmaterialet kan väljas med avseende på mängd såväl som på kemisk 
sammansättning. Däremot så är bränsleaskan bestämd av bränslet. Det tillsatta bäddmaterialet 
i många fluidbäddpannor är sand av en relativt väl definierad kornstorlek. I 
förgasningssammanhang finns det en rad olika bäddmaterial av intresse som t ex dolomit och 
olivin. 
 
Bränsleaskan har normalt betydligt lägre smältpunkt än det tillsatta bäddmaterialet. 
Alkalimetallerna kalium och natrium är komponenter i askan som har låga smältpunkter. 
Komponenter med låg smältpunkt bidrar till att bäddmaterial kan sintra och därigenom 
klumpas samman, agglomereras. Vid kraftig agglomerering kan hela bädden bli en enda stor 
klump. 
 
Temperaturen då agglomereringen inträffar är bland annat relaterad till bränslet (se figur 19). 
Exempelvis ligger agglomereringstemperaturen för rena träbaserade bränslen på mellan 920 
och 970°C, enligt en studie av Olofsson et al [82]. Observera att detta är en studie gjord med 
utrustning i labskala, och resultatet kan därför inte översättas direkt till större förgasare.   
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Figur 19.  Agglomereringstemperatur för olika bränslen, med och utan tillsats av torv.  [82] 

Figure 19. Agglomeration temperature for different fuels, with and without addition of peat.  

 
Då det färska bäddmaterialet tillsätts är storleksfördelningen relativt homogen. Det verkliga 
bäddmaterialets storleksfördelning påverkas av en rad faktorer som: 
 

• Det tillsatta bäddmaterial, avseende 
o Omsättningsflöde 
o Dess ursprungliga storleksfördelning 
o Dess känslighet avseende nednötning 

• Bränsleaskan, avseende  
o Bränsleflöde och askhalt 
o Asksammansättning 

• Agglomereringen som i sin tur beror på 
o Ovanstående faktorer 
o Temperatur 

• Vindsiktning av finare partiklar 
 
För att undvika agglomerering och en alltför stor spridning i partikelstorlek så kan 
omsättningen av bäddmaterial ökas genom att öka den färska bäddmaterialinmatningen.  
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3 Fallstudier ‐ Bakgrundsdata 

Inom ramen för detta projekt utförs tre fallstudier för följande platser: 
 

• Eskilstuna kommun 
• Göteborgs kommun 
• Södra cell Värö 

 
Eskilstuna har energiverk som levererar fjärrvärme och el till sina kommuninvånare. Dagens 
biogasproduktion är baserad på rötning. Denna biogas används lokalt och det finns inget 
naturgasnät att distribuera den på. I denna studie har vi valt att se på en relativt liten 
anläggning (10 MW gas). Förgasningen integreras med Eskilstunas större BFB-panna och 
gasen upparbetas till biometan. 
 
I Göteborgsfallet studeras olika förgasningskoncept som inte integreras med någon panna. I 
de olika koncepten produceras biometan, DME och metanol. Bränsleproduktionen har här 
ansatts till 100 MW. Biometan kan distribueras via naturgas- och stadsgasnätet i Göteborg. 
 
Vid Södra Cell Värö finns sedan drygt 20 år tillbaks en förgasningsanläggning för produktion 
av bränngas för användning i mesaugnen. Värö är ett avsalumassabruk som idag även är en 
energileverantör. Primärt har energieffektiviteten för den befintliga bränngasproduktionen 
studerats men vi har även studerat ett kombinerat koncept med både bränngasproduktion och 
biometan. Inte långt från Värö passerar naturgasledningen. 
 
Nedan beskrivs de lokala förutsättningarna mer i detalj för energiintegrering och 
avsättningsmöjligheter för olika bränsleprodukter. Information om värmeunderlagets 
varaktighet och befintliga anläggningar ges. 
 
Bakgrundsdata för bedömning av att tillämpa energikombinat på ett nationellt plan ges även 
(se avsnitt 3.4). 

3.1 Eskilstuna Energi och Miljö 

Eskilstuna är en medelstor svensk kommun med cirka 95 000 invånare, belägen i 
Södermanlands län. Staden delas av Eskilstunaån, som har sin början i Hjälmaren och mynnar 
ut i Mälaren. Eskilstuna bedöms vara en god representant för en medelstor svensk stad.  

3.1.1 Eskilstuna Energi och Miljös kraftvärmeanläggning 

Allmänt 
Eskilstuna Energi & Miljö AB (EE&M) har sin huvudproduktionsanläggning i kvarteret 
Vattumannen i Eskilstuna. Produktionsanläggningen består av ett biobränsleeldat 
kraftvärmeverk (110 MW), en biobränsleeldad hetvattenpanna (57 MW), fyra oljeeldade 
hetvattenpannor för spetslast (E01 och E05 som bränsle, 70 MW vardera), två elpannor, en 
gasturbin med avgaspanna och två värmepumpar. 
 
Den totala värmeproduktionen vid anläggningen är 755 GWh/år. Kraftvärmeverket 
producerar ca 450 GWh värme per år samt ca 180 GWh el [83]. 
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Figur 20.  Bränsletillförsel till kraftvärmeproduktion 2008, GWh [83]. 

Figure 20. Fuel supply to heat and power generation 2008, GWh.  

 
Nedan presenteras ett varaktighetsdiagram för EE&M, som är en sammanställning av data 
från de fyra senaste åren.  
 

Varaktighetsdiagram Eskilstuna 2005-2008
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Figur 21. Varaktighetsdiagram för Eskilstuna 2005-2008 [84]. KVV = BFB-pannan, VK = 
värmeleverans från pannanläggning, RK = rökgaskondensering. 

Figure 21. Duration curve for Eskilstuna 2005-2008. KVV = BFB boiler, VK = heat deliveries from 
boiler plant, RK = Flue gas condensation. 

 
Data för anläggningen 
Bränslet till de två biobränsleeldade anläggningarna består av grot och rester från 
skogsindustrin, exempelvis bark. Fina fraktioner liksom större fraktioner sållas bort, vilket 
resulterar i en medelfraktion på 3 cm. Fukthalten varierar beroende på typ av bränsle men 
ligger generellt mellan 45 % och 50 %. 
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Tabell 17. Data för de två största enheterna i Eskilstuna Energi och Miljös kraftvärmeverk [84]. 

Table 17. Data for the two largest units at Eskilstuna Energi och Miljö’s heat and power plant. 
 

Typ av panna BFB CFB 
Effekt panna + rökgaskondensering (MW) 110 + 30 57 + 8 
Minlast panna (MW) 25 ~20 
Fjärrvärmeeffekt (MW) 72 57 
Elektrisk effekt (MW) 38 - 
Ångtryck och temperatur (bar/°C) 140 / 540 - 
Hetvattentryck och temperatur (bar/°C) - 16 / 200 
Mellantrycksånga, tryck och temperatur (bar/°C) 7 / 190 - 
Matarvatten, tryck och temperatur (bar/°C) 6,5 / 168 - 
Fjärrvärmevatten framledning (°C) 68 - 120 
Fjärrvärmevatten retur (°C) 45 

 

3.1.2 Produktion av och avsättning för biogas i Eskilstuna 

Produktion av biogas i rötningsanläggning 
I Eskilstuna finns idag en mack som distribuerar biogas. Denna biogas produceras i 
rötningsanläggningen som är ansluten till Ekeby avloppsreningsverk, där både avloppsslam 
och matrester rötas. Under 2008 producerades drygt 8 GWh biogas [83]. Planen är att öka 
återvinningen av matrester och till 2011 förväntar sig Ekeby en produktion av drygt 24 GWh 
biogas per år.  
 
Avsättning för biogas 
I Eskilstuna baseras behovet av biogas på tre konsumenter; bussar, bilar och AGA Gas. Det 
finns totalt 39 bussar i bussflottan och idag går 20 av dem på biogas. Planer finns på att låta 
samtliga bussar gå på biogas. 2009 fanns mer än 230 gasbilar i Eskilstuna kommun, vilket 
motsvarar ca 0,6 % av den totala bilflottan. Av de nyregistrerade bilarna utgör miljöbilarna 
ungefär 35 % och gasbilarnas andel av miljöbilarna ökar kontinuerligt (se figur 22). En klar 
ökning av antalet gasbilar är troligtvis att vänta. [85] 
 



VÄRMEFORSK 
   
 

 45

Andel nyregistrerade bilar uppdelat på bränsle
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Figur 22. Andel nyregistrerade bilar i Sverige, uppdelat på bränsle. Den högra skalan gäller för 
gasbilar. [85] 

Figure 22. Share of newly registered cars in Sweden for different fuels. The right hand scale is valid 
for gas vehicles.    

 
AGA Gas är intresserade av all biogas de kan få, eftersom företaget vill öka sin andel icke-
fossila bränslen. 2008 köpte de 0,5 GWh biogas producerad på Ekeby reningsverk, men de 
kan tänka sig att köpa uppemot 30-40 GWh. [86] 
 
Det framräknade behovet av biogas för bilar och bussar till år 2015 är knappt 30 GWh, men 
efterfrågan kan ligga på över 60 GWh då andra aktörer beaktas. Ekeby reningsverks mål för 
2011 års produktion täcker då inte det framtida behovet.  
 
Oavsett olika prognoser för det framtida biogasbehovet så är tillgången ändå av stor 
betydelse. Ett ökat utbud av biometan skulle sannolikt påverka utvecklingen och därför kan 
den framtida konsumtionen styras av utbudet. Således så skulle en större biometananläggning 
i Eskilstuna kunna öka antalet gasbilar betydligt mer än vad prognoserna säger. 
 
Storlek på tilltänkt förgasningsanläggning 
Det finns olika infallsvinklar då storleken på en lämplig förgasningsanläggning i anslutning 
till BFB-pannan ska bestämmas: 
 

• Trolig framtida efterfrågan på metangas (7-8 MW) 
• BFB-pannans eventuella begränsningar  

 
Efterfrågan på biogas förväntas öka mycket och vi har därför valt att undersöka integrationen 
av en 10 MW (ca 90 GWh vid full drift) förgasningsanläggning med Eskilstuna Energi och 
Miljös kraftvärmeverk.  
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3.2 Göteborg Energi 

Göteborg är Sveriges näst största stad och har drygt 500 000 invånare, med runt 900 000 
invånare i Storgöteborg. Staden ligger vid Göta Älvs mynning och här finns Nordens största 
hamn, vilket resulterar i att en stor del av den svenska importen och exporten går via 
Göteborg. Staden kan ses som en god representant för en svensk storstad.  
 
Göteborg Energi bedriver ett stort projekt kallat GoBiGas. Detta projekt syftar till att i en 
första fas bygga en anläggning för produktion av 20 MW metangas och i ett nästa skede öka 
detta till 100 MW. 
 

3.2.1 Göteborg Energis anläggningar 

Göteborg Energi AB har tolv värmeproduktionsanläggningar av varierande storlek, och av 
dessa är det i huvudsak två som står för merparten av produktionen av värme och el, nämligen 
naturgaseldade Rya Kraftvärmeverk (gaskombianläggning) och biobränsleeldade 
hetvattenpannan Sävenäs [88]. Kraftvärmeverket vid Rya togs i bruk 2006, och det är här som 
Göteborg Energi planerar att bygga sin förgasningsanläggning (GoBiGas). 
 
Fjärrvärmeleveransen uppgick under 2008 till drygt 3 800 GWh, och elleveransen till knappt 
630 GWh. Huvuddelen av värmeleveranserna (58 %) tillhandahölls genom avfallsförbränning 
och spillvärme från raffinaderier. Göteborg Energis anläggningar svarade för resterande 42 %, 
som i huvudsak producerades under årets kallare delar (se figur 24). [89] Bränslefördelningen 
för anläggningarna visas i figur 23.  
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Figur 23. Bränsletillförsel till Göteborg Energis kraftvärmeproduktion 2008 på energibas [89]. 

Figure 23. Fuel supply to Göteborg Energi’s heat and power production 2008 on an energy basis.  

 
Fluidbäddpannan i Sävenäs utgör en möjlighet för installation av en pannintegrerad förgasare. 
En stor nackdel är dock den förhållandevis låga utnyttjandegraden. Det finns därför skäl att 
låta en förgasningsanläggning vara en fristående produktionsenhet, som inte integreras med 
någon annan produktionsenhet. Däremot kan naturligtvis anläggningens värmeproduktion 
integreras med fjärrvärmenätet. 
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Figur 24. Varaktighetsdiagram för Göteborg 2008 [90]. HP = hetvattenpanna, VP = värmepump, KVV 
= kraftvärmeverk 

Figure 24. Duration curve for Göteborg 2008. HP = hot water boiler, VP = heat pump, KVV = heat and 
power plant. 

3.2.2 Produktion av och avsättning för biogas i Göteborg 

I Göteborg finns en anläggning för produktion av biogas; Gryaabs avloppsreningsverk 
Ryaverket där avloppsslam rötas. Här produceras årligen runt 58 GWh biogas. En stor del av 
denna gas, 74 %, uppgraderas i Gasendal, vilket ger omkring 43 GWh biometan. Göteborg 
Energi AB äger även en biogasuppgraderingsanläggning i Falköping, där biogas från 
avloppsreningsverket och matavfall uppgraderas till runt 5 GWh biometan som säljs på ett 
lokalt tankställe. Det finns planer på ytterligare en biogasproduktionsanläggning som ska 
placeras på Marieholms nuvarande kompostanläggning i Göteborg. Här är det matrester som 
ska rötas, vilket ska ge ca 30 GWh gas. 
 
När det gäller avsättning för biometan så är situationen i Göteborg annorlunda jämfört med 
den i Eskilstuna. Det finns en stor efterfrågan på biometan och en framtida 
förgasningsanläggnings storlek begränsas snarare av tillgång på träbränsle än på efterfrågan 
av biometan. Av Göteborg Energis kraftvärmeproduktion 2008 stod naturgas för drygt 3/4 av 
den totala mängden tillförd energi. Biometanet kan dessutom lätt distribueras ut på de 
befintliga naturgas- och stadsgasnäten. 
 
Både Göteborg och Eskilstuna har en större andel gasbilar i kommunernas bilflottor än 
rikssnittet.   
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Tabell 18.  Andel gasdrivna fordon I Eskilstuna, Göteborg och Sverige. [85] 

Table 18. Share of gas vehicles for Göteborg, Eskilstuna  and Sweden 
 

 
Andel gasbilar av 

totala antalet 
bilar 2009 (%) 

Antal bussar 
på biogas 2009

Eskilstuna 0,6 ~20 
Göteborg 1,6 ~30 
Sverige 0,3 - 

 

3.2.3 Produktion av och avsättning för DME i Göteborg 

Det finns ingen produktion av DME (dimetyleter) i Göteborg. DME är först och främst tänkt 
till att driva tyngre fordon såsom lastbilar och bussar (av vilka det finns drygt 18 000 
registrerade i kommunen [85]), men kan också med fördel användas för inblandning i LPG 
(liquid petroleum gas). Både Volvo och Preem har visat ett stort intresse för bränslet, bland 
annat genom sitt engagemang i byggnationen av en pilotanläggning i Piteå. Med tanke på 
detta, och med tanke på att DME även används i andra sammanhang såsom råmaterial inom 
kemiindustrin, som bränsle i ugnar och pannor och som kylgas, så kommer det att finnas 
avsättning för producerad DME i Göteborg.  

3.2.4 Val av anläggningsstorlek och koncept i fallstudien 

För den här fallstudien väljs därför samma storlek på förgasningsanläggningen som för den 
tilltänkta anläggningen i GoBiGas, 100 MW produkt. Dessutom studeras olika 
produktalternativ (metan, metanol och DME) med olika processkoncept. 
 

3.3 Södra Cell Värö 

Vid Södra Cell Värö produceras drygt 400 000 ton pappersmassa per år. I massaprocessen 
finns en kalkcykel som bland annat omfattar en mesaugn, där kalk bränns om. Den brända 
kalken används för att framställa kaustiksoda (NaOH), som används vid massakokningen. I 
masssabrukens mesaugnar används ofta olja men på Värö ersätts stora delar av oljan med 
bränngas. Bränngasen framställs genom förgasning av bark. Förgasningsanläggningen 
omfattar även en tork där barken torkas till ungefär 90 % ts. Torkningen är en viktig del i 
processen för att säkerställa en hög flamtemperatur i mesaugnen, vilket är av yttersta vikt för 
hela ombränningsprocessen. Även i torken används bränngasen för att tillföra erforderlig 
torkenergi. Med bränngasen från förgasaren kan årligen upp till 200 GWh olja ersättas. 
 
Värö är förutom ett avsalumassabruk också en energileverantör. Idag levererar de fjärrvärme 
till Varbergs kommun och biobränsle till olika brukare. Dessutom genomförs olika 
investeringar som skall öka leveranserna av biobränsle. 
 
 
Dagens förgasare skulle i princip kunna använda ren syrgas med ånga som fluidisations- och 
oxidationsmedium. På så sätt skulle förgasarens kapacitet kunna ökas eftersom barlasten av 
kväve försvinner. Om barken dessutom skulle torkas i en tork som utnyttjar spillvärme så 
skulle detta ytterligare friställa gasgenereringskapacitet. En sådan kapacitetsökning skulle 
kunna nyttjas för att framställa t ex biometan. 
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3.3.1 Val av koncept för fallstudien 

I Väröfallet studeras den befintliga produktionen av bränngas och dess energieffektivitet. 
Dessutom studeras även möjligheten med en kombinerad produktion av bränngas och metan. 
Detta koncept skulle öka den termiska kapaciteten på förgasaren. Kapaciteten sätts i dessa 
respektive fall efter befintligt bränngasbehov och befintlig kapacitet på förgasaren. 
 

3.4 Potential för förgasningskombinat kopplade till fjärrvärmeproduktion  

För att få en uppfattning om hur stor kapacitet för förgasning det finns med avseende på 
konceptet med pannintegrerad förgasare, så har fluidbäddpannorna i Sverige studerats utifrån 
deras effekt. I Sverige finns ett 70-tal fluidbäddpannor (10 MW och uppåt). Dessa motsvarar 
en total effekt på drygt 3 500 MW.  
 
Potentialen att integrera en förgasare i en anläggning för fjärrvärmeproduktion beror bland 
annat av värmeunderlagets storlek. I en större stad produceras generellt fjärrvärmen på ett 
antal olika anläggningar, där någon eller några av dessa utgör baslasten i systemet. Om någon 
av dessa baslastanläggningar är en fluidbäddpanna så finns det goda möjligheter att integrera 
en förgasare som kan köras med hög utnyttjandegrad. Ett problem i Göteborg utgörs av att 
baslasten består av spillvärme och avfallsförbränning och därmed har Sävenäs BFB-panna en 
relativt låg utnyttjandegrad. I Eskilstuna är varaktighetsdiagrammet något gynnsammare, 
BFB:n körs nästan 80 % av året. Nu har dessutom luftkylare installerats, vilket kan öka 
utnyttjandegraden något.  
 



VÄRMEFORSK 
   
 

 50

4 Modellering 

I detta avsnitt beskrivs hur processberäkningar har gjorts. Först ges en allmän beskrivning av 
programverktyg och därefter vilka generella beräkningsförutsättningar som använts. Senare 
beskrivs även de olika processlösningar som satts upp för de olika beräkningarna med deras 
specifika förutsättningar. Här ges även en diskussion av hur olika processlösningar kan 
komma att påverka processernas effektivitet och prestanda. 

4.1 Simuleringsverktyg 

S.E.P. har tagit fram ett Excelbaserat simuleringsverktyg för förgasning med efterföljande 
processteg. Programmet kan utföra beräkningar på en huvudprocesström med ett antal 
enhetsoperationer i en följd. Det finns vissa begränsade möjligheter att recirkulera olika 
strömmar. Typiska enhetsoperationer är: 
 

1. Förgasning som dessutom alltid utgör första steget. 
2. Krackning 
3. Oxidation (t ex syrgastillsats) 
4. Absorption av diverse komponenter med olika absorptionsmedia (vatten, RME m m). 
5. Syntes av ämnen som DME, metanol och metan 
6. Värmeväxlare 
7. Kompression 

 
Indata till dessa steg kan vara parametrar som temperatur, tryck, absorptionsgrad, 
syntesprodukt, syntesutbyte, tillsats, nedbrytningsgrad av kolväten etc. 
 
Modellen bygger på antagande att vid förgasning av biomassa så bildas ett begränsat antal 
komponenter, där vissa komponenter, främst kolväten (lättare kolväten, bensen och tjäror) 
representeras av några enstaka komponenter. De gaser och övriga komponenter som 
programmet hanterar visas i tabell 19 och tabell 20. 
 
Tabell 19.  Gaskomponenter i modelleringsprogrammet. 

Table 19. Gas components in the modelling program. 
 

Vattengas Lättare 
kolväten Aromater Övrig gaser Produkter och 

tillsatser 

H2 CH4 C6H6 (bensen) N2 CH3OH 

CO C2H4 
C10H8 

(naftalen) H2S DME 

CO2 C2H6 
C14H10 

(fenantren) NaCl(g) RME 

H2O   NH3  
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Tabell 20.  Vätskeformiga och fasta komponenter i modelleringsprogrammet. 

Table 20. Liquid and solid components in the modelling program. 
 

Vattenlösliga 
ämnen Aromater Produkter 

och tillsatser Fasta ämnen 

H2O(l) C6H6(l) CH3OH(l) C CaO FeO 
H2S(aq) C10H8(l) DME(l) SiO2 CaCO3 Fe 
NH3(aq) C14H10(l) RME(l) Al2O3 MgO CaP2O6 
CO2(aq)    MgCO3 NaCl(s) 

 
Observera att klor antas föreligga som NaCl och inte som HCl. En rad förenklingar har gjorts, 
som att olika askkomponenter (exempelvis natrium och kalium) representeras av enbart 
natrium. Modellen möjliggör att även låta järnoxid delta i en redoxreaktion för att kracka 
tjäror (CLR). Denna möjlighet har emellertid inte tillämpats i detta projekt. 
 
Gassammansättningen kan varieras eller justeras så att olika jämvikter uppfylls. Normalt 
antas för högtemperatursteg och katalytiska steg, som förgasning eller syntes, att 
vattengasjämvikten uppfylls. Sammansättning av olika kolväten styrs normalt inte av 
jämvikter utan bygger på antaganden av hur kolinnehållet i biomassan fördelar sig på koks 
och olika kolväten (se avsnitt 2.2.2). 

4.2 Förutsättningar för förgasningssteget 

I samtliga fall baseras teknikvalet i förgasningssteget på fluidbäddteknik. Däremot har vi inte 
alltid tagit ställning om valet är bubblande eller snabb fluidisation. 

4.2.1 Biomassans sammansättning 

Biomassans sammansättning är en sammanvägd blandning av ved, grot och bark, och antas 
vara som givet i tabell 4. Fukthalten till förgasningssteget har ansatts till 10 %, medan 
fukthalten vid ”grind” har ansatts till 46 %. Askans sammansättning är liksom biomassans 
hämtad ur S.E.P.s databas för bränsle. 

4.2.2 Kolets fördelning i förgasningssteget 

Vid förgasning bildas en rad kolväten där normalt metan, eten, etan, bensen och diverse tjäror 
utgör de viktigaste. Tjäror förekommer i ett otal varianter och därför har antalet begränsats till 
två; naftalen och fenantren. Naftalen representerar de tjäror som kan kondensera först vid 
temperaturer vid 100ºC eller lägre medan fenantren representerar de tjäror som kondenserar 
vid temperaturer över 200ºC. Det kan dock förekomma att tjäror kondenserar vid ännu högre 
temperaturer. Vid skrubbning med olja, t ex RME, så erhålls en klar skillnad mellan naftalen 
och fenantren, där fenantren absorberas men inte naftalen i vissa temperaturintervall.  
 
Den viktigaste och största delen av kolet blir normalt koks vid förgasning. Koksmängden kan 
dock variera starkt beroende på driftsbetingelser. Även kolvätena och dess fördelning är 
avhängigt av driftsbetingelserna. Det är dock svårt att med någon större precision förutsäga 
denna fördelning. Bristen på litteraturdata och dess tolkningsbarhet inom detta område gör att 
våra antaganden bygger på diverse uppgifter som skattningar från litteraturdata och 
konfidentiella uppgifter. Vi har valt fördelning av biomassans kol efter förgasningssteget som 
angivet i tabell 3, sida 12. I några fall har undantag från denna fördelning gjorts. 
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Figur 25. Fördelning av biomassans kol (mol-%). 

Figure 25. Distribution of the biomass carbon (mole%). 

4.2.3 Bäddmaterialets sammansättning 

Bäddmaterialets sammansättning kan ha en avgörande roll för förgasningen i form av olika 
katalytiska effekter. En effekt som kan ha stor betydelse är kalcineringen av vanlig kalk. I 
förbränningsenheten kommer kalken att vara i fullständigt kalcinerad form (CaO) eftersom 
temperaturen där är tämligen hög. Däremot är temperaturen betydligt lägre i förgasningssteget 
och där kan en ansenlig del av kalken föreligga som CaCO3. Detta innebär att en del 
koldioxid kan avskiljas redan i förgasningssteget.  
 
Utifrån analyser som erhållits från EE&M har vi ansatt en bäddmaterialsammansättning. I 
Göteborgsfallet, där inget fall inkluderar pannintegrering, har dock en annan sammansättning 
med mera kalk i form av dolomit antagits, eftersom kalk har en förmånlig inverkan på 
processen. En ökad mängd dolomit höjer inte bara kalciumhalten utan även magnesiumhalten. 
Tabell 21. Bäddmaterialets sammansättning från förbränningsenheten. 

Table 21. Bed material composition from the combustor unit. 
 

 
Eskilstuna  

(vikt%) 
Göteborg  
(vikt%) 

SiO2 72 63 
CaO 5 10 
MgO 1 7 
Al2O3 17 15 
FeO 4 4 
CaP2O6 1 1 

 

4.3 Processmodellering 

De processmodeller som satts upp för de olika fallen består i princip av följande huvudsteg: 
 

1. Förgasning 



VÄRMEFORSK 
   
 

 53

2. Tjärreduktion 
3. Avskiljning av oönskade gaser 
4. Syntes 

 
Förutom i samband med dessa steg sker kylning i kylsteg. Skrubbrar används både för att kyla 
såväl som för att avskilja oönskade vattenlösliga gaser. Vid kylning kan vatten eller andra 
kondenserbara gaser som DME och metanol kondenseras ut. 
 
Olika avskiljda vätskor måste efterbehandlas genom rening eller regenerering. Detta kan vara 
regenerering av aminlösning för att skrubba koldioxid eller strippning av den oljelösning som 
används för att absorbera tjäror. Dessa olika steg måste integreras på ett lämpligt sätt i 
processen. 

4.3.1 Energiintegrering 

I förgasningsprocessen med efterföljande uppgraderingssteg finns ett flertal steg där värme 
kan utvinnas. Detta är främst vid kylning av processgasen och i syntetiseringssteget. Denna 
värmeåtervinning sker vid varierande temperaturnivåer. En del värmeåtervinning kan 
integreras med en ångcykel och andra delar kan nyttjas för att producera fjärrvärme. En viss 
del av värmet måste även kylas bort vid lägre temperaturer. Allt värme över 50ºC bedöms 
kunna återvinnas för fjärrvärme medan temperaturer över 150ºC bedöms kunna användas för 
produktion av ånga. 
 
Ett flertal processer, till exempel torkning och strippning, måste försörjas med energi vilket 
kan ske via en ångcykel, där avtappningsånga kan användas. 
 
Marginalbränsle 
I Eskilstuna, där fallet med pannintegrerad förgasare studeras, producerar både panna och 
drivmedelsproduktionsenhet högtrycksånga och fjärrvärme enligt figur 26 nedan. Eftersom 
panna och förgasare är ett kombinat med synergieffekter så kommer mängden träbränsle som 
går in i kombinatet att vara mindre än om panna och förgasare hade varit två fristående 
enheter. Den minskade trämängden tillskrivs förgasaren, även om det är i pannan som den 
faktiska bränsleminskningen sker. Metanproduktutbytet på marginalbränslet som tillsätts är 
således högre än metanproduktionsanläggningens faktiska produktutbyte.  
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Figur 26. Integration av förgasningsprocess i befintligt kraftvärmesystem (förenklat). 

Figure 26. Integration of a gasification process in an existing heat and power system (simplified). 

 
Ångcykeln 
Det finns goda förutsättningar att vid kylning av delprocesserna generera ånga och även 
överhetta den. Denna ånggenerering kan ingå i en ångcykel med en ångturbin för 
elgenerering. I vissa fall kan detta integreras med en befintlig ångcykel. 
 
Torkning 
I de aktuella fallstudierna har det normalt förutsatts att torkning sker vid energikombinatet. 
För torkningen antas att en bäddtork används, vilken har goda förutsättningar att använda 
lågtemperaturvärme (>50°C). Detta innebär att fjärrvärme kan användas för torkning av 
bränslet. För att öka kapaciteten på torken och i viss mån minska den specifika 
värmeförbrukningen så har en viss del avtappningsånga använts, 20 % av den total 
torkenergitillförsel. Den specifika värmeförbrukningen har ansatts till 3,4 MJ/kg ts. Detta 
baseras bland annat på data från en tidigare Värmeforskrapport om lågtemperaturtorkning 
[99]. 
 
En viktig förutsättning för torkningen är fukthalten på bränslet både in och ut. Utgående 
fukthalt, den som förgasaren matas med, är 10 %. Den ingående fukthalten har baserats på en 
energibalans över panna och rökgaskondensering. Vid en beräkning med en antagen fukthalt 
på 46 % visar det sig att energibalansen mellan panna och rökgaskondensor uppfylls relativt 
väl. Därför har denna fukthalt antagits vid beräkningarna för torkningen.  
 
Övriga energiförbrukare 
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I processen från förgasning till slutlig produkt finns ett antal energiförbrukande processteg 
som kräver ånga: 
 

1. Förgasaren, för fluidisering 
2. Syntessteget, för att motverka Boudouardreaktionen 
3. CO2-stripper, för regenerering av absorptionslösningen 
4. Vattenstripper, för rening av vattnet 
5. Destillation av produkter  
6. Eventuell stripperånga, till regenerering av tjärhaltig oljelösning 

 
I dessa fall har det räknats med att avtappningsånga från turbinen används. Dessa processteg 
har inte simulerats rigoröst utan specifika förbrukningssiffror har ansatts. Det finns även en 
rad elförbrukare i systemet. Dessa utgörs främst av kompressorer men även av diverse 
pumpar och bränsletransportörer. 
 
Kompressorernas eltillförsel återvinns som värme i processen medan övrig elförbrukning inte 
gör det utan betraktas som förlust. Värmeförluster till omgivning har ansatts till 1-2 % av 
energin i biomassan beroende på anläggningens storlek. 

4.3.2 Jämviktsbetingelser i olika processteg 

Det finns olika processteg som i hög grad styrs av jämviktbetingelser som t ex 
vattengasjämvikten etc. Vid processmodelleringarna har följande antagits: 
 
Tabell 22. Jämviktsbetingelser i olika processteg. 

Table 22. Equilibrium conditions in various process units. 
 

 Jämviktsvillkor Övrigt 

Förgasning Vattengas- och 
kalcineringsjämvikt  

Reformering Vattengasjämvikt Alla kolväten C2 och större 
krackas till minst 99 %. 

Syntes Vattengasjämvikt och 95-99 % av 
metangasjämvikt vid metansyntes. 

Alla kolväten C2 och större 
krackas till minst 99 %. 

Tjärabsorption i oljelösning Ångjämvikt baserad på 
aktivitetsfaktor 1  

 

4.4 Diskussion av olika processlösningar 

4.4.1 Reningssteg i processen 

I de olika processlösningarna finns olika steg där processgasen renas från t ex oönskade gaser 
eller tjära. För detta ändamål kan olika absorptionslösningar användas. För att undvika onödig 
förbrukning bör dessa lösningar regenereras. Regenereringen kan ske i en stripper genom att 
tillföra en gas som driver av det som har absorberats, alternativt driva av ett oönskat ämne 
genom uppvärmning. 
 
Avskiljning av sura gaser 
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Sura gaser (främst koldioxid och svavelväte) kan avskiljas från processgasen med t ex en 
aminlösning. Denna absorption sker lämpligen i en kolonn, där regenererad aminlösning 
tillförs i toppen och möter processgasen i motström. För regenerering av absorptionslösningen 
används normalt en återkokare i botten på en stripper där värme tillförs via ånga. Ut ur toppen 
av strippern erhålls en gas som innehåller en del sura gaser. Dessa gaser passerar en 
kondensor där främst vatten och eventuellt även det aktiva absorptionsmediet kondenserar. 
Den utgående gasströmmen skulle t ex kunna användas för att strippa oljelösningen från 
tjäror. Trots låga svavelhalter i processgasen så är avskiljningen av svavelgaser viktig för att 
undvika förgiftning av synteskatalysatorn. För att säkerställa en så svavelfri gas som möjligt 
bör svavelavskiljningen kompletteras med ett filter av aktivt kol eller metalloxid. 
 
Avskiljning av tjära 
Ett sätt att rena gengasen från tjäror är att skrubba den med en olja i vilken tjärorna löser sig. 
För att minimera oljeförbrukningen bör tjärlösningen regenereras genom strippning. På så sätt 
kan lättare tjäror drivas av, medan de tyngre tjärorna är svårare att separera från 
oljelösningen. I vår processlösning har vi låtit gasen passera tre absorptionssteg vid olika 
temperaturnivåer. Temperaturen i varje steg regleras genom att kyla den cirkulerande 
oljelösningen, se figur 27. 
 

VVX VVX VVX

Olja från 
oljestripper

Färsk 
oljelösning

Olja till 
oljestripper

Vatten till 
vattenstripper

Olja till panna

Gengas

Tjärfri gas

 

Figur 27.  Processlösning för avskiljning av tjäror. 

Figure 27. Process description for tar cleaning. 

1. Det första tjärabsorptionssteget sker vid en så hög temperatur att i stort sett inga lättare 
tjäror absorberas medan de tyngre gör det. Dessutom så kan ett första steg absorbera 
partiklar i gasen i form av kolpartiklar och aska. Denna absorptionslösning kan dock 
inte regenereras genom strippning. Eventuellt kan den fasta fasen delvis separeras. 
Denna tjärlösning med de tynga tjärorna och den fasta fasen kan användas som bränsle 
i antingen förbränningsdelen eller förgasaren. 

 
2. I det andra steget är temperaturen lägre, vilket gör att även de lättare tjärorna kan 

absorberas. Temperaturen är dock inte lägre än att kondensation av vatten kan 
undvikas. Denna tjärlösning kan regenereras genom strippning. Detta steg kan dock 
inte absorbera samtliga lättare tjäror.  

 
3. Därför finns ett tredje steg där temperaturen är ytterligare något lägre, vilket medför 

att vattnet kondenseras. Det kondenserade vattnet kan avskiljas genom dekantering. 
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Den färska oljelösningen som måste tillföras, tillförs det sista steget och förs 
successivt fram mot andra och första steget. Eventuellt kan dessa två sista steg 
kombineras till ett steg. 

 
I samtliga absorptionssteg kyls den cirkulerande oljelösningen så att lämplig temperatur kan 
hållas i varje steg. Denna kylning kan användas för att återvinna värme från processen.  
 
Det finns flera olika tekniker som kan användas för tjärabsorption, till exempel packad kolonn 
eller Venturiskrubber. Den senare är att föredra (se avsnitt 2.5).   
 
Det dekanterade vattnet kan innehålla mindre mängder kolväten som funnits i processgasen 
eller oljelösningen. Vattnet bör därför strippas för att driva av dessa kolväten. 
 
Regenerering av oljelösning 
Vid regenereringen av oljelösning från det andra tjärabsorptionssteget behövs en strippergas. 
Denna strippergas skulle kunna utgöras av t ex ånga, vilket kräver att ånga genereras och 
energi kommer att förbrukas. Ett annat alternativ kan vara att utnyttja de strippergaser som 
kommer från strippern för sura gaser. Om denna gasmängd är otillräcklig kan ånga tillsättas.  
 
För att erhålla en god avdrivning av tjärorna så måste temperaturen höjas på oljelösningen.  
Eventuellt kan en kondensor för strippergaserna behövas för att återvinna en del av den olja 
som följer med strippergasen. Den slutliga strippergasen kommer att innehålla tjäror och lite 
olja i ångform tillsammans med de strippergaser som tillfördes strippern. Gasen, som 
innehåller en del energi i form av tjäror, bör destrueras på lämpligt sätt. Detta kan göras 
genom att tillföra den till förgasaren eller förbränningsenheten. Om strippergasen innehåller 
sura gaser kan det vara olämpligt att tillföra dem i förgasningen av flera skäl: 
 

1. H2S och CO2 kommer att anrikas i förgasningsprocessen. 
2. Med mera CO2 i processgasen förskjuts vattengasjämvikten mot mer CO med 

åtföljande ökade risk för sotbildning enligt Boudouardjämvikten, vilket kan 
medföra ökad ångförbrukning. 

 
Det kan därför vara lämpligt att tillföra denna strippergas till förbränningsenheten, där 
tjärornas energiinnehåll kommer att kunna tillgodogöras. Samtidigt kommer även svavelgaser 
att förbrännas. 
 
Kondensering och rening av vatten 
I processen kondenseras vattenånga i olika skrubbersteg, där vattencirkulationen kyls. Denna 
kylning kan nyttjas för återvinning av värme. Förutom skrubberns primära funktion att 
kondensera vatten, så absorberas även ammoniak, eventuell väteklorid och potentiellt 
kvarvarande tjäror och partiklar i skrubbervattnet. Även andra kolväten som metan etc kan 
upptas i mindre mängder i vattnet. Vattnet kan därför behöva renas. Detta kan göras genom 
ångstrippning, som driver av kolväten från vattnet. Även kolväten som tjäror eller olja med 
höga kokpunkter drivs relativt lätt av från en vattenlösning, eftersom dessa kolväten är 
hydrofoba.  
 
Strippergasen som främst innehåller vattenånga och lite kolväten kan användas som 
fluidiseringsmedium i förgasaren, vilket göra att behovet av prima ånga i förgasaren minskas. 
I en vatten- och ångbalans över systemet visar det sig att ungefär samma mängd 
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fluidiseringsånga som tillförs kommer att kondenseras ut i systemet. Detta innebär att om allt 
utkondenserat vatten förångas i en återkokare, så kommer nästan inget avloppsvatten att 
erhållas. Eftersom vattnet innehåller ammoniak och väteklorid så bör dock en mindre mängd 
vatten gå till avlopp, annars riskeras anrikning i processen. 

4.4.2 H2/CO‐förhållande i syntesgasen 

Förhållandet mellan vätgas och kolmonoxid varierar beroende på temperatur, tryck och 
oxidations- och fluidiseringsmedel i förgasaren, förgasningskoncept samt om reformering 
sker eller inte. Gasen kan skiftas i en vattengasskiftreaktor i processen för att justera denna 
kvot. Detta är dock inte helt nödvändigt eftersom skiftreaktionen ofta kan ske i 
syntesreaktorn.  
 
Syntesen sker normalt i ett relativt låg temperaturområde. Detta kommer att leda till att 
gassammansättningen skiftar mot förhållandevis mycket vätgas och lite kolmonoxid. För att 
få resterande vätgas att omsättas till önskad produkt (exempelvis metan) kan vätgasen 
avskiljas i t ex en PSA och återcirkuleras till syntesreaktorn. 

4.4.3 Tryck i metansyntesreaktorn  

En metansyntesreaktor kan jobba vid olika tryck. Ett högt tryck favoriserar metanjämvikten 
och ger en hög reaktionshastighet, jämfört med syntes vid lägre tryck. Dagens kommersiella 
metansyntesreaktorer är fastbäddsreaktorer och arbetar med tryck över 30 bar. Detta kan 
delvis hänga ihop med att metansyntes i kommersiell skala i dagens läge endast utförs i 
samband med kolförgasning, vilken är en trycksatt process. [106] Ett koncept för 
lågtrycksmetanisering baserat på fluidisation är utvecklat på Paul Scherrer Institute [107]. 
Metoden, som arbetar vid högst 10 bar, är testad i labskala och försök görs nu på en 1 MW 
reaktor tillsammans med Güssingförgasaren. Det kan ännu inte räknas som en kommersiell 
process, men vi har ändå valt att använda data för detta koncept vid beräkningarna, eftersom 
en sänkning av trycket minskar den erforderliga kompressionsenergin.   
 

4.5 Processmodeller för fallstudierna 

De olika processmodellerna arbetar med olika processbetingelser. Dessa processbetingelser 
framgår av tabell 29 i bilagedelen.  
 
I avsnitten nedan beskrivs de olika fallstudierna kort, och upplägget presenteras i form av ett 
enkelt blockdiagram. I bilagedelen ges en mer utförlig beskrivning av några av de olika 
modellerna och mer detaljerade processcheman. 
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4.5.1 Metanproduktion  genom  pannintegrerad  förgasare  respektive 
tvillingbäddsförgasare 

 
För de båda fallen med metanproduktion i Eskilstuna och Göteborg så har Battelle-konceptet 
valts, med skillnaden att i Eskilstuna så kopplas förgasaren till en befintlig panna (som 
Chalmersförgasaren). För Göteborgsfallet väljs dock ett koncept där förgasaren kopplas till en 
fluidbäddförbränningsenhet som är adiabatisk, där hela sandflödet recirkuleras mellan 
förgasare och förbränningsenhet. I Eskilstunafallet är energiomsättningen betydligt större i 
pannan än i förgasaren medan för Göteborgsfallet är energiomsättningen större i 
förgasarenheten än i förbränningsenheten. Processlösningen i övrigt är i stort sett densamma. 
Processmodell visas i figur 28. 
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Figur 28.  Blockschema för metanproduktion. 

Figure 28. Block flow diagram for methane production. 

 

4.5.2 DME‐produktion genom syrgasblåst fristående förgasare 

 
För att få ett högt utbyte av DME krävs att en stor del av biomassan konverteras till syntesgas, 
dvs. vätgas och kolmonoxid. Detta säkerställs med en termisk reformer som krackar tjäror och 
oxiderar icke konverterat kol vid 1150°C. Detta kräver syrgas, vilken produceras i en kryogen 
luftseparationsenhet. Större delen av det svavelväte som separeras från produktgasen 
recirkuleras till förgasaren, och eventuella rester fångas med ett filter efter CO2-skrubbern, 
där koldioxid avskiljs från gasströmmen. Resterande gaser recirkuleras till syntesreaktorn 
eller återförs till reformern.  
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Figur 29.  Blockschema för DME-produktion. 

Figure 29. Block flow diagram for DME production. 

 

4.5.3 Metanol, (DME) och metanproduktion genom tvillingbäddsförgasare 

 
Både luftseparationsanläggningen och reformern är stora energislukare i en 
bränsleproduktionsanläggning, och kan dessa undvikas är det klart fördelaktigt. I ett av fallen 
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undersöks därför samproduktion av metan och metanol. Processen ser i princip ut som den för 
metanproduktion, men metansyntesreaktorn byts ut mot en metanolsyntesreaktor, och metanet 
passerar som en inert gas.  
 
Den höga kvoten mellan vätgas och kolmonoxid i processgasen talar för att selektiviteten för 
DME kan bli dålig och att syntesen snarare leder till en hög andel metanol (se figur 7), varför 
vi har valt metanolsyntes i stället för direkt DME-syntes. (DME kan dock syntetiseras i ett 
senare steg med metanol som reaktant.) 
 
Efter syntesreaktorn (/reaktorerna) separeras metanol och eventuell DME genom kylsteg och 
destillation, och resterande gasström renas från koldioxid i en CO2-skrubber, varefter 
metangasen avskiljs i en PSA-enhet. 
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Figur 30.  Blockschema för metanol, metan och eventuell DME-produktion. 

Figure 30. Block flow diagram for methanol, methane and possibly DME production. 

 

4.5.4 Bränngasproduktion genom en fristående förgasare 

 
Som ett exempel på ”verkligheten” har Sveriges för tillfället enda industriella förgasare, 
Väröförgasaren, tagits med. I Väröförgasaren används luft som fluidisations- och 
oxidationsmedium. Förgasaren är en CFB-förgasare bestående av en reaktor med 
efterföljande cyklon. Allt stoft som avskiljs i cyklonen återförs till reaktorns botten. Den 
utgående heta gengasen används för att förvärma luften. Genom detta förfarande sänks 
temperaturen på gengasen innan den slutligen förbränns i mesaugnen. På detta sätt minskas 
slitageproblem p.g.a. höga temperaturer i efterföljande reglerventil och brännare. Samtidigt 
bidrar luftförvärmningen till att höja förgasarens kapacitet genom att energi till förgasningen 
tillförs via luften. 
 
Torkning av råvara antas ske med spillvärme erhållen vid massabruket.  
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Figur 31.  Processchema för bränngasproduktion. 

Figure 31. Process diagram for producer gas production. 

 

4.5.5 Samproduktion av bränngas och metan 

 
En intressant idé är att studera hur ett energikombinat med bränsleproduktion på ett 
massabruk skulle kunna se ut. Därför innefattar detta projekt även en fallstudie där 
Väröförgasaren producerar gengas som dels används som bränngas i mesaugnen, dels renas 
och uppgraderas vidare till metan. Upplägget på anläggningen blir i princip en grenad process 
där ena delen producerar bränngas på konventionellt sätt (som på Värö bruk), och den andra 
producerar metan enligt konceptet framtaget för Göteborg. En skillnad är dock att avskiljt 
stoft och olja med tjärinblandning går som bränsle till mesaugnen.  
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Figur 32.  Blockschema för bränngas- och metanproduktion. 

Figure 32. Block flow diagram for producer gas and methane production 
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4.6 Koncept för bäddmaterialtransport i pannintegrerad förgasare 

Beroende på om pannan är en bubblande eller cirkulerande fluidiserad bädd så kommer 
bäddmaterialtransporten att se något olika ut. Vad som är samma i båda fallen är dock att det 
finns ett sandlås vid alla passager mellan panna och förgasare, för att säkerställa att ingen gas 
transporteras mellan dem. Fluidiseringsmedia (ånga) tillsätts där för att bäddmaterialet ska 
flöda obehindrat, och för att förtränga den gas som följer med bäddmaterialet.  

4.6.1 Bubblande fluidiserad bädd 

Om pannan är av typen bubblande fluidiserad bädd så krävs en snabb fluidisering i 
förgasningsenhet för att återcirkulera materialet till pannan. Större partiklar riskerar 
emellertid att inte kunna recirkuleras tillbaks till panna. Dessa partiklar kan eventuellt matas 
ut ur processen via en bottenutmatning. Ett alternativ är att låta en del av bottenutmatningen 
återföras till pannan via en separat loop med mycket snabb fluidisering motsvarande normal 
pneumatisk transport. Denna återföring skulle kunna göras med följande fluidiseringsmedia: 
 

1. Luft, som då skulle fungera som förbränningsluft ovanför pannas bubblande bädd. 
Denna luftmängd måste dock ha marginell påverkan på pannans 
förbränningsbetingelser. 

2. Rökgas. Nackdelen med rökgas är att det kan begränsa pannans kapacitet om den är 
rökgasbegränsad. 

3. Ånga. Denna ånga kommer också att belasta rökgassystemet och samtidigt blir denna 
ånga en energiform som endast kan återvinnas i en rökgaskondensering. 

 
Vid pneumatisk transport är det möjligt att transportera stora mängder fast material med 
förhållandevis små gasmängder. Viktskvoten mellan fast material och gas är ofta 5 till 50 eller 
till och med högre. Detta gör att gasflödet som används för bäddmaterialtransport troligtvis 
bara har en marginell påverkan på pannans driftsbetingelser. 
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Figur 33.   Bäddmaterialtransport i en pannintegrerad förgasare.  

Figure 33. Transportation of bed material in a gasifier integrated with a boiler. 

4.6.2 Cirkulerande fluidiserad bädd 

Om pannan däremot är en cirkulerande fluidiserad bädd så blir konceptet det omvända. 
Bäddmaterialet transporteras till förgasaren från pannan via pannans cyklon. Från förgasaren 
kan bäddmaterialet transporteras gravitationellt tillbaka till pannan. Förgasaren kan i det här 
fallet vara både bubblande och cirkulerande (se figur 17 sida 39). 
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5 Resultatredovisning 

Vid utvärdering av de olika fallstudierna jämförs energiutbyte av producerat bränsle, el och 
fjärrvärme (tabell 23). Utbytet redovisas främst baserat på kalorimetriska värmevärden. För 
Eskilstunafallet där förgasaren är väl integrerad med kraftvärmepannan och dess ångcykel har 
vi valt att låta fjärrvärmeproduktionen vara oförändrad för energikombinatet som helhet. 
Därför baseras energiutbytet på det marginalbränsle som behöver tillsättas när förgasaren 
tillkommer. 
 
Tabell 23. Resultat rörande energi- och massbalanser för de olika fallstudierna. 

Table 23. Results concerning energy- and mass balances for the different case studies. 
 

Produkt Metan Metan DME Metanol, 
metan Bränngas Bränngas, 

metan  

Lokalisering EE&M1 Göteborg Göteborg Göteborg Värö3 Värö3  
Bränsle-
produktion 

kal 10 100 100 100 26 46 MW 
eff 9,0 90,1 90,9 87,3 24,0 42,1 MW 

Metan 10 100 - 53  20 MW 
DME/metanol   100 47   MW 
Bränngas   -  26 26 MW 
El och värme        
Elproduktion 0,01 5,3 4,1 3,1 - - MW 
Elförbrukning 0,41 3,8 9,0 6,5 0,13 1,5 MW 
Elnetto -0,40 1,5 -4,9 -3,4 -0,13 -1,5 MW 
Fjärrvärme 0 6,4 18,8 6,3 0 5,0 (-1,5)2 MW 
Bränsletillförsel   
Biomassa 0,58 6,8 7,5 6,48 1,27 2,5 kg ts/s 
RME4 0,005 0,023 0 0,020 0 0,019 kg/s 
O2, förbrukning - - 0,54 - - 0,21 kg/kg ts 
Total bränsle-
tillförsel 

kal 12,1 140 155 134 26,3 51,8 MW 
eff 10,1 117 129 112 24,3 47,9 MW 

Energiutbyte  
Bränsle kal 82,7 71,1 64,5 74,4 98,9 88,8 % 
+ El5 kal 79,4 72,1 61,3 71,8 98,4 85,8 % 
+ Fjärrvärme6 kal 79,4 76,7 73,4 76,5   % 
Bränsle + el + 
fjärrvärme eff 85,0 83,3 80,9 80,2 98,2 84,7 % 

1. I balansen för EE&M inkluderas även pannan med dess elproduktion och rökgaskondensering, och att 
den balanseras så att fjärrvärmeproduktionen är oförändrad. Detta innebär att elproduktion och 
bränsletillförsel är räknat på marginalen när förgasaren integreras. 

2. I fallet bränngas/metan finns det ett extra ångbehov på 1,5 MW som inte täcks av ånggenerering från 
gaskylning och syntes. De 5 MW värme som processen genererar har normalt ingen avsättning på 
bruket, men den kan användas för t ex torkning av barken. Det totala energiutbytet inkluderar ej detta 
värme. 

3. Balanserna för Väröfallen inkluderar ej torkning. 
4. RME används som tjärabsorptionsmedel och förbrukad RME tillförs förgasare eller panna. 
5. Energiutbyte för bränsleprodukt och el, fjärrvärme ej inräknat. Om elnettot är negativt minskar 

energiutbytet då elenergin adderas. 
6. Energiutbyte för bränsleprodukt, el och värme.  

 
Som kan ses i tabell 23 så varierar både el- och fjärrvärmeproduktion och konsumtion 
mycket. I DME- och bränngas/metanfallet krävs syrgas. Elen som krävs för produktion av 
denna syrgas avspeglar sig i den höga elkonsumtionen för fallen.  
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Energiutbytet för metanproduktion i Eskilstuna är över 10 procentenheter högre än för 
metanproduktion i Göteborgsfallet, vilket förklaras av att beräkningarna baseras på 
marginalutbytet. För det totala energiutbytet (produkt inklusive fjärrvärme och el) så är 
skillnaderna inte lika stora. 
 
Den höga verkningsgraden för bränngasfallet kan tyckas märklig. Det är emellertid så att 
förgasaren i praktiken är en sorts förbränningskammare för barken med en mindre 
strålningsförlust och en mycket liten kolförlust, som försvinner ut med bäddmaterialet. I 
övrigt är omvandlingen hundraprocentig. Dessutom utgår beräkningarna från att torkningen 
sker med andra externa energiresurser (spillvärme från massabruket) som inte är medräknade 
i energibalansen. För de andra fallen är detta dock medtaget. Skälet till att det inte är med för 
Väröfallen är att det finns ett betydande överskott av spillvärme på bruket. 
 
I fallet med samproduktion av bränngas och metan så finns ett extra ångbehov, som kan 
förklaras med ett större ångbehov i förgasaren. Ångan, genererad i processerna nedströms 
förgasaren, används i Eskilstuna- och Göteborgsfallen till att fluidisera förgasare för enbart 
metanproduktion. I Väröfallet används ångan även för att fluidisera för bränngasproduktion. 
Värmetekniskt återvinns stora delar av denna ånga dock vid temperaturer under 100ºC. 
Metanproduktionen i Väröfallet kan ses som en produktion som ligger ovanpå den normala 
bränngasproduktionen. Verkningsgraden för metan räknat enbart på marginalproduktionen är 
lägre än de 85 % (bränngas- och metanproduktion + el) som tabell 23 anger. Uppskattningsvis 
blir marginalutbytet av metan ungefär 70 %, vilket är fullt jämförbart med metanfallet för 
Göteborg. 
 

5.1 Gassammansättning för de olika förgasningsprocesserna och deras processteg 

I tabell 24 ses sammansättningen på den gengas som produceras i de olika fallen. Fallet med 
samproduktion av metan och metanol finns inte med eftersom den förgasaren är densamma 
som i fallet med enbart metan i Göteborgsfallet. Resultaten anges i molprocent, vilket är 
ungefär samma sak som volymprocent.  
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Tabell 24. Gengassammansättning för de olika förgasningskonfigurationerna. 

Table 24. Producer gas composition for the different gasification configurations. 
 

Produkt Metan Metan DME Bränngas Bränngas, 
metan  

Lokalisering EE&M Göteborg Göteborg Värö Värö  
H2 41,0 47,2 25,6 15,5 25,1 mol % 
CO 10,7 15,7 22,5 16,8 20,7 mol % 
CO2 9,0 7,5 20,7 14,4 21,4 mol % 
H2O 28,7 18,8 20,3 11,0 21,5 mol % 
CH4 7,2 7,4 7,4 5,7 7,7 mol % 
C2H4 2,3 2,4 2,4 1,8 2,5 mol % 
C2H6 0,33 0,34 0,34 0,26 0,35 mol % 
C6H6 0,33 0,17 0,34 0,26 0,35 mol % 
C10H8 0,10 0,05 0,10 0,08 0,11 mol % 
C14H10 0,04 0,02 0,04 0,03 0,04 mol % 
N2 - - - 33,9 - mol % 
NH3 0,32 0,33 0,33 0,25 0,34 mol % 
Tjära 12,0 5,5 11,2 7,7 11,7 g/Nm3 t g 
Partiklar 17,3 15,4 67,4 68,5 104,5 g/Nm3 t g 
Varav kol 12,2 11,2 56,7 50,8 77,6 g/Nm3 t g 
H2/CO-kvot 3,8 3,0 1,1 0,9 1,2  

 
De största skillnaderna mellan fallen finns för vattengaskomponenterna (H2, CO, H2O, CO2), 
och därmed blir skillnaderna också stora för H2/CO-förhållandet. Även mängden partiklar 
varierar kraftigt mellan de ångblåsta fallen och de luft- eller syrgasblåsta. 
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I tabell 25 hittas processgasens sammansättning vid några olika steg i processen.  
 
Tabell 25. Gassammansättning i olika processteg för fallstudien i Eskilstuna (basfall). 

Table 25. Gas composition for different process units for the case study at Eskilstuna (base case). 
 

Komponent Förgasaren
s bädd 

Efter olje- 
och vatten-
skrubbrar 

Efter CO2-
skrubber 

Efter 
metan-
syntes 

Produkt  

H2 41,0 56,2 65,4 24,2 0,8 mol-% 
CO 10,7 14,7 17,0 - - mol-% 
CO2 9,0 12,1 0,7 0,3 0,8 mol-% 
H2O 28,7 3,2 0,8 31,2 0,0 mol-% 
CH4 7,2 9,8 11,4 44,2 98,2 mol-% 
C2H4 2,3 3,1 3,6 0,0 0,1 mol-% 
C2H6 0,33 0,45 0,52 0,01 0,01 mol-% 
C6H6 0,33 0,45 0,52 0,01 0,01 mol-% 
C10H8 0,10 0,003 0,003 - - mol-% 
C14H10 0,04 - - - - mol-% 
NH3 0,3 - - - - mol-% 
H2S 0,01 0,01 0,0006 - - mol-% 
C 1,6 - - - - mol/100 mol gas 
Totalt 101,6 100 100 100 100 mol/100 mol gas 

 
Efter metansyntesen finns fortfarande en del vätgas kvar. Denna avskiljs och recirkuleras till 
syntesreaktorn. Svavelvätet reduceras mycket i koldioxidskrubbern, och kvarvarande svavel 
tas omhand i ett filter.  

5.2 Känslighetsanalys; koksmängd, tjärbildning och torkning m m 

Det finns en stor osäkerhet i vad det verkliga utfallet blir med avseende på koks- och 
tjärbildning. Detta kan vara beroende av en rad betingelser som driftstemperatur, förgasarens 
utformning och katalytisk aktivitet hos bäddmaterialet. Tillgängliga data inom detta område 
bygger i huvudsak på experimentella data för olika förgasare i laborationsskala. Dessa 
förgasare har ofta olika utformning och driftsbetingelser. Dessutom är tillräckliga data om 
driftsbetingelserna ofta inte tillgängliga. Därför har en känslighetsanalys gjorts med avseende 
på varierande koks- och tjärbildning. En analys har också gjorts av hur torkning på plats, 
jämfört med inköp av torrt bränsle, påverkar utfallet. Alla känslighetsanalyser har gjorts för 
Eskilstunafallet (se tabell 26 och avsnitt 4.5.1). 
 
En känslighetsanalys har gjorts med avseende på följande parametrar: 
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1. Koks: Vid förgasning så bildas en del koks. Koksmängden har stor betydelse för 
gassammansättning. 

2. Tjärmängden har liksom koksmängden också betydelse för gassammansättningen men 
även för efterföljande processer som kylning etc. 

3. Torkning med dess energibehov har betydelse för den övergripande energibalansen. 
Om bränslet köps in torrt så behövs det inte torkas, vilket minskar det lokala 
värmebehovet. 

4. Kalk från bränslet kan ha stor betydelse för gassammansättning såväl som 
bäddmaterialtransporten. 

5. Lastbetingelser (se avsnitt 5.4). 
 
Tabell 26. Resultattabell känslighetsanalys. Fetmarkerade parametrar är de som ändras jämfört med 

basfallet (gråmarkerat).  

Table 26. Table with results from sensitivity analysis. Bold parameters are those that are changed 
compared to the base case (marked with grey). 

 

Koksmängd av kol i biobränsle  15 25 35 25 25 25 25 % 

Andel bensen och tjära av kolet i 
biobränsle  9,8 9,8 9,8 4,9 19,6 9,8 9,8 % 

Torkning Torkning sker på anläggningen Offsite  
Kalk i bäddmaterial Enligt ansatt sammansättning Inget Enl…*  

Gas-
produktion  

Värmevärde (kal) 10 10 10 10 10 10 10 MW 
Värmevärde (eff) 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 MW 

Elnetto  -0,36 -0,30 -0,05 -0,28 -0,17 -0,43 -0,79 MW 

Extra  
bränsle-
tillförsel  

Biobränsle 0,57 0,58 0,61 0,58 0,58 0,58 0,47 kg ts/s
RME 0,004 0,005 0,005 0,003 0,009 0,005 0,005 kg/s 
Värmevärde (kal) 11,9 12,2 12,8 12,2 12,4 12,2 9,8 MW 
Värmevärde (eff) 9,9 10,2 10,7 10,2 10,4 10,3 9,1 MW 

Energi-
utbyte 

Kal. 
Bränsle 84,3 81,8 78,4 82,3 80,8 81,7 101,7 % 
Bränsle+El 81,3 79,4 78,0 80,0 79,4 78,2 93,6 % 

Eff. 
Bränsle 90,8 88,0 84,3 88,7 86,7 87,9 99,1 % 
Bränsle+El 87,2 85,1 83,9 85,9 85,0 83,7 90,4 % 

Effekter på 
pannan 

Rökgasvolym  1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 -0,4 % 
Upptagen effekt  -0,5 -0,1 0,5 -0,2 0,2 -0,3 -1,8 % 

Kvot H2/CO 3,08 3,83 5,04 3,64 4,30 2,34 3,83  
Bäddmaterialcirkulation 8,40 8,11 7,76 8,32 7,66 15,70 8,11 kg/s 

* Enligt ansatt sammansättning. 
 
Av de olika parametrar som justerats i känslighetsanalysen verkar torkningen, och om den 
sker på plats eller ej, vara den som påverkar energiutbytet mest. Bäddmaterialcirkulationen 
påverkas mycket av tillgången på kalk.  

5.3 Bäddmaterialtransport 

Vid transport av bäddmaterial så måste materialet lyftas på något ställe i själva bäddmaterial-
loopen, panna-förgasare-panna.  Med en BFB-panna kan det bli problem med återtransporten 
från förgasaren till panna, vilket kan lösas med en pneumatisk transport. Den pneumatiska 
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transporten kräver dock ett gasflöde, vilket skulle kunna vara luft, som då skulle kunna ersätta 
sekundärluft ovanför bädden. 
 
Det är ansenliga mängder bäddmaterial som måste transporteras mellan förgasare och panna. 
Beräkning i Eskilstunafallet (10 MW gas) visar på mängder motsvarande 8 kg/s och i fallet 
med ingen kalk så fördubblas mängden. Detta beror på att den exoterma (värmeavgivande) 
reaktionen mellan CaO och CO2 uteblir. Andra omständigheter som bäddmaterialtemperatur i 
panna och förgasare kan påverka denna mängd kraftigt. Som jämförelse så är den extra 
bränsletillförseln för förgasningen drygt 0,5 kg ts/s, d v s en faktor 15 lägre än 
bäddmaterialmängden. 
 
Vid den pneumatiska återtransporten till pannan har den erforderliga luftmängden beräknats 
till ungefär 1 % av totalluftmängden till pannan vid en kvot på 10 kg material/kg luft. Denna 
kvot kan ofta vara betydligt högre vid pneumatisk transport, vilket skulle kunna minska 
luftmängden ytterligare. En rimlig bedömning är att denna återtransport med antingen luft 
eller eventuell rökgas har marginell påverkan på pannans driftbetingelser. 
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5.4 Effekt på panna med pannintegrerad förgasare 

Då en förgasare kopplas till en panna kommer pannans mass- och värmebalans att påverkas. 
Värmet som transporteras med bäddmaterialet från panna till förgasare gör att mer bränsle 
måste tillsättas i pannan för att upprätthålla produktionen. Detta bränsle tillsammans med 
koks från förgasningsreaktorn gör att rökgasmängden ändras. Samtidigt genereras värme från 
förgasningsprocessen, vilket avlastar pannan.  
 
Hur stor en förgasare kan vara i relation till pannan beror på var pannans flaskhals sitter. 
Begränsningar kan till exempel vara rökgasfläktens kapacitet (rökgasvolym), luftfläkten eller 
matarvattensystemet. Sålunda kan inget generellt procenttal anges. Nedan visas dock ett 
diagram där rökgasvolymens ändring för olika bränsleeffekter på förgasare presenteras för 
Eskilstunafallet, som baseras på en 110 MW panna inkl. rökgaskondensering. Beräkningen är 
gjord för ett konstant fjärrvärmeuttag, vilket gör att pannans effekt, rökgasvolym och 
teoretiska fribordstemperatur (temperaturen överst i pannans bädd) är variabler i systemet.   
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Figur 34.  Hur pannan påverkas beroende på förgasarens effekt.  

Figure 34. How the boiler is affected by the size of the gasifier.  
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5.5 Ersättning av fossila drivmedel med valda koncept 

De bränslen som produceras i fallstudierna; metan, DME, metanol och bränngas, kommer att 
ersätta fossila bränslen på marknaden. Dessutom antas producerad värme ersätta spetslast för 
respektive fallstudie (olja för Eskilstuna och Värö, naturgas för Göteborg), och elen antas 
ersätta marginalel (kolkondens). Följande tabell visar på hur denna ersättning har gått tillväga.  
 
Tabell 27. Ersättning av fossilt bränsle med valda metoder. 

Table 27. Replacement of fossil fuels with the methods chosen.  
 

Biobaserat bränsle Fossilt alternativ  

Metan Naturgas 
DME Diesel 

Bränngas Tjockolja 
Metanol Bensin 

El från förgasning Kolkondens (η=0,47) 
Värme från förgasning, Eskilstuna Oljepanna (η=0,88) 
Värme från förgasning, Göteborg Naturgaspanna (η=0,98) 

 
Ingen viktning har gjorts avseende hur stor verkningsgraden vid användandet av respektive 
bränsleprodukt är, utan resultatet är angivet i energienhet fossilt bränsle som kan ersättas av 
biobaserat bränsle. Dessutom anges motsvarande minskning i mängd koldioxid som släpps ut.  
 
Tabell 28. Ersättning av fossilt bränsle med valda metoder, MJ ersatt fossilt bränsle per kg råvara 

(torrsubstans) och minskad mängd CO2 per kg träråvara. 

Table 28. Replacement of fossil fuels with the methods chosen, MJ replaced fossil fuel per kg feed 
(dry substance) and reduced amount of CO2 per kg feed. 

 

  Metan Metan DME Metanol, 
metan Bränngas Bränngas, 

metan 

Ersatt fossil produkt  Eskilstuna Göteborg Göteborg Göteborg Värö Värö 

Kol  MJ/kg ts -1,1 0,5 -1,4 -1,1 -0,2 -1,3 
Naturgas MJ/kg ts 17,2 15,7 2,6 9,2  8,0 
Tjockolja MJ/kg ts 0,0    20,5 10,4 
Bensin/diesel  MJ/kg ts   13,3 7,3   

Totalt ersatt energi MJ/kg ts 16,1 16,1 14,5 15,3 20,3 17,1 
Minskade 
koldioxidutsläpp kg/kg ts 0,86 0,99 1,01 0,41 1,10 1,13 

 
Ett negativt värde för kol i tabellen innebär att processen är en nettoförbrukare av el, och 
kolet kommer från produktion av den marginalel som krävs. Bränngasproduktion ersätter 
störst mängd fossil produkt, och minskar även koldioxidutsläppen mest.  
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6 Utvärdering och diskussion av resultat 

6.1 Energiutbyte och ersättning av fossila bränslen 

Det totala energiutbytet varierar, räknat på effektivt värmevärde, mellan 80 och 98 % (se 
tabell 23), där störst utbyte erhålls vid ren bränngasproduktion. Detta är tämligen uppenbart 
eftersom bränngasproduktion (Väröförgasaren) enbart innebär att biobränsle omvandlas till 
gas och att hela värmeinnehållet tillgodogörs, förutom en liten värmeförlust. 
Värmeförlusterna utgörs av förluster från förgasningsreaktorn och efterföljande utrustning 
samt den el som förbrukas i diverse motorer. För övriga processalternativ ligger det totala 
energiutbyte inom 80-90 %, där det högsta energiutbytet erhålls då anläggningen integreras 
med en befintlig energiproduktion. 
 
Det bästa utbytet erhålls om bränslet är torkat när det anländer till anläggningen (se tabell 26). 
Detta beror på att då bränslet torkas på plats så kommer värme att förbrukas vid 
anläggningen. Samma energimängd krävs sannolikt om bränslet skall torkas på annat ställe. 
Torkenergin kan dock ha en betydligt lägre kostnad på ett annat ställe t ex solenergin ute på 
ett avverkningsställe eller spillvärme på ett massabruk. Dessutom kan transportkostnader för 
bränslet minskas, eftersom vikten minskar genom torkningen. Det kan tyckas märkligt att det 
rena bränsleutbytet faktiskt är högre än 100 % för detta fall. Det beror dock på att den el som 
förbrukas i processen i stor utsträckning tillgodogörs i form av återvunnet värme från 
processen, vilket då minskar bränsleförbrukning eftersom samma fjärrvärmeproduktion hålls 
konstant. Detta är ett av skälen till att energiutbyte utifrån bränsle och el bör analyseras 
tillsammans. 
 
Valet av slutprodukt har betydelse för energiutbytet men också för valet av process. Vid 
DME-produktion baseras processen på syrgasoxidation och dessutom sker 
kolvätereformeringen vid en hög temperatur. Syrgastillverkningen påverkar både elnettot och 
det rena bränsleutbytet negativt. Bränsleutbytet ligger på knappt 65 % och inkluderas elnettot 
så sjunker utbytet till 61 %. För metanproduktion med tvillingbäddsförgasare blir 
energiutbytet klart högre på över 70 %, dessutom med ett positivt elnetto. DME anses vara en 
lämplig dieselersättare och kan därför eventuellt få ett bättre utfall vid en ”well to wheel”-
analys än metan. 
 
DME-fallet är det enda fall i denna studie där förgasningssteget sker under trycksatta 
betingelser. Trycksättning bidrar till att minska kompressionsarbetet och även till att minska 
de olika processenheternas storlek, vilket är fördelaktigt. Däremot innebär inmatning av 
biobränsle och bäddmaterial en komplikation vid trycksättning. Trycksättningen gör det också 
omöjligt att tillämpa konceptet med en pannintegrerad förgasare. Vi har därför valt att studera 
DME-produktion i en fristående, trycksatt och syrgasblåst CFB-förgasare.  
 
Om totalutbytet mellan en DME- resp metananläggning jämförs blir dock inte skillnaden lika 
stor, det skiljer 3,3 procentenheter. Detta beror i stor utsträckning på att det energiinnehåll 
som inte omsätts till bränsle och el istället blir värme, som kan nyttjas för t ex fjärrvärme. Ett 
större värmeöverskott kan dock vara till nackdel under sommarhalvåret, då värmeunderlaget 
är dåligt. 
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För metanproduktion fås ett värmeöverskott som motsvarar ungefär 5 % av biobränslets 
värmeinnehåll. Detta värmeöverskott skulle t ex kunna utnyttjas för att sommartid torka 
bränsle, som sedan används under vintern. 
 
Kalkens betydelse är mycket marginell med avseende på energieffektiviteten, men en 
förändring av elnettot kan ses, vilket kan förklaras med skillnaden i den koldioxidmängd som 
i viss mån behöver komprimeras och avskiljas. Cirkulationen av bäddmaterial minskar med 
kalk i bäddmaterialet, vilket skulle kunna vara en fördel för processen. 
 

6.2 Samproduktion av bränslen 

Samproduktion av metan och andra bränslen har visat sig vara gynnsamt för 
energieffektiviteten, då produktion av fordonsbränsle beaktas.  
 
När produktion av metan i Göteborg jämförs med samproduktion av metan och metanol 
(vilken senare kan omvandlas till DME) ses att samproduktionen ger högst energieffektivitet 
avseende hur mycket bränsleprodukt som erhålls (74,4 % jämfört med 71,1 %). Dessutom ger 
alternativet minst överskott av fjärrvärme, vilket i Göteborgsfallet, där värmeunderlaget under 
sommarhalvåret är tillgodosett med spillvärme och fjärrvärme från 
avfallsförbränningsanläggningen, är en klar fördel. Dock ger samproduktion av metan och 
metanol sämst energiutbyte, totalt sett, baserat på effektivt värmevärde. Detta beror till stor 
del på att elkonsumtionen i samproduktionsanläggningen är större, vilket resulterar i ett 
negativt elnetto. Baserat på det kalorimetriska värmevärdet skiljer sig det totala energiutbytet 
för de båda fallen inte mycket åt (76,7 % för metan, 76,5 % för metan och metanol), vilket 
medför att om val skulle göras mellan de två anläggningarna så skulle det troligtvis baseras på 
om fordonsbränsle eller el värderas högst.   
 
På Södra Cell Värö finns redan en förgasare. Med relativt små förändringar (syrgas och ånga i 
stället för luft som fluidiserings- och oxidationsmedium) kan förgasaren producera en gengas 
med högre kvalitet. Gengasen skulle då kunna användas både för att producera bränngas och 
fordonsbränsle. Resultaten från fallstudierna på Värö visar på att detta kan göras med en 
högre kalorimetrisk energieffektivitet än för de andra fallstudierna, oavsett om bränsleutbyte 
(88,8 %) eller totalt energiutbyte (85,8 %) beaktas. Värmeöverskottet som produceras kan 
användas för torkning av biobränslet. Dessutom förs för närvarande diskussioner med en 
närliggande stad för möjlig leverans av fjärrvärme, vilket skulle öka avsättningsmöjligheterna 
för överskottsvärme.  
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6.3 Processbetingelser 

6.3.1 Kemiska betingelser 

Utformning av framförallt förgasningssteget och dess processbetingelser kan ha stor betydelse 
för efterföljande processer. Intressanta processbetingelser kan vara följande: 
 

1. Förgasningstemperatur 
2. Bäddmaterialets sammansättning med avseende på: 

a. Kalk 
b. Katalytiska komponenter som t ex järn 

3. Kontakt mellan gas och bäddmaterial 
 
Förgasningstemperaturen har en stor betydelse för nedbrytningen av tjärorna. Högre 
temperatur ger mindre tjära. En högre förgasningstemperatur kräver större värmetillförsel i 
form av antingen större bäddmaterialcirkulation eller mer syrgastillförsel. Detta förhållande 
gör att det sannolikt finns en optimal förgasningstemperatur, där tjärmängden hålls låg utan 
alltför stor värmetillförsel. Förgasningstemperaturen har dessutom betydelse för 
kalcineringsjämvikten, som i sin tur har stor betydelse för bäddmaterialcirkulationen. Även 
bäddagglomerering eller bäddsintring påverkas av förgasningstemperaturen. 
 
En viktig faktor är kvoten mellan H2 och CO, som visar sig påverkas av 
kalcineringsbetingelser och omsättningen av kolet, det vill säga bildandet av koks och tjära. 
Vid större koks- och tjärmängder fås höga kvoter mellan H2 och CO. Ökad återkalcinering 
(bildandet av CaCO3) visar sig också påverka denna kvot positivt. Detta får betydelse för 
nedströms processer som syntes och koldioxidavskiljning. Med höga kvoter minskar risken 
för sotbildning och därmed behovet att tillsätta ånga i syntessteget. Vid metansyntes och en 
kvot på 3 så kan all koldioxid tas bort före syntesen. Om kvoten är över 3 så kan inte all 
koldioxid avskiljas före syntesen, eftersom CO2 behövs i syntessteget. Om kvoten däremot är 
under 3 så måste koldioxid även avskiljas efter syntessteget. 
 
Med den huvudsakliga CO2-avskiljningen före syntesen så kan merparten av H2S samtidigt 
avskiljas. Avskiljningen av svavelgaser bör göras före syntesen, för att undvika förgiftning av 
synteskatalysatorn. Om CO2-avskiljningen måste begränsas före syntesen så fås även en 
sämre avskiljning av H2S. 

6.3.2 Tryckets betydelse 

Det har från många håll hävdats att trycksättning av förgasningsprocessen är viktig för att 
uppnå en energieffektiv process. Detta bygger på att det krävs mindre kompressionsenergi för 
att trycksätta fasta eller vätskeformiga media än gasformiga. Detta innebär i sin tur att 
elförbrukningen minskar med trycksättning av förgasningsprocessen. Trycksättningen skapar 
dock vissa komplikationer, som begränsar de möjliga processlösningarna. Detta gäller till 
exempel integration med en panna. I denna studie finner vi emellertid att alternativet med 
trycksatt förgasning faktiskt har det sämsta elnettot per producerad energienhet.  
 
Den huvudsakliga förklaringen är att elförbrukningen för syrgasproduktion drar ner elnettot 
för det trycksatta fallet (DME). Elförbrukningen för syrgastillverkningen blir 0,8 MJ/kg ts 
tillfört bränsle medan för metanfallet (Göteborg) blir elförbrukningen för 
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gaskompressionsarbetet 0,4 MJ/kg ts tillfört bränsle. Det skall dock nämnas att syntessteget 
för metanfallet sker vid ett relativt lågt tryck (4 bar(a)), och tekniken för denna 
lågtryckssyntes är ännu ej kommersialiserad. I fallet med kombinerad metan- och 
metanolproduktion i Göteborg är trycket i metanolsyntessteget 60 bar(a) och här är 
gaskompressionsarbetet högre med 0,9 MJ/kg ts tillfört bränsle. 

6.4 Anläggningens storlek, placering och dess integration mot värmeunderlaget  

Resultaten visar på att en god energieffektivitet fås om förgasningen integreras med en 
befintlig pannanläggning. Samtidigt utnyttjas många pannor, som t ex i Eskilstunafallet, inte 
under hela året, vilket då också skulle påverka tidstillgängligheten i bränsleproduktionen. 
Eventuellt skulle det vara möjligt att öka utnyttjandegraden för pannanläggningen genom att 
öka värmeunderlaget i form av fjärrkyla, eller installera luftkylare som Eskilstuna Energi & 
Miljö har gjort. Ett annat sätt är att låta torkningen ske på anläggningen för energikombinatet 
och att torken överdimensioneras så att extra bränsle kan torkas under sommarmånaderna. 
Detta fordrar emellertid lagringsmöjligheter för det torkade biobränslet.  
 
En låg utnyttjandegrad för en kraftvärmeanläggning är till nackdel när en förgasare integreras 
med pannan. Detta talar mot en placering av en anläggning vid orter där en dominerande 
enhet svarar för fjärrvärmeproduktionen. På ställen där det finns flera anläggningar kan någon 
av anläggningarna ha en relativ hög utnyttjandegrad och därmed vara lämplig för att integrera 
en förgasare med. För Eskilstuna, som har ett flertal anläggningar, så är KVV-anläggningen 
inte alltför dominerande. Vid en betraktelse av varaktighetsdiagrammet (se figur 21, sida 43) 
för Eskilstuna ses att om värmeunderlaget skulle kunna utökas något under 
sommarmånaderna så skulle detta möjliggöra en full utnyttjandegrad för EE&M:s KVV-
anläggning under hela året. 
 
För en anläggning som inte är pannintegrerad som t ex i Göteborgsfallet kan anläggningen 
köras året runt. För överskottsvärmet från anläggningen finns det i nuläget dock inget 
värmeunderlag under sommarhalvåret i Göteborg. Även i detta fall skulle utökad torkning 
utgöra ett intressant alternativ. Överskottsvärmets storlek är naturligtvis betydelsefullt i detta 
sammanhang och detta talar för att en process där andelen överskottsvärme är låg bör väljas. 
Detta talar emot DME-alternativet och kanske även andra syrgasförbrukande 
processalternativ. 
 
Överskottsvärmets storlek eller andel för en metanproduktionsanläggning, som inte är 
pannintegrerad, är förhållandevis låg. Detta ger möjligheter att placera en sådan anläggning 
vid mindre orter där värmeunderlaget ändå är relativt litet. En sådan anläggning skulle kanske 
passa bra i ett större energikombinat tillsammans med t ex pellets- eller annan 
fastbränsleproduktion som inkluderar torkning. Lämpligen placeras ett sådant energikombinat 
i en region med god tillgång till skog.  
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6.5 Ersättningspotential för biodrivmedel i Sverige för olika scenarier 

Hur mycket biodrivmedel skulle då kunna produceras med biomassa i Sverige? En 
begränsning skulle kunna vara tillgången på biomassa. Vi har dock bortsett från denna 
begränsning och endast undersökt potentialen för fjärrvärmebaserade energikombinat. Nedan 
har vi valt att undersöka potentialen för pannintegrerade förgasare med avseende på befintliga 
fluidbäddpannor, samt för tvillingbäddsförgasare som baslast i ett fjärrvärmenät. 

6.5.1 Pannintegrerad förgasare som komplement 

Resultaten visar på att en pannintegrerad förgasare främst påverkar följande driftsbetingelser i 
pannan (se figur 34): 
 

1. Rökgasvolymen 
2. Fribordstemperaturen 
 

Rökgasvolymen är en parameter som är av stor betydelse för pannans kapacitet. 
Fribordstemperaturens inverkan på panndriften är dock svårare att reda ut. 
Fribordstemperaturen behöver dock inte vara så betydelsefull. Istället är det viktigare att 
bäddtemperaturen upprätthålls. Med en pannintegrerad förgasare så kommer pannan att 
tillföras koks från förgasaren. Denna koks kommer framförallt att förbrännas i bädden. 
Träbränslet förgasas bara delvis i pannans bädd, vilket medför att det delvis förbränns i 
fribordet. Således kommer sannolikt bäddtemperaturen inte att förändras i samma 
utsträckning som fribordstemperaturen.  
 
Om vi antar att varje fluidbäddpanna förses med en förgasare och efterföljande uppgradering 
med en gasproduktion motsvarande 1/3 av pannans termiska effekt, så skulle rökgasvolymen 
öka med ungefär 4 %. Om vi dessutom antar att dessa 4 % är inom kapacitetsmarginalen 
skulle då knappt 1 200 MW bränsle kunna produceras, förutsatt att förgasaren möjliggör för 
pannan att gå på full last året om. Sveriges bilpark beräknas (med några förenklingar) 
konsumera knappt 5 000 MW bränsle. Enligt gjorda beräkningar kan alltså nästan 25 % av 
den svenska bilflottan köras på biodrivmedel producerat i pannintegrerade förgasare. 

6.5.2 Tvillingbäddsförgasare för basproduktion av fjärrvärme 

Merparten av Sveriges fjärrvärmebehov täcks av värme från värmeverk, avfallsförbränning 
och spillvärme. Att använda en förgasningsanläggning som baslast ger fördelen att 
utnyttjandetiden för förgasaren kan bli hög. Förutom värme och el kan drivmedel produceras.  
 
Antag att baslasten för fjärrvärmeproduktion i Sverige ska täckas genom värme från 
förgasare. År 2008 producerades 47 TWh fjärrvärme. Om vi antar att baslasten står för i snitt 
25 % av fjärrvärmeproduktionen så motsvarar det drygt 1300 MW värme. Enligt fallstudien 
för metanproduktion i Göteborg, så produceras 0,064 MW värme (netto) per MW metan. 
Detta skulle resultera i en metanproduktion på nästan 21 000 MW; långt mer än vad bilflottan 
gör av med.    

6.6 Är biodrivmedelsproduktion bra användning av biomassa?  

Syftet med att använda biomassabaserade bränslen i samhället beror på en önskan om att 
minska Sveriges koldioxidbelastning. Vi har lyckats väl när det kommer till el- och 
värmeproduktion. För transportbränslen är dock situationen inte densamma trots de senaste 
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årens ökade antal bilar drivna på biodrivmedel. Ser vi ur ett nationellt perspektiv bör således 
ersättning av fossila fordonsbränslen ses som en god användning av biomassa, sett ur ett 
koldioxidperspektiv. Här är förgasning för drivmedelsproduktion ett tänkbart alternativ. 
Andra alternativ kan vara att använda biomassan för att producera värme och el i ett 
kraftvärmeverk. Elen kan användas för att driva elbilar, men biobränsleförbränning kan också 
användas för att ersätta fossil naturgas i kraftvärmeverk. Denna naturgas kan då användas för 
att driva bilar istället för bensin eller diesel, som är sämre ur koldioxidsynpunkt.  
 
Blickar vi istället utåt och ser till de globala koldioxidutsläppen så kan det vara mer effektivt 
att transportera vår biomassa till andra länder, till exempel Tyskland, där biomassan kan 
ersätta exempelvis kol i ett kraftverk. 
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7 Slutsatser 

Vi har studerat följande bränsleproduktionskoncept: 
 

• Metanproduktion genom ångblåst pannintegrerad förgasare (Eskilstuna) 
• Metanproduktion genom ångblåst tvillingbäddsförgasare (Göteborg) 
• Metan- och metanolproduktion genom ångblåst tvillingbäddsförgasare (Göteborg) 
• DME-produktion genom trycksatt syrgas- och ångblåst CFB-förgasare (Göteborg) 
• Bränngasproduktion genom luftblåst CFB-förgasare (Södra Cell Värö) 
• Metan- och bränngasproduktion genom syrgas- och ångblåst CFB-förgasare (Södra 

Cell Värö) 
 
För anläggningar som producerar gas eller vätskeformiga bränslen för avsalu så visar 
resultaten att en energiintegrering i ett energikombinat ger en god energieffektivitet. Det bästa 
utfallet erhålls när förgasningen integreras med en fluidbäddpanna och dess kraftproduktion, 
som i Eskilstunafallet. Nackdelen med denna typ av energiintegrering är att utnyttjandegraden 
för pannanläggningen kan vara otillräckligt på grund av ett bristande värmeunderlag. Även en 
produktionsanläggning för till exempel metan som inte integreras med en panna kan nå en 
god energieffektivitet med ett relativt litet värmeunderlag (exempelvis tvillingbäddsförgasare 
i Göteborgsfallet). 
 
Den bästa energieffektiviteten erhålls vid bränngasproduktion (Väröfallet), vilket dock inte 
kan användas för avsalu. För avsalubränslen visar resultaten på en högre energieffektiviet för 
metan än för DME. 
 
För de studerade processerna visar det sig att processalternativet med trycksatt förgasning, 
som studerats för DME-produktion, har den sämsta energieffektiviteten med avseende på 
elenergi. Detta förvånar säkert några, eftersom komprimering av processgasen i de 
atmosfäriska fallen är elenergikrävande. Emellertid så bidrar den syrgasproduktion som krävs 
i DME-fallet till en elförbrukning större än den som krävs för kompressionsarbetet. 
 
En känslighetsanalys avseende kolets omsättning visar på att detta kan ha stor betydelse för 
olika nedströms processer som syntes och CO2-avskiljning. Detta visar på behovet av mer 
fundamental kunskap om förgasningsprocessen och vad det är som styr t ex tjär- och 
koksutbyte. 
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8 Rekommendationer och användning 

 
Denna rapport är tänkt att användas av personer som arbetar för någon form av 
energileverantör, till exempel fjärrvärmeverk, skogsindustriella företag och raffinaderier, och 
som är intresserade av sitt företags potential som biodrivmedelsproducent. Rapporten ger med 
de olika fallstudierna en inblick i möjliga utbyten av bränsle, värme och el, vilka kan ligga till 
grund för beslut om lämplig utformning av förgasningsprocess (pannintegrerad, tvillingbädd 
eller fristående) och passande bränsleprodukt. Vi vill poängtera att beräkningarna gjorda i 
rapporten är teoretiska, och att verkningsgrader och dylikt i en verklig anläggning med största 
sannolikhet kommer att bli lägre. Resultaten kan dock användas för att jämföra de olika 
undersökta processerna.   
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9 Förslag till fortsatt forskningsarbete 

I denna studie har det visat sig att det är gynnsamt att integrera en förgasare med en panna. 
Det har dock samtidigt framkommit att värmeunderlagets variation påverkar anläggningens 
totala utnyttjandegrad till det sämre. Därför vore det intressant att göra en studie på några 
olika typer av större energikombinat, där panna och förgasare går året runt och 
överskottsvärme under sommarhalvåret används för att torka biobränsle. Det torkade bränslet 
kan till exempel användas för pelletsproduktion eller lagras inför vinterhalvåret och användas 
internt.  
 
Det har också visat sig viktigt för utbytet och processutformningen hur mycket tjära och koks, 
som bildas i en förgasningsreaktor. Tillgången till information om dessa mängder är dock dels 
begränsad, dels i stort sett baserad på förgasare i labskala. Mer omfattande studier på hur 
dessa två parametrar påverkas vore därför av intresse. Sådana forskningsarbeten borde främst 
genomföras på förgasningsanläggningar i större skala, t ex på Södra Cells Väröförgasare. 
 
En annan fråga som stöts och blöts är trycksättning eller inte av processen. Tidigare studier av 
bland annat Rensfeldt et al [102] har visat att trycksättning är gynnsamt. Samtidigt framgår 
det av denna studie att så inte verkar vara fallet i ett större perspektiv, där olika 
förgasningskoncept beaktas. Det vore därför intressant att utreda när trycksättning verkligen 
är nödvändig och när den kan undvikas, och hur detta påverkar utbyte och processutformning 
och därmed ekonomin.  
 
Dessutom vore det givetvis intressant att göra en ekonomisk kalkyl för de olika koncepten, för 
att se om det är ekonomiskt realistiskt att integrera relativt små förgasningsanläggningar 
(exempelvis 10 MW som i Eskilstunafallet) vid ett värmeverk.   
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Bilagor 

Processbetingelser för de olika fallstudierna 

 
Tabell 29. Processbetingelser för de olika fallstudierna. 

Table 29. Process conditions for the different case studies. 
 

 

Produkt  Metan Metan DME Metanol 
+ metan Bränngas Bränngas 

+ metan 
Lokalisering  EE&M Gbg Gbg Gbg Värö Värö 
Fluidisations-
media Typ Ånga Ånga Ånga/ 

syrgas Ånga Luft Syrgas / 
ånga 

Värmeförluster  2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

Förgasningssteg 
cyklonutlopp 

Temperatur  
ºC 740 740 740 740 740 740 

Tryck Atm Atm 20 bar(a) Atm Atm Atm 
Gaskylning av 
gengas eller 
reformerad gas 

Utlopps-
temperatur 
ºC 

350 350 150 350 Enl. balans Enl. balans 
/ 350 

Reformering och 
tjärrening 

Metod Skrubbe
r Skrubber Termisk 

reformer Skrubber  Skrubber 

C2 och tyngre   >99 %    
Metan   80 %    
Temperatur 
ºC 40-150 40-150 1150 40-150 - 40-150 

Destruktion av 
tjärinnehållande 
strömmar 

Olje/ 
tjärlösning. Panna Förgas-

ning  Förgasning  Mesaugn 

Strippergas Panna Förbrän-
ning  Förbrän-

ning  Mesaugn 

Syntes 

Omsättning 
av syntesgas, 
H2 och CO 

C:a 98% av jämvikt 100 % 
DME 

Metanol 
80 % 

resten CH4 
 

C:a 98% av 
jämvikt 

 
Temperatur 
ºC 350 350 260 260  350 

Tryck bar(a) 4 4 60 60  4 

Ångcykel Temperatur 
ºC 540 540 450 450  540 

 Tryck bar(a) 140 140 30 30  140 

 Avtappning 
bar(a) 7 7 5 7  7 

Biomassa vid 
grind Fukthalt % 46 46 46 46  46 

Gasleverans Tryck vid 
grind bar(a) 10 10  10  10 
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Tabell 30. Generella data för ångsystem och elgenerering. 

Table 30. General data for steam system and power generation. 
 

Tryck ångsida fjärrvärmekondensor 1 1,5 bar(a) 
Tryck ångsida fjärrvärmekondensor 2 0,5 bar(a) 
Isentropverkningsgrad turbin 80 % 
Generatorverkningsgrad inkl mekaniska förluster 98 % 

 

Tabell 31. Specifika förbrukningsdata för olika uppgraderingsprocesser 

Table 31. Specific consumption data for different upgrading processes. 
 

Regenerering av skrubbervätska för oönskade gaser 3,0 MJ/kg oönskad gas 
Värmeåtervinningsgrad vid CO2-strippning till fjärrvärme 80 % 
Destillation av DME och metanol 1,5 mol ånga/mol produkt 
Värmeåtervinning destillation 75 % 
Energibehov vid torkning 3,4 MJ/kg avdunstat 
Isentropverkningsgrad kompressorer 80 % 
Övrig elförbrukning ej tork. 0,1 MJ/kg ts 
Elförbrukning tork 0,1 MJ/kg avdunstat 
Elförbrukning syrgastillverkning 1,5 MJ/kg O2 

 

Processbeskrivning och flödesscheman 

A.1 Processbeskrivning metanproduktion 

Bränsle tillförs förgasare och förbränningsenheten, kallad panna. Det heta bäddmaterialet från 
pannan tillförs förgasaren i sådan mängd att erforderlig energi för förgasning erhålls. 
Bäddmaterialet återförs delvis via förgasarens cyklon till pannan medan större partiklar som 
inte når cyklonen transporteras tillbaks till pannan på annat sätt (se avsnitt 0). Pannan tillförs 
luft, som fungerar som oxidations- och fluidisationsmedium. För ett system med en icke 
pannintegrerad förgasare, så bör förbränningsenheten omsätta så lite energi som möjligt. 
Detta kan göras genom att låta tillförd luft förvärmas med utgående rökgas. Rökgasenergin 
kan även användas för att producera ånga. I förgasaren används ånga som 
fluidisationsmedium. 
 
Gengasen kyls ned till en temperatur tillräckligt hög för att undvika kondensation av tjäror. 
Vid kylning genereras högtrycksånga, vilken kan överhettas. Tjärorna skrubbas med en 
oljelösning i flera steg (Venturiskrubbrar) där temperaturen successivt sänks. I det första 
steget absorberas även partiklar. 
 
I det första steget absorberas de tyngre tjärorna tillsammans med en del kolstoft, som 
sannolikt till största delen utgörs av icke förgasat kol. Denna tjärfyllda oljelösning kan 
antingen tillföras förgasaren, där den förgasas, eller pannan, där den förbränns. I 
Eskilstunafallet behövs det alltid bränsle till pannan, och det är sannolikt enklast att tillföra 
oljelösningen där. För Göteborgsfallet bör omsättning av bränsle i förbränningsenheten 
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minimeras och därför är det olämpligt att tillföra oljelösningen där, varför den i detta fall 
tillförs förgasningssteget. 
 
För att inte mätta oljelösningen med lättare tjäror så regenereras oljan genom strippning. För 
att driva av tjärorna så måste temperaturen på oljelösningen höjas till ungefär 150ºC. I första 
hand används koldioxid som strippermedia, men även ånga kan tillföras om så fordras för att 
förstärka avdrivningen. Strippergasen tillförs förbränningsenheten.  
 
Efter tjärreningen återstår en gas som inte innehåller aromater eller tjäror som riskerar att 
kondensera, varför kladdningsproblem undviks. Denna processgas passerar en vattenskrubber 
där främst ammoniak och saltsyra absorberas. Processgasen komprimeras i ett första steg 
innan den passerar en CO2-skrubber. I skrubberlösningen (t ex aminlösning) absorberas CO2 
och H2S. Eventuella kvarvarande svavelgaser absorberas i en bädd av t ex zinkoxid eller 
aktivt kol. Aktivt kol har dock en nackdel då eventuella lättare kolväten finns kvar i gasen, 
eftersom dessa adsorberas av kolet och detta blir då ”dränkt” av kolväten. Dessutom krävs en 
liten tillsats av syrgas för att elementärt svavel ska bildas.  
 
Efter avskiljning av svavelgaser komprimeras processgasen ytterligare innan den tillförs 
syntesreaktorn, som arbetar vid lågt tryck (4 bar(a)). Vid syntesen utvecklas värme som 
används för ånggenerering. Efter syntesen kyls gasen först i en värmeväxlare för generering 
av ånga innan den tillförs en vattenskrubber, där vatten kondenserar. Efter nedkylning av 
processgasen så skrubbas gasen vid behov i ännu en CO2-skrubber.  
 
Processgasen kommer att innehålla en del vätgas som inte har omsatts vid syntesen. Genom 
att låta gasen passera en lämplig bädd av till exempel zeolit kan övriga gaser absorberas av 
zeoliten medan vätgasen passerar och återförs till syntesreaktorn. Övriga gaser som 
huvudsakligen består av metan (>97 %) desorberas genom trycksänkning ner till 
atmosfärstryck. Metangasen komprimeras sedan till önskat leveranstryck. 
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A.2 Processchema metanproduktion 

 
 
 

A.3 Processbeskrivning DME‐produktion 
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Bränsle tillförs en trycksatt förgasare, som fluidiseras av en blandning bestående av syrgas 
och ånga. Gengasen behandlas därefter i en termisk reformer, där i huvudsak alla kolväten 
bryts ner till kolmonoxid och vätgas. Metan bryts dock bara ned delvis. Syrgas tillsammans 
med ånga tillförs för att ge den temperaturförhöjning som nedbrytningen av kolvätena fordrar. 
Reformern kan utformas som en flamförgasare. 
 
Den reformerade gasen kyls sedan ner innan den filtreras och skrubbas med vatten, där 
ammoniak och saltsyra absorberas. Vid kylningen genereras högtrycksånga, som kan 
överhettas. Gasen renas sedan från sura gaser, CO2 och H2S, innan den slutligen renas från 
resterande gaser. 
 
Innan syntesen till DME komprimeras gasen. Vid syntesen utvecklas värme som kan 
användas för generering av ånga. Syntesen sker i ett steg i en slurryreaktor, vilket kräver ett 
H2:CO-förhållande på runt 1. I syntesen bildas inte bara DME utan även metanol, mindre 
mängder metan och CO2. Det kan även finnas vätgas som inte har reagerat. Genom att 
separera dessa ämnen i olika separationssteg, destillation etc, kan vätgas och metanol 
recirkuleras till syntessteget. Metan kan återföras till reformern där det bryts ner. Vatten och 
koldioxid förs ut från systemet. Avskiljningsprocessen för sura gaser kan göras på flera sätt 
eftersom trycket i processen erbjuder flera möjligheter.  
 
Trycksättning av förgasaren gör att en mindre mängd kompressionsenergi krävs inför 
syntesen senare i processen. Däremot åtgår energi för tillverkning av den syrgas som används.  
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A.4 Processchema DME‐produktion 

 
A.5 Processchema metan, metanol och DME‐produktion 
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A.6 Processchema bränngas och metan 
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