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HighBio forskning inom ETC i Piteå

Energitekniskt Centrum är en deltagarna inom HighBio projektet. En av 
uppgifterna är att utveckla en säker och effektiv förgasningsprocess för 
biomassa. Matning av biobränsle är en mycket viktig funktion i hela 
förgasningsprocessen. ETC har erfarenheter av någr olika 
matningstekniker från tidigare projekt. Ett nytt förgasningslaboratorium 
planeras byggas under sommaren 2009. Laboratoriet ska inrymma ett 
antal olika förgasningstekniker där nya utmaningar och tekniker ska  
övervinnas.

Ny teknik för matning av bränsle
ETC i Piteå har testat en ny teknik för matning av biobränsle I pulverform. 
Konceptet bygger på en pneumatisk transport av pulver där man 
använder en drivrem som cellmatare. Mataren har använts inom några 
projekt och ständigt förbättrats. Den stora utmaningen är att optimera 
tekniker för att mata pulverformiga bränslen till trycksatta miljöer. 

Figur 1 Roterande cellmatare
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Slurry system Ejector system
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ETC har gjort några tester med slurryblandningar. Syftet är att I slutändan 
kunna tillföra biomassa till höga tryckkärl där de ska processas, här är 
slurrys en god ide. De råvaror som användes vid försöken är trä och kol 
och vätskor som vatten, metanol och vegetabilisk olja. Slutsatserna från 
försöken har sammanfattas nedan:

• Kol och vatten mixas mycket bra och det behövs endast 20% vatten för 
att få en god pumpbarhet på slurryblandningen.

• Förhållandet är nästan omvänt när man använder biobränsle som bas. 
Det behövs 70-80 % vatten för att uppnå god pumpbarhet. 

• När metanol används som media och pumpas runt har metanolen en 
tendens att separera från träråvaran och hårda pluggar

ETC har erfarenhet av pneumatisk matning av biobränsle till trycksatt miljö 
3 bar. Ett EU- projekt under 3 år bedrevs där man använde ejektorer för 
att driva in träpulver i en cyklonförgasare I syfte att producera elström. 
Inom Highbio projektet ska vi utveckla tekniker vidare och hoppas uppnå 
förbättrade resultat. 

Figur 3 Ejectorsystem

Figur 2 Pumpsystem för slurry
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