
Flödesschema över anläggningen

Allmän beskrivning

Grundprincipen för förgasaren är baserad på tidigare utvecklade  
förgasarmodeller men där finns också tekniska lösningar som förbättrar 
gaskvaliteten.

Reaktorn som Kangasoja utvecklat kan använda lufttorkad flis (ca 30-45% 
fukt) inklusive bark som bränsle.

Före HighBio-projektet hade lovande förgasningsförsök utförts med både 
hushållsavfall och skinnavfall från Sievin Jalkine (skofabrik).

Vid förgasning av plast har det framgått att förgasningsprocessen störs och 
det sker en betydande upphettning av reaktorn. Orsaken torde vara att det 
syre som ingår i plast förorsakar en total förbränning i reaktorn.

FORSKNINGSMILJÖN VID CENTRIA 
Den första forskningsanläggningen vid CENTRIA är den förgasare som 
utvecklats av Sievibon, undermaskinmästare Eero Kangasoja. Det är 
fråga om en fastbäddsförgasare som fungerar enligt medströmsprincipen.

Anläggningen sedd från ut- och insidan
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EK myötävirtakaasutin

EK FÖRGASARE PROCESS DIAGRAM
EK PYROLYYSILAITTEISTON PROSESSIKUVAUS 
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Teho: sähkö 50 kW, lämpö n. 100 kW
Effekt : elektricitet 50 kW, värme ungefär 100 kW

Polttoaine: ilmakuiva kuorellinen sekapuuhake
Bränsle:  luft torr träflis med barks

Kaasutuslämpötila 1050-1300°C
Pyrolys temperatur 1050-1300°C

Häkäpitoisuus 25-30%
CO halt 25-30%

Vetypitoisuus 10-15%
Väte halt 10-15%

Lämpö voidaan ottaa talteen kaasun jäähdytyksestä, moottorista ja öljyn jäähdytyksestä
Värme är möiligt att utnyttja om gas avkylning, motor and ojla avkylning

Käynnistysaika 5min
Startning tid 5min

Tuotekaasu moottorille
Produkt gas till motor
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Bränsleanalys (METLA Kannus) CENTRIAs forskningsuppgifter

CENTRIAs enhet i Ylivieska strävar med sin forskning till att utreda  
effektiviteten för anläggningen genom olika mätningar, dessutom söker  
man en vetenskaplig bas för hela förgasningsprocessen. 

Från och med augusti 2008 har utvecklingsarbetet fortskridit på följande 
sätt:

• Insamling av basuppgifter

• Kartläggning av erfarenheter och egenskaper

• Definiering av mätpunkter och utrustning för dessa

• Analys av syntesgas med  Gasmet-analysator

• Mätning av förgasningstemperaturer

• Mätning av flisförbrukning och gasmängder vid olika effekter

• Litteraturstudier för att finna en teoretisk förklaring till                
mätresultaten

Mätningar utförda under HighBio-projektet
Anläggningen stationerades i en industrihall i Sievi och försågs med en 
automatisk flismatningsenhet. Kylvattnet från motorn kopplades till hallens 
värmesystem.

Den automatiska flismataren har fungerat utan problem men vid  
forskningsarbete har vi i första hand använt en silo med satsvis matning 
eftersom det är lättare att mäta flisförbrukningen.

Bränsleanalyser utfördes vid METLA (Skogsforskningsinstitutet) i Kannus. 
Fram till i dag har vi låtit uföra endast två analyser. I början av mars 2009 
fick vi ett parti aspflis av jämn kvalitet, fukthalten var vid ankomsten 55%. 
Också den här flisen har vi förgasat utan problem. Avsikten är att med hjälp 
av aspflis undersöka fuktens inverkan på förgasningsprocessen.

ANALYYSIRAPORTTI 
      
 
 
Tilaaja:   Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulu  
  
 
Merkki:  Centrian hake-näytteet 
    
Näytteet:  ko/mä-hake 
        
Saapumispvm. 20.01.2009  
    
Analysointipvm . 30.01.2009  
 
 
TULOKSET:     
     
          
Kosteus saapuessa,%    44.61  
       
Tuhkapitoisuus kuiva-aineessa, %    1.09  
     
Kalorimetrinen lämpöarvo, MJ/kg   19.71  
  
Tehollinen lämpöarvo *)   18.31  
kuiva-aineessa, MJ/kg  
   
Tehollinen lämpöarvo     9.05  
saapumiskosteudessa, MJ/kg  
 
 
*) = tehollisen lämpöarvon laskemiseen käytetty H- %  6.34  
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Analysrapport (översatt)

Beställare:Mellersta Österbottens Yrkeshögskola

Märke. Flisprov från Centria

Prov. Björk/Tall flis

Ankomstdatum: 20.01.2009

Analysdatum: 30.01.2009

RESULTAT:

Fukt vid ankomsten,% 44,61

Askhalt från torrvikt % 1,09

Kalorimetriskt värmevärde, MJ/kg 19,7

Effektivt värmevärde 18,3 
i torrsubstans, MJ/kg

Effektivt värmevärde 9,05 
vid ankomstfukt, MJ/kg 
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