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Förbrännarhenheten

Flisförbrukning vid gasbrännardift
De första mätningarna utfördes  19.12.2008 klo. 08.15-09.15. Som 
brännare användes en naturgasbrännare som modifierats för att använda 
trägas. 

Från förgasaren ”sögs” gasen med en fläkt styrd med frekvensomvand- 
ling. 

Flisen, som hade en fukthalt på 35%, förbrukades 57l/h vilket motsvarar 
cirka 16 kg med en densitet på 280 kg/m3. Flisförbrukningen uppmättes 
som ytsänkning i den silo för satsvis matning som placerats ovanpå 
reaktorn. Gasproduktionen mättes med gasmätare.

Gasmätaren visade klo. 08.15 3469 m3 och klo. 09.15 3526,49 m3. 
Gasmängden var  57,49 m3/h, vilket motsvarar 16 l/s. 

Beräknat på basen av mätresultaten producerar 1 kg flis  3,61 m3 gas .

Förbränningen var mycket lugn och i dagsljus kunde ingen egentlig låga 
observeras. Brännarautomatiken tände lågan och fungerade klanderfritt. 
Regleringen av luftmängden är helt klart ett mål för vidare utveckling, vid 
provet utfördes regleringen genom att strypa tillförseln av luft. Denna 
strypning förorsakade en ojämn omblandning av luft-gasblandningen.
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Testning av motornFLISFÖRBRUKNING VID MOTORDRIFT

Motorns bränsleförbrukning har fram tills i dag mätts vid tre olika 
belastningsnivåer. 

Första belastningsnivån var motorns egen tomgång. En utredning av 
förbrukningen vid denhär nivån är grunden för fortsatt bestämning av 
totalförbrukningen vid olika belastningsnivåer.

Det förefaller som om förbrukningen vid tomgång, något som är typiskt för 
varje motor,  inte beaktas varken i litteraturen eller i motorernas 
broschyrer. Ofast anges endast ett värde på förbrukningen per  
producerad enhet elektricitet. Vi ville utreda den grundläggande  
förbrukningen, det är först efter denna som den egentliga elproduktionen 
börjar. Produktionen av en kWh efter tomgång förbrukar naturligtvis en 
betydande mängd flis per energienhet. I grafen nedan anges 
förbrukningen av flis, tomgång inberäknad. 

I litteraturen framgår helt entydigt skillnaderna i bränsleförbrukning när  
motorns belastning ökar. Belastningstestet utfördes genom att stegvis 
lägga till 9 kW motstånd. 

Anläggningen fick under en timmes tid producera den axeleffekt som en 
9kW värmare kräver. 

Andra belastningstestet gjordes med 18kW, två motstånd á 9kW var 
inkopplade. 

Tredje belastningstestet gjordes med 27kW, tre motstånd á 9kW var 
inkopplade. 

Vid belastningen 18kW mättes endast gasproduktionen, vid de två övriga, 
9kW och 27kW, mättes också förbrukningen av flis.



Jämförelse med litteraturvärdenFlisförbrukning vid motordrift

Vid de mätningar som utfördes 13.1.2009 erhölls en bränsleförbrukning på 
39,78 kg/h vid 9kW belastning och 58,84 kg/h vid 27 kW belastning. 

Den specifika förbrukningen för flis fick vi genom beräkningarna ((27-9) 
kWh)/((58,84-39,78)kg/h) = 0,944 kWh/kg eller 1,06 kg/kWh. 

På basen av ovanstående data kan gasproduktionen per kilo beräknas till 
2,45-2,83 m3/kg.

I tabellen nedan presenteras gasflöden för olika effekter.
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 Typical values of gasification parameters

Parameter Unit Value (typical/average)
Specific  gasproduction Nm3/kg  2-3
Specific  gas production Nm3/kW e  2-3
Specific  fuel consumption kg/kW e 1-1,3
Specific  load kg/m2.hr 500-2000  

Mitatut arvot ovat: Unit Value 
Specific gas production Nm3/kg 2,45-2,83 
Specific gas production  Nm3/kWe  2,6-3,0  

Specific fuel consumption kg/kW e 1,06 
Specific load kg/m2.hr 2506 

Handbook Biomass Gasification. Edited by H.A.M. Knoef. BTG biomass technology group 
BV, The Netherlands. 2005.

Mätresultaten korrelerar bra med de värden som anges i boken. 

Det finns emellertid en klar skillnad eftersom fukthalten hos det bränsle 
som användes var mycket högre är litteraturvärden som anger maximala 
fukthalten för en medströmsförgasare till 25%. 
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Enligt källitteraturen (Handbook Biomass Gasification) är den maximala  
fukthalten för en medströmsförgasare 25%, varvid det effektiva värmevärdet är 
cirka 13,5 MJ/kg. Det bränsle som användes vid försöken var betydligt fuktigare 
och dess värmevärde lägre (9,05 MJ/kg). Skillnaden är betydande!
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