
Provtagningssond
Partikelprov tas isokinetiskt från gasflödet medan provtagning för  
tjäranalys inte behöver ske isokinetiskt om temperaturen på produktgasen 
är högre än 350°C, något som avsevärt förenklar och underlättar  
provtagningen. 

Bestämning av totalhalten tjära i produktgas. 
Provtagning.
Analysbehovet på den produktgas som erhålls genom förgasning av  
biomassa är helt beroende av gasens vidare användning. Om  
produktgasen används enbart för  uppvärmning är en grov uppskattning 
av dess värmevärde oftast tillräcklig. Används produktgasen däremot för 
exempelvis metanolsyntes bör man känna till totalhalten tjära samt  
eventuellt också tjärans sammansättning.
Tjärhalten i produktgas som erhållits genom pyrolys av biomassa varierar 
inom ett stort område från 0,1% till över 20% beroende på biomassa, 
pyrolysprocess och processförhållanden. Tjära är en blandning av 
kolväten och kan bestå av ett hundratal olika kemiska föreningar varför en 
entydig definition av tjära inte kan ges. Enligt en av de mest kända  
definitionerna är tjära skadliga organiska föreningar med en molmassa 
som är större än benzens molmassa.

Provtagning
För att ta prov för tjäranalyser kan man använda samma provtagningslinje 
som används för partikelprovtagning från produktgas.
Provtagningsutustningen för tjärprov består av en uppvärmd provtagare 
(mätsond), ett uppvärmt partikelfilter, en vattenavskiljare samt en serie 
gastvättflaskor fyllda med isopropanol där tjäran från produktgasen  
absorberas. 

Bild 1. Provtagningssond och den uppvärmbara provtagningsenheten (Technical 
Report 2005)

Tack vare den avstängningsventil (shut-off valve, bild 1) som finns 
monterad på provtagaren kan denna vid behov avlägsnas från gasflödet 
oberoende av pyrolysprocessen. Vid provtagning för tjäranalyser kan  
partiklar i gasen avlägsnas tack vare det keramiska filter som finns 
monterat i spetsen på provtagningssonden. Samtidigt med provtagningen 
mäts produktgasens tryck och temperatur.

Insamling av tjärprov
Fukt och tjära i produktgasen samlas i sex flaskor för gastvätt, kopplade i 
serie. Som uppsamlare kan vanliga 100 ml gastvättflaskor användas om 
gasflödet är mindre än 0,3 m3n /h. Är gasflödet större än 0,3 m3n/h, 
används 250 ml flaskor. 
I den första tvättflaskan ansamlas den fukt som finns i produktgasen, i 
flaskorna 1, 2, 3, 4 ja 5 finns cirka  50 ml isopropanol medan flaska 6 är 
tom  (bild 2).
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Från volymflödesmätaren avläses förutom volymflödet också gasflödets 
tryck och temperatur (Bild 3).

Flödeshastigheten på gasen kan under provtagning mätas med en  
rotamerter monterad mellan pumpen och volymätaren. För att omvandla 
mätresultaten så att de motsvarar normalförhållanden (1,01325 bar,  
273,15 K) bestäms dessutom lufttryck och temperatur.

För insamling av tjärprov används glassinter G3 i flaskorna 2, 3, 5 och 6. 
Tvättflaskorna  1, 2 och 4 hålls vid en temperatur mellan  35 °C och 40 °C 
medan flaskorna  3, 5 och 6 hålls vid temperaturen – 20 °C  ( – 15 °C – – 
20°C) (Neef J.P.A. 2005). 

Bild 2 Tjärprov absorberas i en isopropanollösning
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I kylbadet används en lösning av salt-vatten alternativt en blandning av 
isopropanol och kolsyresis.
Omedelbart efter provtagningen förenas samtliga isopropanollösningar 
och förvaras under 5 °C i en brun flaska under skyddade för ljus. Alla ytor 
som kommit i kontakt med produktgasen tvättas med isopropanol, 
tvättlösningarna sammanslås i en förrådsflaska.

Bestämning av provvolym
Mätutrustningen för att bestämma provvolymen består av  provtagnings- 
pump, reglerventil (flow control valve), flödeshastighetsmätare och 
volymflödesmätare (volume flow meter). 

Bild 3. Mätning av provvolym och flödeshastighet
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