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Ny förgasningsanläggning vid ETC
Parallellt med det fortgående svartlutsförgasningsprojektet kommer en 
försöksanläggning för att förgasa träpulver från skogsrester att byggas vid 
ETC under 2009. Projektet, på totalt 25.8 milj. kr, är finansierat av 
Energimyndigheten, Sveaskog, IVAB och Smurfit-Kappa och genomförs 
av ETC tillsammans med LTU och IVAB. Projektet bygger på trycksatt 
medströmsförgasning av biomassa (Pressurised Entrained flow Biomass 
Gasification - PEBG) med en tänkt maxkapacitet på 1 MW vid 10 bar. Det 
nya projektet löper över tre år (2009-2011) och har på många sätt  
gemensamma forskningsområden med HighBio. Man kan dock skilja  
projekten åt genom att se HighBio som mer konceptuell teknikutveckling 
medan PEBG berör integreringsproblematiken med de olik a 
delprocesserna. 

Potential
Utan att behöva konkurrera med befintlig skogsindustri finns en enorm 
grön drivmedelspotential i Sverige. På sikt så skulle man totalt kunna 
ersätta 45 procent av dagens förbrukning av bensin och diesel med  
syntetiska drivmedel baserat på biprodukter från skogen. Potentialen  
grundar sig på att man från svartlutsförgasning skulle kunna ersätta cirka 
23 TWh per år och direkt från förgasning av biomassa ytterligare cirka 20 
TWh per år. Fullt implementerad skulle övergången till förgasnings- 
baserade drivmedel enligt ovan medföra en minskning av Sveriges 
nuvarande koldioxidutsläpp med ca 20% eller 12 milj. ton/år.  
Produktionskostnaden är idag jämförbar med den för fossila bränslen eller 
ca 5-8 sek / liter dieselekvivalent.
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PEBG projektet 
Det nya förgasningsprojektet bygger på högtemperaturförgasning av 
olika typer av finmalet pulver som i första hand kommer från  
hyggesavfall, bark, stubbar etc. Utmaningarna hänger i huvudsak  
samman med en effektiv bränsleberedning och matning av pulvret in i 
den trycksatta förgasningsmiljö. En schematisk bild över den planerade 
anläggningen presenteras nedan.
Mer information kring anläggningen och forskningen kring anläggningen 
kommer att presenteras vid HighBio:s seminarium vid LTU i maj.

Schematisk bild över PEBG anläggningen vid ETC i Piteå. De olika forskningsområdena 
(WP:s) som är knutna till anläggningen är markerade med blå text.
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