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Effektiv bränsleomvandling och askegenskaper 
vid entrained flow förgasning
En stor skillnad mellan entrained flow förgasare och andra tekniker är de 
arbetar vid en högre temperatur. Den högre temperaturen medför att 
bränsleomvandlingen är effektiv och att mängden tjära och metan som 
bildas är låg eller obefintlig. Det innebär också att askan i bränslet smälter 
och kan rinna ner längs väggarna. Den höga temperaturen hindrar slaggen 
från att bli klibbig och fastna i förgasaren eller i nedströms utrustning.

Men den högre temperaturen innebär också att en större del av  
energiinnehållet kommer att gå åt för att värma processen, vilket i sin tur ger 
ett lägre energiinnehåll i din utgående syntesgasen (CO och H2 ).
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Ökad verkningsgrad vid entrained flow förgasning
Förgasaren som visas i figur 1 matas med bränsle och syre/ånga i  
förgasarens övre del. Den malda biomassan omvandlas vid en temperatur 
1200-1500 °

 
C. Askan smälter och rinner ner längs reaktorns vägar. Den 

höga temperaturen i processen medför att en relativt stor del av  
energiinnehållet i bränslet går åt för att värma processen, vilket ger en 
lägra sk.” cold gas efficiency”. Olika sätt att öka cold gas efficiency är att; 
förvärma oxidationsmedlet (syre/ånga), torka biomassan med hjälp av 
värmen från processen och att sänka askans smälttemperatur.
Natturligtvis kan även värmen som frigörs i processen även användas i tex 
fjärrvärmesystem eller  som processvärme  i tex massa och pappers- 
industrin och på så sätt öka processens totala verkningsgrad.

Figur 1 Entrained flow förgasare
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Figur 3 Förgasarens utlopp, gas “quenchas” (kyls) och askan droppar ner.

Figur 2 Smälttemperaturer för 2 olika typer av GROT (från Öhman, M. HighBio Seminar i 
Luleå 2009.)

Sänkning av askans smälttemperatur genom att tillsätta additiv
I figur 2 ovan har smältegenskaperna för askan i två olika GROT-fraktioner 
beräknats med hjälp av programmet FactSage. Den största skillnaden 
mellan de två bränslena är att det lagrade bränslet innehållet mer aska 
(främst SiO2), vilket sänker smältpunkten. Den kritiska delen i förgasaren 
är utkoppskonan (se figur 3), där finns det risk för att askan stelnar p.g.a. 
lägre strålning från flamman samt det faktum att gasen kyls med hjälp av 
vatten.                                                         .

Genom att tillsätta additiv (vanligen lera som innehåller SiO2 and Al2O3) 
kan smälttemperaturen sänkas med flera hundra grader därmed kan “cold 
gas efficiency “ ökas med flera procentenheter.                                   .
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