
Matning av Biobränsle till trycksatt reaktor 
Figur 1: Principskiss på slussmatning (torr matning)  Erfarenheter från kolmatning

En av de mest kritiska system inom trycksatt förgasningen är matningen 
av bränsle från atmosfäriskt tryck till det högre trycket i förgasaren. I en 
DOE rapport från 2002 [Clayton 2002] rankas behovet av utvecklingen av 
matningssystemet som nummer 4 av 20 områden som behövs utveckling 
och mer forskning. Higman [Higman 2003] gav en samlad bild av 
metoderna som används för trycksättning av kolet vid trycksattförgasning. 
Higmans slutsats är att matningen trots de långa erfarenheterna är ett 
besvärligt kapitel och ställer till bekymmer som påverkar tillgängligheten. 
Han nämner också att  det finns två dominerande sätt att trycksätta  kolet:

1. Torr matning : Systemet byggs av tre behållare som är placerade efter 
varandra (eller ovanpå) och separerade med ventiler. Figur 1 visar 
principen av denna teknik. Bränslet levereras till lågtryckbehållaren för att 
sedan transporteras till slussen genom att öppna ventil 1 medan ventil 2 är 
stängd. När slussen är fylld stängs ventil 1 och ventil 2 öppnas. Slussen 
trycksätts och bränslet strömmar ner till högtryckbehållaren. För att fylla 
slussen igen stängs ventil 2, varvid trycket i slussen sänks till atmosfäriskt 
tryck innan ventil 1 öppnas.

2. Slurrypumpning :Metoden är enklare och bättre än torr matning via 
slussar. En annan fördel med denna process är att man kan nå upp till 70 
bar (jämfört med max av 40 bar för torr matning) [Holt 2001]. Slurryn
innehåller ca 30-40% vatten och resten är kol.

Gas N2 Syntetgas CO2 
Fördelar Tillgänglig från O2-

anläggning 
 

Kan minska förorening 
av syntesgas (mindre 
N2)   

1. Inte giftigt som 
syntesgasen 
 
2. påverkar inte de 
katalytiska 
processerna. 

Nackdelar 1. Påverkar katalytiska 
processer negativt. 
 

1. Risk för blandning 
med yttre atmosfären  
 
2. Risk för utsläpp till 
omgivning 

Tillgänglig bara vid 
CO-skift reaktorer eller 
vid CO2-separartion 
 

Tabell 1: fördelar och nackdelar med de två trycksättningsmetoderna

Tabell 1 visar för- och nackdelar med de två trycksättningsmetoder  som 
används i kolförgasare. 
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Trycksättning av biobränsle

Jämfört med kol har trädbränslen vissa speciella fysikaliska egenskaper 
som försvårar trycksättningen. Det har rapporterats vissa svårigheter i 
samband med förgasning av biomassa i en medströmsförgasare vid 
Nuon’s anläggning/Nederländerna [Walters and Kanaar 2006]. Vid 
malning av trädbränsle bildas fibrösa material som kan fläta ihop sig. 
Detta medför större risk för upphängning i olika delar av matningssystemet 
än för kol. Den låga densiteten av biobränslet påverkar också flytbarheten. 
Slurrymatningen som kan användas vid kolförbränning och kolförgasning
är svårt (om inte omöjligt) att använda för trädbränslen. Tester som 
gjordes vid ETC (se experiment) visade att även slurry av 20 % 
trädbränsle och 80 % vatten var svårt att mata.  

De metoder som används för trycksättning av kol kan inte tillämpas direkt 
för biobränslen. Swanson et al [Swanson 2003] beskrev i sin rapport ett 
antal tekniker som kan användas för trycksättning av biomassan:

1. Slussmatare (lock hopper)
2. Cellmatare (rotary feeder)
3. Pluggformerande matare
4. Icke-pluggformerande matare

1. Slussmatare (lock hopper)

Slussmatare har nämnts tidigare och används ofta vid trycksättning av kol. 
Walters [Walters and Kanaar 2006] rapporterade försämrad prestanda på
slussmatare vid matning av biobränsle. Två företag i USA har utvecklat 
slussmatare för biobränsle; Miles och Cratech. 

För att höja prestandan av slussmataren vid matning av biobränsle valde 
Miles att modifiera slussen till ett divergerande kärl som påminner mer om 
långa smala rör än ett tryckkärl [Swanson 2003]. Denna teknik har använts 
vid Gas Technology Institute (GTI) och en 31-bar förgasare vid 
Calmecy/Frankrike. Dessa anläggningar är av typen fluidiserad bädd.

Cartech testade en trycksatt förgasningsanläggning med dess 
matningssystem. Trycksättningen av biobränslet sker via pneumatisk 
laddning. Vid trycksättningen används ca 63 liter luft per kilo bränsle 
[Swanson 2003].  

2. Cellmatare

Cellmatare används i pappersindustri för matning av flis eller träpulver i 
kokaren. Trycket behålls i mataren via metall-till-metall kontakt (tolerans < 
1mm). För att åstadkomma det önskade trycket används 
kompressionsgas som normalt är ånga. Ångan används vid 
kokningsprocessen nedströms. Ett exempel på sådana matare är en 
matare som levereras av Andritz. Andritz matare klarar tryck på ca 10-12 
bar. Dessa maskiner är tunga och kan väga upp till 11,4 ton för matning av 
20 ton/h och kostar ca tre miljoner kronor. 



3. Pluggformerande matare

Denna teknik betraktas som mest kommersiellt användbar. Det mesta av 
teknisk utvecklingen inom trycksättning av torrt material sker inom ramen 
av denna teknik också [Swanson 2003]. Metso och Andritz/Ahlstrom 
matare är de dominerande i marknaden. Normalt används dessa matare 
för att mata flis eller annat cellulosamaterial till kokaren i massaindustrin. 

Figur 2 visar en skiss på Metso’s matare. Materialet ramlar in mot skruven 
och pressas genom den minskade skruvarean till en cylinder i främre 
delen (hals). En viss torkning av materialet sker vid pressning genom 
skruven och halsen eftersom flisen har en fukthalt på upp till 50 %. Halsen 
är utrustad med flyttbara perforerade plattor för dränage av vattnet. Det 
finns ett ventilationshål för evakuering av fukt och gas. 

4. Icke-pluggformerande matare 

Två system har utvecklats under 1980- och 1990-talen av Ingersoll-
Rand/USA och Fortum/Finland. Systemen ser likadana ut. Ingeroll-Rands
matare har utvecklats för kolmatning och Fortums för biobränsle. 
Driftsekvensen av Ingeroll-Rands matare förklaras i figur 3.  Kolet tas in i 
utrymmet mellan de två kolvarna (transportkolv och evakueringskolv). 
Detta utrymme trycksätts mha inert gas efter att man stänger kontakten 
mellan utrymmet och omgivning. Båda kolvarna rör på sig med samma 
hastighet mot avlastningsområdet. Kolet faller ner i avlastningskärl. Gasen 
mellan kolvarna evakueras genom att transportkolven trycks mot 
evakueringskolven. 
Denna teknik verkar intressant för medströmsförgasare eftersom 
materialet behåller sin form. Dock har utvecklingen av dessa två matare 
stoppats av olika skäl.  

Figur  2: Metsos pluggmatare

Figur  3: Ingeroll-Rands matare



Slutsatser

Tabell 2 sammanfattar fördelar och nackdelar av de tekniker som 
nämndes ovan. Man kan dra slutsatsen att:

1. Det finns ett antal utvecklingsbara lösningar för trycksättning av 
biobränsle.

2. Det finns inte ett kommersiellt trycksättningssystem som fungerar väl 
för biobränsle. 

3. Två-tre intressanta tekniker bör undersökas mer omgående; Metsos 
pluggmatare, Fortums matare och Stamet matare. 

4. Det behövs mer utvecklingsarbete om pulvermatning

Teknik Fördelar Nackdelar Not

Lock-hopper Enkel Långa kärl pga lång 
cykeltid 

Mer effektiv med flyttbara 
material såsom flis och 
pellets 

Kompaktera inte varan Kompressionsgas behövs 
som medför höga 
kompressionskostnader 

Vissa konstruktioner kan 
minska behovet av 
kompressionsgasen 

Kan användas för många 
bränslen 

Okontinuerlig matning   

Låg energianvändning (mest 
för ventiler) 

Risk för läckage via 
ventiler 

  

Cellmatare Kontinuerlig matning och 
goda doseringsmöjligheter 

Tunnelbildning ovanpå 
ventiler 

Mindre behov av 
kompressionsgas pga 
recirkulation 

Liten specifik storlek Kompressionsgas behövs

Låg energianvändning Risk för läckage pga 
stickning 

Kan hantera olika bränslen   

Pluggformerade 
matare 

Kontinuerlig till 
semikontinuerlig matning 

Höga friktionskrafter leder 
till slitage och hög 
energianvändning 

Specifika energibehov for 
kolvmatare är lägre än för 
skruvmatare 

Kan hantera stickiga och 
fuktiga material 

Kompaktering av bränslet 
kan leda till stora pluggar 
som inte kan användas i 
processen 

Ingen eller lite 
kompressionsgas 

  

Ickepluggformerande 
matare 

Ingen kompaktering av 
materialet 

Kompressionsgas behövs i 
vissa konstruktioner 

Möjligen mindre 
energibehov än 
pluggformerade 

Tabell 2: Fördelar och nackdelar med de olika kommersiella 
trycksättningssystemen 
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