
Pneumatisk transport av biobränsle
En rad försök har utförts för att studera effekten av pneumatisk transport av  
biobränsle i trycksatt miljö.  För att möjliggöra transport till en trycksatt reaktor krävs 
att bränslet trycksätts. Detta kan förslagsvis göras med någon av tidigare angivna 
tekniker i infoblad 65 ”Matning av biobränsle till trycksatt reaktor”.  
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Försöken utfördes i en försöksanläggning som principskissen ovan visar. Pulver 
matades från ett pulverförråd m h a doserskruv till ejektorns fallschakt. Därifrån 
blåstes pulvret med kvävgas till toppen av ett långt tryckkärl, reaktorn. Hela 
systemet kunde trycksättas upp till 3 bar g.

Figur 1. Principskiss av en ejektor

66INFO från projektet

Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning EUROPEAN UNION  
European Regional Development Fund 

HIGHBIO  - INTERREG  NORD  
2008 - 211



Reaktortryckets inverkan på gaskonsumtionen

Gasdensiteten ökar med ökande tryck. Ett högre reaktortryck resulterar till 
att det krävs ett större massflöde gas för att upprätthålla gashastigheten 
(m/s) i blåsledningen. Tabell 1 visar hur mängden transportgas [kg  
transportgas/kg bränsle] förändras med reaktortrycket [bar g]. 

Sedimenteringshastighet

Alla partiklar påverkas av gravitationen. Ett kraftigt gasflöde kan påverka 
partiklarna så att de rycks med i gasströmmen. Vilken gashastighet som 
krävs är både beroende av partikelns och gasens egenskaper i form av 
partikeldensitet, partikelstorlek, gasdensitet, viskositet etc. Varje pulver kan 
karaktäriseras utifrån sin lägsta hastighet då partiklar börjar ryckas med. 
På samma sätt kan man ta fram ett pulvers karakteristiska gashastighet då 
en suspenderad partikelström börjar sedimentera. Detta kallas på engelska 
”Saltation velocity” och är generellt kring 20 m/s för de flesta biopulver.

Reaktortryck 
[bar g] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gaskonsumtion 
för pneumatisk 
transport 30 m/s i 
ø 20mm rör
[kg trp.gas/kg 
bränsle]

0.1 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5

Slutsatser
• Pneumatisk transport vid höga tryck kräver stora mängder transportgas, 

vilket leder till höga driftskostnader.

• Pneumatisk transport lämpar sig bra för biobränslen i atmosfärisk 
förbränning och förgasning. Vid trycksatta processer så fordras någon 
annan typ av inmatning till reaktorn.

Tabell 1.
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