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Bränslesammansättningens påverkan på  
förgasningsprocessen (del 1 termokemiska 
modellberäkningar) – effekter på slagg och 
beläggningsbildningen

Introduktion
Askhalten och sammansättningen av de askbildande elementen i 
trädbränslen (t ex bark, sågspån, grot och klenstammar) kan variera brett 
såväl mellan som inom olika bränslekategorier. Av tabell 1 framgår  
sammansättning hos några typiska trädbränslefraktioner.
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Tabell 1. Sammansättning hos några typiska trädbränsleprover - askhalt och 
askbildande huvudelement (vikts-% av TS)

Trädbränslenas askbildande huvudelement domineras oftast av elementen 
Ca, K och Si (rödmarkerade i tabell 1). Stora skillnader i såväl askhalt som 
halter av dessa element föreligger mellan olika trädbränslesortiment.  
Dessa skillnader i asksammansättning kan påverka såväl slagg- som 
partikelbildningskaraktäristiken vilket kan påverka förgasningsprocessens 
funktion och prestanda. 

Askan påverkar förgasningsprocessens funktion
För att säkerställa god funktion hos en slaggande medströmsförgasare 
(entrained flow förgasare) krävs att den bildade askan är helt smält och 
kan rinna ner utefter reaktorväggen (se figur 1) eftersom partiella smältor 
(delvis smält aska) kan ge svåra beläggningsproblem i förgasarreaktorn. I 
typiska fastbäddsförgasare, t e x ”down draft” förgasare (se figur 2), vill 
man däremot förhindra att askan börjar smälta då detta kan ge upphov till 
slaggbildning på roster och väggar som kan störa funktionen. 

Det är därför viktigt att veta hur olika bränslesammansättningar påverkar 
den bildade askans/slaggens egenskaper. Kalium som under partikel- 
omvandlingsförloppet övergår till gasfasen och därmed  syntesgasen kan 
senare, efter reaktorn, kondensera till kaliumrika partiklar (se figur 3). Detta 
kan ge upphov till beläggningsbildning i de kommande processtegen där 
temperaturen är lägre än i reaktorn. 

Syftet med detta inledande delarbete var därför att genom termokemiska 
modellberäkningar bestämma  smältabeteendet hos den bildade botten- 
askan och alkaliavgången (K+Na) till syntesgasen vid förgasning av fyra 
olika  typiska trädbränsleprov.
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Metod - Termokemiska modellberäkningar
Termokemiska (globala) modellberäkningar nyttjades därför för at t 
prediktera såväl smältbeteendet hos den bildade bottenaskan som  
avgången av alkali (K+Na) till syntesgasen vid förgasning av fyra olika 
typiska trädbränsleprov (bark, grot (färsk), grot (lagrad) och sågspån),  
bränslesammansättning se tabell 1. Ett luftunderskott motsvarande en  
luftfaktor på 0.35  nyttjades vid beräkningarna som utfördes vid  
temperaturer mellan 800-1700 oC vid normalt lufttryck (1 Bar). 

Dessa modellberäkningar utfördes med programmet FACTSage-5.1.  
Programmet bygger på en minimering av Gibb’s fria energi för det system 
man undersöker. I beräkningarna har termodynamiska data för 
gaskomponenter såväl som stökiometriska kondenserade faser, 2 icke 
ideala lösningar (salt och oxid/slagg) och 7 icke ideala fasta lösningar 
använts.  Termodynamiska data hämtades från FACT-databasen.

Resultat - Inledande modellberäkningar
Resultaten visar att den kiselrika lagrade groten har en aska/slagg som är 
helt smält vid temperaturer som är relevanta för medströmsförgasning 
(1200-1300 oC) emedan sågspåns-, bark- och det färska grotprovet endast 
partiellt smälter (se figur 4). Det senare kan ge upphov till svår  
beläggningsbildning i reaktorkärlet. Alla nyttjade bränsleprov utom  
sågspånet visar tendens till smältbeteenden (partiellt smält) som kan ge 
upphov till slaggbildning på rostret vid temperaturer relevanta för down 
draft förgasning (ca 1000 oC på rostret) (se figur 4). Alla bränsleprov utom 
den kiselrika lagrade groten visar på höga andelar av alkali som avgår i 
gasfas från bränslepartikeln under förgasningsprocessen (se figur 5). 
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Figur 3. Viktiga asktransformationsprocesser vid pyrolys/förgasning av en biomassapartikel
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Slutsatser
Resultaten från modellberäkningarna visar på signifikanta skillnader i både 
askans smältbeteende och alkaliavgång till syntesgasen mellan olika  
typiska trädbränslen. Detta kan ge upphov till skillnader i förgasnings- 
processens funktion och prestanda. Att addera kiselrika bränsleadditiv 
och/eller samelda med kiselrika bränslen (t ex stråbränslen) kan vara en 
intressant möjlighet till att säkerställa hög prestanda vid nyttjande av 
trädbränslen i en slaggande medströmsförgasare.  

Figur 4. Askan/slaggens smältbeteende som funktion av reaktortemperatur för olika bränslen 

Figur 5. Andel alkali av det som finns i bränslet som avgår i gasform till syntesgasen vid 
olika temperaturer 
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