
INFO från projektet 68
Bränsleadditivs påverkan på förgasnings- 
processen (del 2 termokemiska modell- 
beräkningar) – effekter på slagg och  
beläggningsbildningen

Inledning
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. Trädbränslenas 
askbildande huvudelement domineras oftast av elementen Ca, K och Si. 
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.

Kalium som under partikelomvandlingsförloppet övergår till gasfasen och 
därmed  syntesgasen kan senare, efter reaktorn, kondensera till kalium-
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rika partiklar. Detta kan ge upphov till beläggningsbildning i de kommande 
processtegen där temperaturen är lägre än i reaktorn.

Resultat från termokemiska modellberäkningar (se infoblad 65) har visat 
att relativt kiselfattiga trädbränslen (t ex sågspån, ren bark) kan ge upphov 
till beläggningsproblem i slaggande medströmsförgasare (typiska  
processtemperaturer 1100-1300 oC) och dessutom kan relativt kiselrika 
trädbränslen (t ex vissa grotfraktioner) ge upphov till belägggningsproblem 
(slaggning) på rostern i typiska fastbädds-förgasare (typiska process- 
temperaturer runt 1000 oC).

Flertalet tidigare arbeten har visat på möjligheterna att i förbrännings- 
processer nyttja olika bränsleadditiv baserade på Ca- och Si-rika mineral 
för att motverka uppkomsten av slagg- och beläggningsbildning vid  
nyttjande av biobränslen. 

Syftet med detta inledande delarbete var därför att genom termokemiska 
modellberäkningar bestämma  effekten av Si- och Ca baserade 
bränsleadditiv på smältabeteendet hos den bildade bottenaskan och  
alkaliavgången (K+Na) till syntesgasen vid förgasning av relativt 
kiselfattiga trädbränslen, d v s sågspån och ren (ej kontaminerad) bark. 
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Figur 1. Slaggande medströmsförgasare Figur 2. ”Down draft” fögasare



Metod - Termokemiska modellberäkningar
Termokemiska (globala) modellberäkningar nyttjades därför för at t 
prediktera effekten av två olika typiska bränsleadditiv (Si- och Ca baserat) 
på såväl smältbeteendet hos den bildade bottenaskan som avgången av 
alkali (K+Na) till syntesgasen vid förgasning av två olika typiska 
trädbränsleprov (bark 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). Beräkningar utfördes med en additivtillförsel som 

Figur 3. Effekter av Si-additivtillsats på askan/slaggens smältbeteende vid förgasning av 
sågspån

Figur 4. Effekter av Si-additivtillsats på askan/slaggens smältbeteende vid förgasning av bark 
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motsvarar 0, 0.05, 0.08, 0.15 och 0.23 
vikts-% av TS halten hos bränslet vid 
förgasning av sågspån och med en 
additivtillförsel som motsvarar 0, 0.5, 1.0 
och 1.4 vikts-% av TS hos bränslet vid 
förgasning av bark. I dessa inledande 
beräkningar nyttjades ren Si för att 
simulera tillförsel av kiselrika 
bränsleadditiv och ren Ca för att simulera 
olika Ca-baserade mineral. 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.

Tabell 1. Sammansättning hos 
nyttjade  trädbränsleprov - askhalt 
och askbildande huvudelement 
(vikts-% av TS)

Resultat - Inledande modellberäkningar
Resultaten från beräkningar gjorda för sågspån visar att redan en låg 
tillförsel av Si baserat additiv (0.05 vikts-%) ger en markant ökning av 
andelen smälta vid temperaturer relevanta för medströmsförgasning (1200- 
1400 oC), d v s en aska som har så pass hög smältandel att den troligen 
rinner nerför reaktorväggen (se figur 3). Detta motsvarar för det nyttjade 
bränsleprovet en 15%-ig ökning av askhalten i det tillförda bränslet (räknat 
på elementbasis). Även för den nyttjade barken kan smältandelen justeras 
positivt genom tillförsel av rätt andel kisel, se särskilt vid process- 
temperaturer runt 1200 oC (se figur 4).

Det nyttjade barkprovet 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 5). Resultaten 
från beräkningarna visar att en inblandning av Ca-additiv  på 0.5 vikts-% av 
TS eller mer ger en signifikant reduktion av andelen smälta och därmed en 
minskad slaggningstendens. Detta motsvarar för det nyttjade provet en 
50% ökning av askhalten i det tillförda bränslet (räknad på element basis). 
Vid förgasning av sågspånsprovet i typiska fastbäddsförgasare förväntas 
slaggningstendensen vara låg.
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Slutsatser
Att tillföra Si-baserade bränsleadditiv till trädbränslen vid medströms- 
förgasning kan vara ett effektivt sätt att såväl kontrollera smältegen- 
skaperna på den bildade slaggen som reducera alkaliavgången till  
syntesgasen och därmed reducera uppkomsten av svåra beläggningar i 
reaktorn och efterföljande processer.

Att tillföra Ca-baserade bränsleadditiv till trädbränslen vid fastbädds- 
förgasning kan vara ett effektivt sätt för att reducera eventuell uppkomst av 
slagg på och omkring rostret. 

Figur 7. Effekter av Si-additivtillsats på andelen alkali i bränslet som avgår i gasform till 
syntesgasen vid förgasning av bark
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Figur 5. Effekter av Ca-additivtillsats på askan/slaggens smältbeteende vid förgasning av 
bark
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Resultaten från beräkningar gjorda för sågspån och bark visar också att 
mängden alkali som avgår till gasfasen/syntesgasen kan reduceras kraftigt 
vid inblandningar över 0.15 respektive 1.0 vikts-% av bränslets vikt vid 
nyttjande av kiselbaserade additiv (se figur 6 och 7). Detta gäller för  
processtemperaturer relevanta för både medströms- och fastbädds- 
förgasning. Tillsats av kiselbaserade bränsleadditiv kan därför även ha en 
positiv effekt för reduktion av beläggningsbildning i efterföljande process- 
steg. Ca additiv har ingen större effekt på alkaliuppbindningen för de  
studerade bränslena.

Figur 6. Effekter av Si-additivtillsats på andelen alkali i bränslet som avgår i gasform till 
syntesgasen vid förgasning av sågspån 

Fortsatta arbeten
I de fortsatta arbetet kommer mer detaljerade beräkningar att utföras med 
olika Si (t ex olika lermineral) och Ca baserade additiv vid varierande 
bränslesammansättningar, luft/syreunderskott, tryck och temperaturer. 
Globala- såväl som lokala termokemiska modellberäkningar kommer att 
utföras. Modellerna kommer att valideras mot experimentella resultat från 
pilotskaleförsök. Dessutom kommer viskositetsmodeller att adderas till de 
termokemiska beräkningarna.
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