
Avlägsnande av tjära från produktgas

För katalytisk krackning av tjära används också träkol, som bildas under 
förgasningsprocessen och katalysatorer av övergångsmetaller varav 
nickelbaserade katalysatorer är de mest populära. Träkol är ett billigt 
katalysatormaterial och det bildas en stor mängd av det vid  
förgasningsprocessen. Vid en typisk luftförgasning (750 ºC) är dess  
konversationseffekt på tjäror över  95 %. 
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Schema 1: Katalytiska tjärborttagningsmetoder.

Bild 1:  Nickelbelagd katalysator  
med monolitstruktur  för oxidation 
av tjärföreningar.

Nickelkatalysatorerna oxiderar effektivt  
tjärföreningar och lätta kolväten (metan) 
till koldioxid och väte. Med hjälp av 
katalysatorn får man avlägsnat nästan all 
ammoniak från gasen. Nickel kan  
användas t.ex. i monolitstruktur för att  
avlägsna tjära. (Bild 1).

Ett av de största problemen vid rening av produktgas är de 
tjärföreningsom bildas vid en förgasningstemperatur under 1000 ºC.  
Tjärbildande föreningar kan man definiera som en samling organiska 
molekyler, som har en högre molmassa än bensen. De kan vara  
enringade, flerringade eller också kan de innehålla heteroatomer. Halten 
av de vid förgasning bildade tjärföreningarna kan vara flera tiotals gram 
per kubikmeter. Produktgasen skall renas från tjäran, varefter ren 
syntesgas kan användas i olika tillämpningar t.ex. vid framställning av 
Fischer-Tropsch –diesel. Halten av tjärföreningarna vid Fischer-Tropsch 
–syntesen skall vara under 1 ppb, annars orsakar tjäran problem genom 
att kondensera  under syntesen på katalysatorns yta och i 
reaktorutrustningen.
Tjärborttagningstekniker man använder är katalytisk krackning, fysikalisk 
tjärborttagning och termisk krackning. I gasreningen kombinerar man ofta 
dehär teknikerna. 

1) Katalytisk krackning
Naturmineraler kan användas som katalysatorer vid tjärborttagning. Bl.a. 
kan stenmaterial (dolomit, kalksten), olivinsand, lermineraler och 
järnmalm användas. Dolomiten CaMg(CO3 )2 är en allmänt använd, billig 
naturkatalysator som har en hög konversionsgrad gällande tjäror (~95%).  
Nackdelen är att den förbrukas snabbt.  



3) Fysikalisk tjärborttagning

Fysikalisk tjärborttagning sker vid en lägre temperatur än termisk och 
katalytisk krackning, huvudsakligen genom att använda elektostatisk 
sedimentering, en våtskrubber, filtrar eller cykloner. De mest effektiva 
sätten för fysikalisk tjärborttagning är användning av våtskrubber och 
elektrostatiskt filter.
En våtskrubber fungerar men hjälp av vatten eller olja, i vilken  
tjärföreningar löser sig. Elektrostatisk sedimentering fungerar genom att 
bilda en elektrisk laddning, med vilken man får de laddade partiklarna 
separerade från gasen. Metoden är effektiv speciellt för små tjärpartiklar 
som finns i form av aerosol. Filtrarna stockas ofta och är därför inte det 
bästa sättet för att rena tjära.  Vid användning av cykloner fastnar tjärarn 
på cyklonens yta, också detta ställer till med problem. Fysikaliska  
reningsformer för gas används i huvudsak för att få bort partiklar och 
oorganiska föreningar.
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2) Termisk krackning

Termisk krackning av tjäror utan en katalysator sker genom att behandla 
gasen i en hög temperatur, vid över 900 ºC. Vid över 1300 ºC  
sönderfaller största delen av tjärorna, men oönskad sot bildas. Under den 
termiska krackningen sönderfaller de tjärbildande kolvätena och 
syntesgasen innehåller endast små mängder metan.
Termisk krackning fodrar mycket energi och gasen har ett lägre 
värmevärde, så på grund av ekonomiska orsaker är det inte förmånligt att 
använda termisk krackning för avlägsnande av tjära.

Katalysator Fördelar Nackdelar

Kalcinerade
stenar
(dolomit,kalcit, 
magnesit)

- Billiga och förekommer rikligt
- Hög tjärkonversion (~95% 

tillsammans med dolomiten)
- Populärast vid tjärreduktionen

- Är ett material som är skört 
och slits fort

Olivinsand -Billig, slits inte så fort - Har lägre katalytisk aktivitet 
än dolomiten

Lermineraler
- Billiga och förekommer rikligt
- Mindre problem med att förstöra 

materialet

- Har lägre katalytisk aktivitet 
än dolomiten

- Klarar inte av hög 
temperatur (>800 ºC)

Järnmalm - Billig och förekommer rikligt
- Deaktiveras fort i närvaro 

av väte
-Har lägre katalytisk aktivitet 

än dolomiten

Träkol
- Billigt
- Uppkommer som en biprodukt 

vid förgasning
-Hög tjärkonversion i jämförelse 

med dolomiten

-Slits i förgasnings-
reaktionen
-Sammansättningen beror 

på råvaran och 
förgasningsprocessen

FCC-Fluid 
Catalytic 
Cracking

-Relativt billigt (dyrare än de 
ovannämnda)

- Snabb förkoksning
- Har lägre katalytisk aktivitet 

än dolomiten

Alkalimetaller
- Uppkommer som en biprodukt 

vid förgasning
- Minskar problemen med att 

behandla aska, när den används 
som katalysatorer

- Partiklarna agglomererar 
vid höga temperaturer

- Har lägre katalytisk aktivitet 
än dolomiten

Aktiverad 
aluminiumoxid

- Hög tjärkonversation i jämförelse 
med dolomiten

- Snabb förkoksning

Övergångs-
metaller

- Uppnår en fullständig reduktion 
av tjäran vid ~900 ºC

- Ökar produktionen av CO och H2 
- En Ni- baserad katalysator är 8- 

10 gånger mera aktiv än 
dolomiten

- En snabb deaktivering 
p.g.a. svavlet i 
inmatningsgasen och av 
den höga tjärhalten

- Relativt dyrt

Tabell 1: Fördelar och nackdelar med katalytiska tjärborttagningsmetoder.
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