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och lagring, mängden av främmande material samt blandningen av olika 
typer av biomassa. 

Askinnehållet ökar avsevärt när andelen barr och bark ökar i blandningen 
eller om främmande material, t.ex. metaller och mineraler från sand och 
jord, har förorenat råmaterialet. Barr och bark påverkar i huvudsak 
askinnehållet genom en ökning av ämnena Ca, K, P och Si medan 
föroreningar vanligen påverkar askinnehållet genom en ökning av 
ämnena Si, Al, Ti, Fe och Na. Fuktinnehållet beror i huvudsak på om 
materialet är färskt (grönt), dvs. om det före användning fått torka eller ej. 

Stubbar är ett annat skogsbränsle med stor potential men påverkan på 
miljön vid avverkningen måste först lösas innan de kan utnyttjas i full 
kommersiell skala. Dessutom måste olika faktorer studeras, t.ex. vilken 
teknik som är mest kostnadseffektiv och miljövänlig och hur bränslet ska 
lagras, transporteras och i vilken storlek, eftersom även detta påverkar 
möjligheten att använda stubbar. Även den kemiska sammansättningen, 
t.ex. mängden föroreningar (askinnehåll) måste studeras. 

Vad gäller frågan om avverkningsrester och stubbar är lämpliga att 
använda som bränsle i PEBG-anläggningen (Pressurized Entrained flow 
Biomass Gasification) vid ETC beror det troligen i huvudsak på hur 
känslig den är för variationer i innehållet och sammansättningen av askan 
i bränslet. Den slaggbildande förgasningen skulle möjliggöra bränslen 
med ökat askinnehåll men variationerna kan utgöra ett problem eftersom 
de kan vara olika stora vid olika tillfällen. Om processen har problem med 
varierande askinnehåll kan man minska variationerna när det gäller 
avverkningsrester genom att använda biomassa som har torkats, bruna 
avverkningsrester, genom att minska det naturliga askinnehållet från i  
huvudsak barr och bark (men denna kategori har i allmänhet ett större 
innehåll av föroreningsaska) eller genom att använda endast trädtoppar 
eller filtrerat material. Men detta kommer troligen att höja priset på 
matningsmaterialet. Både för avverkningsrester och stubbar finns ett krav 
på att större partiklar, t.ex. stenar, ska tas bort innan bränslet finfördelas 
eftersom de annars kan skada utrustningen för finfördelning. 

Skogsrester och stubbar som råmaterial för 
bränsle vid slaggbildande förgasning av 
biomassa

Biomassa från skogsbruk tros vara en lovande bioenergiresurs med stor 
potential. Ett sätt att förädla biomassa från skogsbruk kan vara att 
omvandla den till värdefullt biobränsle. Just nu planerar ETC,  
Energitekniskt Centrum i Piteå att optimera prestanda för en PEBG- 
process, (Pressurized Entrained flow Biomass Gasification, Kontinuerlig 
förgasning av biomassa under tryck), som använder skogsprodukter som 
bränsle, för produktion av biobränsle som slutprodukt. Eftersom olika 
biomassor har olika kemiska, fysikaliska och morfologiska egenskaper är 
det viktigt att avgöra om bränslet uppfyller förgasningsutrustningens krav 
eller om biomassan kan förbehandlas så att kraven uppfylls. Syftet med 
detta arbete har varit att göra en sammanställning av egenskaperna för 
skogsbaserade bränslen med huvudinriktning på avverkningsrester och 
stubbar för att kunna avgöra om de är lämpliga att använda i PEBG- 
processen. 

Avverkningsrester av olika typer utgör de delar av träden som finns kvar 
på marken när avverkningen är slutförd. Skogsavverkningsresterna 
består av grenar, trädtoppar, barr och löv, vilket i Sverige i huvudsak 
kommer från trädarterna gran, tall och björk i fallande storleksordning. 
Avverkningsrester är ett bränsle som har stor spridning i sin 
sammansättning, särskilt vad gäller askinnehåll och fuktighet. Dessa 
variationer beror i huvudsak på: typ av biomassa (trädart och del av 
träden), avverkningstid och insamlingsteknik, förhållanden vid transport 
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