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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete om 10 poäng på C-nivå som görs vid Växjö universitet är en del 
av ett forskningsprojekt mellan universitetet, GLAFO (Glasforskningsinstitut i Väx-
jö) och OKB (Orrefors-Kosta-Boda) i samarbete med SMP (Svensk Maskin Provning 
i Umeå). 
Hela projektet finansieras av Energimyndigheten – Dnr 4214-2001-01718 
 
Vid Kosta glasbruk har monterats upp en förgasare som är kopplad till en glassmält-
ugn. Målet är att bevisa att det går att smälta glas med biobränslen samt för att försö-
ka förbättra miljöprestanda i glassmältugnen. Utvecklingen av en sådan teknik med 
vilken skall erhållas gas med önskevärd kvalitet vid olika driftsätt i förgasaren är 
förutsättning för en stabil flamlös förbränning i glasugnen. Projektets mål är inte att 
studera förgasningen som eget fenomen utan att visa på möjligheter att driva indust-
riella högtemperaturprocesser med biobränslen. Att göra det är av stor betydelse spe-
ciellt idag när processindustrin ställs inför krav på att bidra till en uthållig samhälls-
utveckling och att ersätta skadliga produkter och substanser med mindre skadliga. 
 
Den 1\6 -2004 smälte man glas i ugnen i fullskala. Det här experimentet utvärderas 
här. I utvärderingen ingår att göra värme- och massbalans på förgasaren.  
  

Med användning av mätdatainsamlingen och utvärderingsprogrammen fås för process 
viktigaste mätvärde och beräknade uppgifter minut för minut. Utvärderingsresultat 
presenteras i form av mass- och energibalanser, intressanta diagram och grafiska pre-
sentationer. 
 
Förgasarens totala verkningsgrad blev ca 47 %. Med hänsyn till förbättringsmöjlighe-
ter avseende obrännbart kol och förgasarens isolering är detta helt tillfredsställande. 
 
Tekniskt sett funktionen som helhet är bra.  
 
Inga väsentliga problem märktes i arbetsmiljön sedan väl trycket i förgasaren bemäst-
rats. De tillfälliga kvastregn och tryckfluktuationer kan undvikas genom att installera 
mycket noggrann flödesreglering på förgasaren. Tack vare jämnare värmeöverförning 
visar produktkvaliteten förbättringstrenden jämfört med gasol glassmältningen.  
 
Funktionen i industrimiljön alltså visar oförväntat bra resultat.    
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1 Syfte, bakgrund och mål 
 
1.1 Syfte 
 
Glassmältning sker idag huvudsakligen i två typer av ugnar. Vid större och kontinu-
erlig produktion används så kallade glasvannor. I mindre skala och intermittent pro-
duktion används så kallade degelugnar. Dessa värms huvudsakligen med gasol eller 
olja via en eller två brännare monterade i ugnen. Den stora fördelen med denna ugns-
typ är flexibiliteten. Samtidigt har den en stor nackdel i den höga energiförbrukning-
en. I Sverige framställs cirka 1500 ton konst- och hushållsglas i oljeeldade degelug-
nar per år. 
 
Idag värms glasugnar upp med antingen gasol eller olja. Detta projekt vill visa på 
möjligheten att, istället för gasol eller olja, använda gas från biobränsleförgasning 
som förbränns utan synliga flammor. Fram till 50-talet använde glasbruken ved i sina 
ugnar. Från tidigare vet man alltså att det är möjligt att smälta glas med biobränsle, 
speciellt med dagens förgasningstekniker som är bättre än vad de var innan. 
 
Med förgasning av biobränsle och flamlös förbränning förväntas bland annat en 
minskad bränsleförbrukning och ökad livslängd på deglarna, utan att försämra flexi-
biliteten eller andra viktiga parametrar. I projektet kombineras den flamlösa förbrän-
ningen med en stegvis förbränning i två zoner så att en zon i ugnens övre del är un-
derstökiometrisk. Den delvis förbrända bränslegasen går vidare till ugnens nedre zon, 
med syreöverskott, och blir slutgiltig förbränd. På så sätt fås en kraftig reduktion av 
NOx - bildningar. Den nya tekniken skulle teoretiskt innebära en besparning om 7.5 
GWh/år om den infördes i detta sammanhang enligt de beräkningar som låg till grund 
för projektansökan. 
 
Projektets mål är att: 
 
• visa på de tekniska möjligheterna att ersätta fossila bränslen  med biobränslen i  

degelugnar för glassmältning samt upprätthålla produktionen.  
• undersöka om biobränsleeldning i degelugnar har någon inverkan på det producera-

de glasets kvalitet. 
• sänka energiförbrukningen i degelugnar, per kg glas, vid användning av biobränsle 

jämfört med användningen av fossilt bränsle. 
• minska miljöbelastningen i form av kväveoxider vid användning av biobränsle i 

degelugnar jämfört med typiska värden vid fossilbränsleeldning. 
 
För detta examensarbete är målet att genomföra och kontrollera förgasarens prestanda 
genom att utföra detaljerade värme- och massbalanser och att på så vis demonstrera 
att utvärderingametoderna fungerar klanderfritt samt att mätdata är sinsemellan kon-
sistenta. 
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1.2 Bakgrund, fossila bränslen och miljöpåverkan 
 
Utsläppen av stora mängder koldioxid genom förbränning av de fossila bränslena, 
kol, olja och gas har pågått sedan industrialismens början vid 1700-talets mitt.  
 
Solljuset värmer jorden som i sin tur strålar ut värme i rymden. Men värmestrålning-
en är mycket mer långvågig och absorberas delvis i atmosfären. Denna växthuseffekt 
gör att jorden är nästan 35 grader varmare än den annars skulle vara. Växthuseffekten 
beror till största delen på vattenångan i atmosfären men en hel del av värmestrålning-
en tas också upp av CO2- molekylerna.  
 
Sedan 1980-talet arbetar forskare inom FN i en vetenskaplig panel med uppgiften att 
ge en samlad bedömning av koldioxidens inverkan på jordens klimat. I arbetet ingår 
bl.a. datorsimuleringar av klimatförändringar under långa perioder in i framtiden. 
FN-panels tredje rapport utgör ett mycket starkt stöd för forskare som hävdar att jor-
dens medeltemperatur kommer att stiga med omkring 3 grader på 100 år om utsläp-
pen av koldioxid fortsätter som nu. Den främsta utsläppskälla för CO2 är förbränning 
av fossila bränslen. Vid förbränning av biobränslen ökas inte den totala andelen kol-
dioxid i atmosfären. Därför är det av stor vikt att byta ut fossila bränslen mot bio-
bränslen. 
 
Klimatförändringar är den miljöfråga som engagerar samhället allra mest idag. Det är 
troligt att konsekvenserna av en temperaturhöjning på några grader skulle bli närmast 
katastrofala för flera tätbefolkade områden.  
 
Den svenska forskningen om klimatförändringar vid Rossby Centre (vid SMHI i 
Norrköping) visar på ökad temperatur och ökad nederbörd under de kommande åren. 
 
1.3 Biobränslen och pellets 
 
Till skillnad från fossila bränslen tillför biobränslena inget nytt kol till biosfären utan 
utgör en del i kolets naturliga kretslopp. 
 
Till biobränslena räknas alla typer av växtmaterial som kan brännas direkt eller som 
kan omvandlas till flytande eller gasformig bränsle. Biobränslen är förnyelsebara till 
skillnad från de fossila (exempelvis olja) som tar slut och inte återskapas. Till bio-
bränslena räknas trädbränsle, agrara biobränslen (t ex energiskog), torvbränsle och 
biobränsle från avfall. 
 
Pellets är en form av förädlat biobränsle som tillverkas av trädrester från sågverken 
och den övriga skogsindustrin. Både ekonomin och miljön vinner på att man använ-
der biobränslen. Vid förbränningen släpper biobränslena ut samma mängd koldioxid i 
atmosfären som växtligheten själv gör när de bryts ner naturligt. Allt blir en del i 
kretsloppet. Fossila bränslen kommer däremot ur jordskorpan. När de eldas ökar ha l-
ten koldioxid i atmosfären. Något som bidrar till den så kallade växthuseffekten som 
bland annat innebär temperatur- och klimatrubbningar.  
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Felaktig vedeldning t ex kan vara både miljöfarlig och hälsovådig. Då släpps ut stora 
mängder tjära och andra miljöfarliga kolväten i luften. 
 
Pellets är hårdförpackat träspill från skogsindustrin. Spillet, som kan bestå av såg-
spån, kutterspån, bark och liknande, torkas och mals för att till slut komprimeras till 
små hårda stavar. Pellets tillverkas helt utan tillsatser och är ett bränsle som förbränns 
under hög temperatur.  
 
1.4 Föroreningar från förbränning och deras verkan 
 
1.4.1 Koloxider 
Kolmonoxid, CO, är en färglös och luktlös gas. Till skillnad från koldioxid är den 
mycket giftig. Blodets hemoglobin, som har till uppgift att transportera syre från 
lungorna till kroppens celler, hellre tar upp kolmonoxid än syre. Om man andas in 
luft som innehåller kolmonoxid kommer därför kroppens syreförsörjning att försäm-
ras kraftigt eller helt blockeras. 
 
Kolmonoxid bildas vid ofullständig förbränning av kol eller kolföreningar, dvs. då 
syret inte räcker till för att bilda koldioxid: 
 
 2C + O2  ?  2CO  
 
Kolmonoxid brinner med vackert blå låga och oxideras till koldioxid: 
 
 2CO + O2  ?   2CO2  
 
Koldioxid som bildas är en färglös och luktlös gas som är måttligt löslig i vatten (en 
svag syra bildas, kolsyra, H2CO3). Den kan inte brinna och inte heller underhålla för-
bränning. Den är inte giftig utan tyngre än luft och kan samlas vid botten och tränga 
undan luften. Syrehalten kan då bli så låg att kvävningsolyckor inträffar.  
 
1.4.2 Kväveoxider 
Kväve bildar flera oxider. Kväve och syre reagerar vid hög temperatur med varandra 
till kvävemonoxid: 
 
N2 + O2 ?  2NO 
 
Kväve monoxid är en färglös gas. Den reagerar lätt med mer syre till kvävedioxid: 
 
2NO + O2 ?   2NO2  
 
Kvävedioxid är också en gas men den har rödbrun färg. När den löses i vatten sker 
följande reaktion: 
 
2NO2 + H2O ?  HNO3 + HNO2  
 
Det bildas två syror: salpetersyra, HNO3 och salpetersyrlighet, HNO2. Salpetersyra är 
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mycket stark syra och salpetersyrlighet är dä remot ganska svag syra.  
 
Förbränningen med luft vid hög temperatur ger kväveoxider. Om oxiderna kommer 
ut i atmosfären kan de reagera med syr e och vatten till salpetersyra eller stiga upp i 
stratosfären. Fortfarande släpps stora mängder kväve oxider ut och orsakar allvarliga 
miljöproblem. Salpetersyran ger upphov till surt regn och kväveoxiderna i stratosfä-
ren "fräter" på ozonskiktet. På flera håll i Sverige har marken och sjöarna drabbats av 
försurning. Försurningsproblemet kan lösas bara genom att minskar utsläppen av de 
skadliga gaserna. Både kvävemonoxid och kvävedioxid är giftiga ämnen.  
 
En tredje kväveoxid har formeln N2O, dikväveoxid. Den bildas i naturen när orga-
niskt bundet kväve bryts ned. Dikväveoxid är en växthusgas, dvs. den minskar vä r-
meutstrålningen från jorden.  
 
 
2 Försöksuppställning - förberedande arbete 
 
Då man dimensionerar brännare och anläggningar för gasformiga bränslen är det ab-
solut primära att ta hänsyn till säkerheten i systemet. Viktigast är att gashastigheterna 
i rör och ledningar hålls så höga att backslag omöjliggörs. Det andra man skall tänka 
på är att systemet hålls under ett visst övertryck så att inläckage av luft omöjliggörs. 
Man kan acceptera hastigheter ner till omkring 5 m/s om trycket säkert överstiger 
cirka 100 Pa. 
 
Vid användning av förgasningsteknik tillkommer ytterligare en väsentlig aspekt, 
nämligen det faktum att gasen genom sitt höga CO-innehåll är extremt giftig. Detta 
innebär att anläggningen visserligen bör arbeta vid ett visst övertryck för att undvika 
inläckage av luft och explosionsrisker men att samtidigt övertrycket innebär risk för 
att giftig gas kommer ut i arbetsmiljön. Under installationen ägnades säkerhetsaspe k-
terna mycket stor uppmärksamhet. 
 
I detta avsnitt beskrivs dock bara de tekniska/termiska aspekterna av dimensione-
ringsarbetet. 
 
För degelugnar avsedda för glassmältning gäller att anläggningen under de flesta av 
dygnets timmar kommer att gå på en last omkring 100-150 kW, under ett fåtal mor-
gontimmar kanske ännu längre. Samtidigt gäller att ugnen under nedsmältningsfasen 
under kvällen och första delen av natten kräver en effekt av omkring 300-350 kW. 
Anläggningen - förgasaren - behöver alltså kunna regleras inom området 75 - 350 kW 
utgående effekt.  
 
Därför dimensioneras efter att gashastigheten inte får understiga 5 m/sekund någon-
stans i systemet även om ugnslasten tillfälligtvis är låg som 75 kW. 
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2.1 Förgasarens egenskaper 
 
Förgasaren för projektet hyrdes in från SMP (Svensk Maskin Provning) i Umeå. I 
grunden är förgasaren en enkel fastbädds me dströmsförgasare. 
 
Kemiskt sett innebär förgasning att man i en reducerande atmosfär termiskt bryter ner 
kolväten från biomassa till en brännbar gas med väte och koloxid som främsta pro-
dukter. Förgasningen sker i tre steg: 
  
1. Torkning av bränslet, där vatten avgår men där bränslet inte bryts ner. 
2. Pyrolys som är en termisk nedbrytning av bränslet utan syre närvarande. 
3. Förgasning där luft tillförs (CO och H2 bildas). 
 
För att upprätthålla tillräckligt hög temperatur krävs en viss förbränning, varför luft 
tillförs under processen. Förgasningen kan liknas vid en understökiometrisk förbrän-
ning. De metoder som finns för förgasning av biobränsle är fluidbäddsförgasning och 
fastbäddsförgasning, där det finns olika tekniker av varje.  
  
Fluidbäddsförgasning kan delas in i bubblande fluidbädd och cirkulerande fluidbädd. 
Båda metoderna är lämpligast för storlekar över 10 MW eftersom de är dyra metoder 
som kräver mycket underhåll, och är därför inte aktuella för nedsmältning av glas i 
små ugnar.  
 
Fastbäddsförgasning kan delas in medströms och motströmsförgasning. 
   
I motströmsförgasning tillsätts bränslet uppifrån och åker sakta nedåt genom tork-
nings-, pyrolys-, förgasnings-, och förbrännings zoner. Askan tas ut nedifrån där luf-
ten också tillförs. Produktgasen som tas ut på ovansidan av förgasaren har en tempe-
ratur på 100-300 oC och kommer att innehålla relativt hög andel av tjära. 
   
I en medströmsförgasare tillsätts bränslet uppifrån som i motströmsförgasaren och 
askan tas ut i botten, men skillnaden är att även luften tillsätts uppifrån och att gasen 
plockas ut nedifrån. Produktgasen är varmare än i motströmsförgasaren, 600-800 oC 
men har mycket lägre halt av tjära. För användning i en ugn för nedsmältning för glas 
som är känsligt för föroreningar är därför medströmsförgasning i fastbädd den bästa 
metoden. 
   
Från förgasaren leds all gas fram mot ugnen i en förhållandevis grov matarledning. 
Nära ugnen delas denna ledning i två delar- var och en till sin ”brännare”. Under di-
mensioneringen antogs förgasarens mantelförlust motsvara 10 % av dess effekt och 
denna förlusteffekt antas konstant oberoende av den aktuella lasten. Detta beror na-
turligtvis på att förgasaren alltid skall arbeta vid samma temperatur. I praktiken inne-
bär detta att en del av regleringen sköts genom att man ökar lufttillsatsen till förgasa-
ren så att gasens värmevärde sänks samtidigt som den producerade gasvolymen per 
kg pellets ökas vid i huvudsak konstant temperatur. Om man alltså dimensionerar 
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efter ett totalt energiinnehåll i gasen av 5.5 MJ/m3 även i låglastfallet innebär det att 
man underskattar gasvolymen och därmed också gashastigheten i ledningarna.  
 
Ugnsdriften är starkt beroende av förgasningsgasens kvalitet och det var därför nöd-
vändigt att utveckla en enkel modell för förgasarens egenskaper. Samtidigt är projek-
tets mål inte att studera förgasningen som eget fenomen utan att visa på möjligheten 
att driva industriella högtemperaturprocesser med biobränslen. Därför är en förenklad 
modell tillfyllest. Målet för modellen är att beskriva på ett fysikaliskt rimligt sätt vil-
ken gaskvalitet som kan erhållas till ugnen vid olika driftsätt i förgasaren.  
 
Betraktat som ett endimensionellt flöde kan man identifiera ett antal zoner i en med-
strömsförgasare: 
 
•  En förvärmnings - och torkningszon.  
•  En pyrolyszon där i huvudsak endoterma reaktioner sker. 
•  En exoterm zon med partiell oxidation av bränslet. 
•  En reduktions- och förgasningszon i vilken vattenånga och koldioxid liksom 
    i viss mån kolväten från pyrolyszonen deltar i förgasningsreaktioner. 
•  En avsvalningszon. 
  
Energin till förvärmnings- och pyrolyszonerna liksom till de endoterma reaktioner 
som sker i förgasningszonen kommer från den exoterma oxidationszonen och trans-
porteras genom strålning, ledning och konvektion genom bädden. De viktigaste för-
gasnings reaktionerna är: 
 
C + CO2  ?   2 CO   med energibehovet 172 kJ/mol 
C + H2Og  ?   CO + H2  med energibehovet 130 kJ/mol 
CO + H2Og  ?   CO2 + H2   frigör energin 42 kJ/mol 
C + 2 H2  ?   CH4      frigör energin 71 kJ/mol 
  
De viktigaste exoterma reaktionerna är: 
 
C + 1/2 O2  ?   CO   frigör energin 109 kJ/mol 
C + O2 ?    CO2   frigör energin 390 kJ/mol 
 
Ingående bränslet till förgasaren är sammansatt av ett antal viktsandelar: ffukt, 
Faska,  fC,  fH samt  fO . För varje kg ingående bränsle till förgasaren tillförs Vluft . Antal 
mol syre som fås med luften är: Vluft .0.208.44.615. 
  
Vid normal drift av en förgasare är syreunderskottet så stort att fast kol finns kvar 
efter de exoterma reaktionerna. Detta fasta kol förgasas i större eller mindre utsträck-
ning via de förgasningsreaktioner som angivits ovan i förgasarens nedre del, den så 
kallade reduktionszonen eller förgasningszonen. I reduktionszonen ansätts de huvud-
sakliga reaktionerna vara: 
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C + H2Og  ?   CO + H2  med energibehovet 130 kJ/mol 
C + 2 H2  ?  CH4    frigör energin 71 kJ/mol 
 
Dessa två reaktioner summeras till en totalreaktion: 
2 C + 2 H2Og  ?   2 CO + 2 H2 
+ C + 2 H2  ?   CH4  
-------------------------------------- 
3 C + 2 H2Og  ?   2 CO + CH4  
  
Om kvoten m3 luft/kg pellets och den utgående gasens temperatur är kända och med 
den antagna analysen hos pelleterna kan beräknas en jämviktssammansättning hos 
gasen avseende komponenterna N2 , CO2, H2O, CO, CH4 och H2. Ur massbalansen i 
jämvikt fås även reda på den totala mängden oreagerat kol, C(s), vilket kommer att 
lämna processen tillsammans med askan endera genom förgasarens bottenutmatning 
eller via cyklonen. Att anta jämvikt innebär visserligen en ganska grov approxima-
tion, men i brist på analyser avseende förgasningsgasen måste man göra detta anta-
gande. Det är möjligt att ställa upp en global mass- och energibalans för förgasaren. 
 
2.1.1 Modifieringar av förgasarkonstruktionen 
I grunden är förgasaren en enkel fastbädds medströmsförgasare, ursprungligen kon-
struerad för undertrycksdrift och för träflis. För den tillämpning som var aktuell inom 
detta projekt, drift av en processugn istället för av en förbränningsmotor, måste förga-
saren konstrueras om för övertrycksdrift. Detta innebar vissa svårigheter speciellt 
beträffande gastätningarna vid bränsleinmatningen.  
 
För att undvika alltför ojämn bränsleinmatning önskades dessutom en konstruktion 
som kunde drivas med pellets. Dessa modifieringar påverkar dock inte förgasarens 
principiella verkningssätt. Till förgasaren matas pellets som antas bestå av 91,2 % ren 
cellulosa C6H12O6, 8 % fukthalt och 0,8 % obrännbar aska. 

 
 

Fig.  1. System av två slussar 
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Inmatningen till själva förgasningszonen sker via ett system av två slussar vilket gör 
det komplicerat att beräkna de rätta pelletmängderna men å andra sidan gjorde det 
möjligt att åstadkomma den erforderliga gastätningen vid övertrycksdriften. 
 
Om påfyllningstid (t minuter) är känd kan pelletmängden beräknas eftersom skruven 
matar pellets med den konstanta hastigheten 7 kg/minut. I de flesta fall har påfyll-
ningen varat omkring 2-3 minuter vilket ger omkring 18 kg/fyllning. Man behöver 
även veta tiden mellan påfyllningarna, ∆t och på så sätt beräkna medelvärde för pel-
letflöde för olika tidsintervall.  
 
Påfyllningssekvensen är alltså följande: 
  
1. Förgasaren kallar på pellets då låg nivå indikeras. 
2. I det nedre bränslemagasinet finns vid detta tillfälle m0 kg pellets vilka nu rasar ner 

i förgasningszonen genom att magasinets bottenventil öppnas.  
3. Det nedre pelletmagasinets bottenventil stängs och dess övre ventil öppnas, varvid 

m1 kg pellets rasar ner från det övre bränslemagasinet till det undre. Efter en viss 
tidsfördröjning stängas det nedre bränslemagasinets övre ventil igen och en givare 
byter signa lnivå från 1 till 0, indikerar att övre magasinet är tom.  

4. Pelletskruven startar och går under en viss tid vilket leder till att m2 kg pellets fylls 
på i det övre pelletmagasinet. Skruven stannar genast då övre pelletmagasinet är 
full - givaren byter signalnivå från 0 till 1. Den tid då givaren har värdet noll kan 
användas för att bestämma den inmatade pelletmängden. 

5. Förgasaren går nu i drift under ∆t1 till tidpunkten t1 , då återigen indikeras låg 
bränslenivå i verket och en ny cykel startar.  

 
Under tiden t0 - t1 (∆t1) har alltså förbrukats m0 kg pellets. Påfyllningscykeln vid de n-
na tidpunkt kommer nu att leda till att de m1 kg pellets, som vid tiden t0 fylldes på i 
det nedre magasinet från det övre fylls på till förgasaren medan de m2 kg pellets rasar 
ner i det undre bränslemagasinet. Under tidsperioden ∆t2 (t1 - t2) har då förbrukats m1 
kg pellets. Massan m2 förbrukas under tidsperioden ∆t3. På grund av minutvärdena 
från mätsystemet och påfyllningstiderna mellan 2 och 3 minuter togs en approxima-
tion i denna utvärderingen att pelletmängden är konstant: m1 = m2 = m3 = mi = 18 kg / 
fyllning.  
  
Den ovan klockade pelletmängden kommer alltså att förbrukas först under tidsinter-
vallet ∆t3, trots att den mättes upp i inmatningssekvensen redan vid tidpunkten t0. 
  
En förbrukning av totalt mi kg pellets antas jämn under varje tidsperiod ∆ti+1 , men 
man måste utgå från att dessa medelvärden är olika från tidsintervall till tidsintervall.  
  

Enligt det ovanstående resonemanget är alltså pelletflödet 
1

.

+∆
=

i

i
i t

m
m  kg/min under 

varje tidsintervall.  
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Det faktum att förgasaren måste konstrueras om för övertrycksdrift innebar därför 
också att tidsupplösningen beträffande pelletmatningen begränsas och att konstanta 
genomsnittsförbrukningar måste antas under olika tidsintervall. 
 
2.2 Ugnens egenskaper 
 
Gastemperaturen sjunker på sin väg från förgasaren till ugnen. Denna temperaturför-
lust sänker gasens totala energiinnehåll per m3 och man måste ta hänsyn till det när 
det gäller ugnens värmebalans.  
  
Förbränningsluften tillförs genom totalt fyra regeneratorer som drivs parvis. Genom 
regeneratorparet 1+2 tas rökgaser ut i ugnens övre del, strax över degeln, och för-
värmd luft tillförs på samma plats. Genom regeneratorparet 3+4 tas rökgaser ut ge-
nom ugnens nedre del och luft tillförs. För att regeneratorerna skall kunna arbeta i 
termisk balans krävs att rökgasmängderna är mindre än luftmängderna och en del 
rökgas går därför ut genom ugnens botten. Ingående lufttemperaturer till ugnen anta-
ges vara desamma som regeneratorernas temperaturer. Luftflödena genom respektive 
regeneratorpar är kända. Regeneratorerna fungerar så, att de kyls genom att kall luft 
strömmar genom dem i 15 sekunder och därefter värms igen genom att het rökgas 
sugs ut från ugnen och genom regeneratorn under 15 sekunder. I regeneratorerna kyls 
rökgasen ner till förhållandevis låg temperatur.  
  
Man antar att regeneratorerna har en verkningsgrad av 95 %, dvs. att 95 % av den 
energi som tillförs ett regeneratorpar återfinns i den förvärmda luften. Genom regene-
ratorparet 1+2 tillförs ett luftflöde som registrerats av en givare och genom det andra 
regeneratorparet tillförs luftflödet registrerat av en annan givare och båda i m3/h. 
Lufttemperaturen höjs under passagen genom regeneratorerna till den temperatur som 
regeneratorn har.  
  
Detta ger, minut för minut, den effekt som tillförs ugnen via den förvärmda luften och 
eftersom verkningsgraden i regeneratorerna är 95 % och rökgasens analys och tempe-
ratur före och efter regeneratorerna är känd så kan man ur en värmebalans för regene-
ratorerna beräkna vilket totalt flöde av rökgaser som tagits ut genom respektive rege-
neratorpar. 
 
Beräkningarna gällande förgasaren ger för varje minut en gasanalys och en gastempe-
ratur. Man måste utgå från att det tar cirka en minut innan gasen från förgasaren når 
ugnen. Med denna tidsförskjutning vet man alltså bränslegasens analys och tempera-
tur i ugnsinloppen från minut till minut och man vet dessutom luftflödet och lufttem-
peraturen från minut till minut.  
  
Detta gör det möjligt att med en enkel stökiometrisk beräkning räkna fram en teore-
tisk rökgassammansättning, vilken kan jämföras med de uppmätta värdena. De analy-
ser som tagits avser torkad rökgas. Analysinstrumenten har en viss tidsfördröjning. 
Man kan anta att den analys som registrerats en bestämd minut i verkligheten avser 
den gas som befann sig i ugnen en minut tidigare.  
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Beräkningen och de uppmätta värdena, med hänsyn till tidsförskjutningen i analysen, 
bör i huvudsak stämma överens men om de uppmätta värdena visar att det tillförts 
mera luft än vad teorin gör så beror det på att kall luft sugits in genom ugnsöppningen 
och detta är i så fall fullt rimligt. I detta fall skall de uppmätta analyserna användas 
för att beräkna rökgasvolymer, Cp-värden och alla andra data som har med rökgasen 
att göra. 
 
2.3 Flamlös förbränning 
 
Förbränningen av gasen från förgasaren kommer att ge upphov till kväveoxider, nå-
got som sker vid all förbränning i luft eftersom luften inne håller kväve. Med rätt tek-
nik kan andelen bildade kväveoxider reduceras. I konventionella förbränningssystem 
bildas en flamma i en ström av brännbar blandning mellan bränsle och luft. Den loka-
la gastemperaturen kan här bli mycket hög. Detta hjälper till at t stabilisera själva 
flamman men leder också till bildande av kväveoxider genom den termiska NOx me-
kanismen och ger icke önskvärda ojämnheter i värmeövergångshastigheten. Den här 
s.k.flamförbränningen är den vanligaste typen av förbränning, men det går att skapa 
en kontrollerad förbränning i en högtemperaturugn, sk flamlösförbränning.  
 
I den flamlösa förbränningen sker reaktionerna över blandningens självantändnings-
temperatur i en större volym i stället för i en tunn flamfront. Ingen flamfront bildas 
och det finns inte heller någon synlig flamma. CO och NOx kan reduceras till väldigt 
små mängder. Vid konventionell förbränning kommer bränsle och luft in tillsammans 
i ett primärt utrymme för att få så tidig blandning som möjligt. Om i stället förbrän-
ningsluften injiceras vid hög hastighet direkt in i ugnen och blandas med förbrän-
ningsprodukter samtidigt som bränngas kommer in och blandas långsamt med för-
bränningsprodukterna fås en temperatur som ligger nära förbränningsprodukternas 
temperatur. Om denna temperatur ligger över självantändningstemperaturen fås flam-
lös förbränning och temperaturen i ugnen hålls jämnare samtidigt som man inte får de 
temperaturtoppar som flamförbränningen ger. Förvärmd luft, som kan erhållas an-
tingen med rekuperator eller keramisk regenerator, är att föredra men är ej nödvändig. 
 
För att åstadkomma den rätta strömningsbilden för flamlös förbränning genomfördes 
förberedande experiment i vattenmodell. 
 
2.4 Resultat från dimensioneringsberäkningarna 
 
Baserat på de ovanstående egenskaperna hos systemets delar, förgasaren, ug-
nen/regeneratorerna och den flamlösa förbränningen, genomfördes ett antal värmeba-
lansberäkningar och driftsimuleringar för att dimensionera systemet och möjliggöra 
en korrekt installation. Beräkningarna finns redovisade mera i detalj i delrapport 2 
från projektet, daterad 2004-05-14 och har gjorts med mycket förenklade modeller för 
förgasaren och för förbrännngen i ugnen. 
 
Beräkningarna visade att fördelningen av gasens energi mellan kemiskt bunden ene r-
gi och fysikaliskt bunden energi har ett fullständigt avgörande inflytande på ugnens 
interna uppträdande. 
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Några av de viktigaste slutsatserna presenteras här: 
 
1 Ju mindre luftvolym som tillsätts per kg pellets i förgasningssteget, desto större 

andel kemiskt bunden energi i gasen i förhållande till den fysiskt bundna energin. 
2 Ju större andel kemiskt bunden energi i gasen, desto jämnare fördelning av gas-

flödena till ugnens övre respektive nedre delar. 
3 Ju lägre totalverkningsgraden i förgasaren är desto mera luft måste tillsättas i för-

gasningssteget för att upprätthålla en realistisk förgasningstemperatur. 
4 Tillfälliga fluktuationer i luftflödet till förgasaren kan leda till stora tryckfluktua-

tioner i ugnen. 
 
Enligt beräkningen skulle 70 % totalverkningsgrad i förgasaren kombinerat med en 
lufttillsats motsvarande 1,5 m3/kg pellets leda till en förgasartemperatur av 637 oC. 
Om denna gas svalnar till 537 oC under transporten till ugnen så kommer dess totala 
energiinnehåll att motsvara cirka 4,3 MJ/m3 varav 3,5 är kemiskt bunden energi. 
 
För att uppfylla ugnens energibalans i den övre delen krävs ett inflöde av 81,2 m3/h. 
En fullständig förbränning kräver en luftvolym av 0.695 m3/m3 tillförd bränslegas. I 
ugnens övre del frigör 1 m3 bränslegas plus dess förvärmda luft 2,27 MJ, medan 1,60 
MJ frigörs i ugnens nedre del. Eftersom den ingående gasen hade energinnehållet  4,3 
MJ/m3 motsvarar detta en total verkningsgrad av 90 %. Gasen tillförd ugnens nedre 
del blandas upp i den övre delen (25 %). Här fås att 1 m3 bränslegas tillför 2,364 MJ.  
 
Om förgasarens totalverkningsgrad är väsentligt lägre eller lufttillsatsen är väsentligt 
högre kan detta leda till problem med att hålla ugnstrycket innanför uttagsluckan nere 
och kan också bidra till svårigheter att hålla en jämn temperatur i ugnen. Slutligen 
kan det innebära att förgasaren kommer att tvingas arbeta vid ett alltför högt 
mottryck. 
 
Temperaturen från förgasarens oxidationszon sänks tack vare den endoterma förgas-
ningsingsreaktioner. Metaniseringen antas i den förenklade modellen avbrytas då 
temperaturen sjunker under 400 oC, oberoende av den utgående temperaturen. Beräk-
ningen för förgasningszonen med den enkla modellen leder därför till något för låga 
metanhalter i produktgasen, jämfört med uppmätta halter. Orsaken till detta är antag-
ligen att modellberäkningen inte tar någon hänsyn till att en viss mängd metan kom-
mer att finnas i gasen redan från oxidationszonen. 
 
Med den utgående gastemperaturen från oxidationszonen påverkas alltså gasens totala 
energiinnehåll både genom att värmevärdet påverkas och genom att den termiska 
energin i gasen påverkas. Gasens egenskaper kommer att ha ett avgörande inflytande 
på ugnsdriften och bestäms till övervägande del av primärlufttillsatsen mätt i m3 

luft/kg pellets eftersom denna dels påverkas av syretillgången och dels temperaturen.
                          
Den kemiskt bundna energin representerar vid låga primärluftflöden cirka 2/3 av den 
totala energin men avtar då primärluftflödet blir så stort att CO2 börjar bildas. Vid en 
utgående temperatur av 400 oC inträffar detta då primärluftflödet överstiger omkring 
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1,3 m3/kg pellets.  
 
Kolförlusten, massflödet av fast kol ut från förgasaren uttryckt i vikts-% av det ingå-
ende pelletflödet, kan i vissa fall gå ner till mycket låga värden. Detta sker då driften 
närmar sig en situation där en viss del ren förbränning sker i förgasaren, inte bara 
understökiometrisk förgasning. Vid låga primärluftflöden är den totala verkningsgra-
den låg och de totala kolförlusterna betydande. Samtidigt är fördelningen mellan ke-
miskt och termiskt bunden energi den mest gynnsamma för ugnsdriften, dvs. den ke-
miskt bundna energin visar maximal andel av gasens totala energi. 
 
Beräkningarna visade också hur gasproduktionen/kg pellets ökar nära nog linjärt med 
luftflödet medan, däremot, gasproduktionen per m3 luft successivt avtar. Samtidigt 
ökar gasens kemiskt bundna energi med ökande primärlufttillsats inom rimliga inter-
vall. Förhållandet mellan utgående produktgas och tillsatt primärluft avtog samtidigt 
monotont vilket naturligtvis beror på det ökande flödet av barlast i form av kvävgas. 
 
Vid kortvariga fluktuationer i förgasarens primärluftflöde kommer den termiska trög-
heten i bränslebädden att spela en väsentlig roll.  
 
Vid drift under stationära betingelser kommer ett lågt primärluftflöde till förgasaren 
att leda till en låg temperatur i oxidationszonen vilket i sin tur kommer att begränsa 
metaniseringsreaktionen i förgasningszonen genom att den utgående temperaturen 
blir så låg att reaktionen avstannar. I den förenklade modellen stoppas metaniserings-
reaktionen då gastemperaturen i reduktionszonen understiger 400 oC.  
 
Om däremot gasflödet kortvarigt sjunker till ett lågt värde kommer denna temperatur-
förändring inte att äga rum, eftersom bränslebädden kommer att hålla uppe tempera-
turen under kortvariga flödesminskningar liksom den kommer att bromsa temperatur-
stegringen vid plötsliga flödesökningar. Ett tillfälligt lågt gasflöde kommer att leda 
till förhållandevis höga halter av vattenånga i den utgående gasen från oxidationszo-
nen eftersom bränslefukten förångas samtidigt som åtminstone huvuddelen av vätet 
oxideras till vattenånga, medan däremot kolreaktionerna kommer att begränsas av 
syretillgången. Vid utträdet från oxidationszonen kommer gasen att ha en hög tempe-
ratur, motsvarande jämviktstemperaturen för det genomsnittliga luftflödet, men den 
kommer alltså att ha en högre vattenånghalt än vad som motsvarar det genomsnittliga 
luftflödet. Resultatet av detta blir att en kortvarig minskning av primärluftflödet 
kommer att ge som resultat en gas med väsentligt högre metanhalt än vad en långsam 
minskning av primärluftflödet till samma värde skulle ge. En viss påverkan kommer 
att ske även på de övriga brännbara gaskomponenterna, men jämfört med inverkan på 
metanhalten blir den marginell. 
  
En kortvarig sänkning av primärluftflödet leder alltså till en kortvarig ökning av me-
tanflödet ut ur förgasaren, vilket motsvarar en kortvarig ökning av gasens kemiska 
energiinnehåll, samtidigt som volymflödet av gas är i huvudsak oförändrat. En tillfäl-
lig flödesminskning leder alltså till en plötslig ökning av gasens värmevärde och följ-
aktligen av den momentana effekten till ugnen.  
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Detta ger i sin tur upphov till en tillfällig ökning av gastemperaturen i ugnen av 20-30 
oC vilket ger en expansion av gasen i ugnsvolymen av cirka 1 %. Redan en så liten 
expansion av gasen i ugnsvolymen kan leda till tryckökningar av närmare 1000 Pa 
eller omkring 100 mm vattenpelare då regleringen av ugnstrycket inte kan reagera 
tillräckligt snabbt. Det är intressant och något överraskande att en tillfällig ökning av 
gasflödet genom förgasaren inte nödvändigtvis leder till tryckökningar i ugnen, me-
dan däremot en tillfällig flödesminskning alltså kan leda till stora tillfälliga tryckök-
ningar. 
 
Det är intressant och något överraskande at t en tillfällig ökning av gasflödet genom 
förgasaren inte nödvändigtvis leder till tryckökningar i ugnen, medan däremot en 
tillfällig flödesminskning alltså kan leda till stora tillfälliga tryckökningar. Vid en 
framtida driftinstallation av ett system liknande det som undersöks i detta projekt blir 
det därför en avgörande säkerhets- och arbetsmiljömässig åtgärd att installera en 
mycket noggrann flödesreglering på förgasaren.  
 
 
3 Systemuppbyggnad, drift och reglering 
 
Under månadsskiftet mars/april 2004 avslutades installationerna av förgasaren och 
ombyggnaderna av degelugnen och förgasaren tändes tisdagen den 30 mars. Målen 
under den inledande veckan var dels att visa att förgasaren kunde gå i en stabil drift, 
dels att testa styr- och reglersystemens funktion.  
 
För beskrivningen och för utvärderingen delas försöksuppställningen upp i två delsy-
stem, förgasaren respektive ugnen. Systemgränserna visas nedan i fig.2. Utvärde-
ringen i det föreliggande examensarbetet avser att ställa upp mass- och värmebalan-
ser på förgasaren.  
 
Till förgasaren tillförs pellets och primärluft och askutmatningen sker både genom 
förgasarens bottenutmatning och via cyklonen.  
 
Från förgasaren leds produktgasen fram mot ugnen. Nära ugnen delas ledningen i två 
delar, var och en till ett brännarpar. Till ugnen tillförs också förbränningsluften ge-
nom totalt fyra regeneratorer som drivs parvis.  
 
Regeneratorerna fungerar så att de kyls genom att kall luft strömmar genom dem och 
därefter värms igen genom att het rökgas sugs ut från ugnen och genom regeneratorn. 
En del rökgas går ut  genom ugnens botten.  
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Förgasaren                                      Ugnen 
 
Fig. 2. Delsystemgränserna 
 
De driftproblem som uppdagades i förgasaren var i huvudsak relaterade till nivåmä t-
ningen och styrningen av bränsleinmatningen (se avsnitt 2.1.1) samt i någon mån till 
tryckmätningen över bränslebädden, vilken styrde rostens rörelse, och till askutmat-
ningen. 
 
Under provperioden upptäcktes att den nedre nivåindikatorn, den som är placerad i 
bränslebädden, inte fungerade tillfredsställande utan att bränslenivån kunde sjunka 
alltför lågt utan indikering. Denna nivåindikator är en vibrerande “stämgaffel“ vilken 
i kontakt med fast material slutar vibrera och således indikerar “låg nivå“ genom att 
dess vibrationsfrekvens plötsligt ökar i huvudsak enligt en stegfunktion. Den känsliga 
delen av indikatorn är dess spets. 
  
Levererade pellets visade en förhållandevis stor finfraktion, vilket kan ha lett till att 
bränslebädden tömdes i en mycket brant rasvinkel. Material skulle i så fall ligga kvar 
högt upp längs väggarna trots att de centrala delarna av reaktorn var nästan tomma. 
Om detta skedde skulle bädden kunna tömmas på en stor del av sitt material utan att 
“stämgaffeln“, vilken inte nådde ända in till bäddens centrum, fördenskull kom utan-
för det fasta materialet och kunde indikera. Efter att en ny infästning konstruerats som 
gjorde att “stämgaffeln“ nådde längre in i bränslebädden blev bränsleinmatningen i 
huvudsak stabil och pålitlig. 
 
Under hela testperioden förekom det med oregelbundna mellanrum plötsliga “kvas-
tar“ av partiklar och tillfälliga variationer i gaskvaliteten. Dessa förändringar kan 
eventuellt förklaras med ackumulation av finfraktion i bränslebädden. Hypotesen att 
närvaron av finfraktion skulle vara en primär orsak till variationerna i gaskvalitet 
stöds av att de föreföll uppträda i samband med roströrelser. Under provperioden star-
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tades roströrelsen endera genom att tryckfallet över bränslebädd plus rost översteg ett 
visst värde eller genom att rosten stått still under en tid överstigande ett visst värde. 
Roströrelsen skedde sedan genom korta slag, 0,5 sekunder/slag, med 1 sekunds paus 
under en förutbestämd tid. Tanken med denna styrning var att få en mjuk och stillsam 
roströrelse för att undvika att påverka gasens sammansättning alltför mycket. 
 
3.1 Test av HITAC-systemet 
 
Innan ugnen testades på förgasningsgas hade den drivits med gasol samtidigt som 
HITAC-regeneratorerna (HI-Temperature Air Combustion, regeneratorer för att 
åstadkomma extremt hög luftförvärmning) hade varit inkopplade för att testa deras 
funktion. 
 
Regeneratorerna var inkopplade med 30 sekunders växlingstid, parvis saxade så att de 
två regeneratorerna till ugnens övre del växlade vid tidpunkterna 0, 30, 60 ... sekun-
der medan de två regeneratorerna till ugnens nedre del växlade vid tidpunkterna 15, 
45, 75 ... sekunder. Denna strategi valdes för att minimera variationer i ugnstrycket 
vid växlingarna. Under testperioden noterades inga “puffar“ eller andra drifttekniska 
störningar som skulle kunna hänföras till växlingarna. Regeneratorernas utlopp har 
kopplats till det normala rökgassystemet efter ugnens normala rekuperator. Detta in-
nebär att utsuget av rökgaser genom regeneratorerna regleras med spjäll och med den 
centrala rökgasfläkten, medan tilluftflödet genom regeneratorerna regleras med varv-
talsstyrda luftfläktar. Det finns alltså ingen automatisk flödesbalansering för regene-
ratorerna utan de regleras manuellt genom att temperaturen hos utgående rökgas 
mäts. Växlingsventilerna har en högsta arbetstemperatur av 300 oC och en larmfunk-
tion har införts i processövervakningen vid temperaturen 250 oC. 
 
Under testperioden på gasol tillfördes bara låga luftflöden genom regeneratorerna 
liksom bara låga rökgasflöden sögs ut. Variationerna i ingående lufttemperatur var 
vid dessa låga flöden omkring 50 oC och manteltemperaturerna var låga. 
 
3.2 Test av komplett system 
 
Onsdag den 31 mars kopplades förgasningsgas till ugnen för första gången. 
  
Inledningsvis behölls gasolbrännaren monterad, varför en viss kylluft måste tillföras 
den vägen. Dessutom fanns ingen kontroll av förgasningsgasens sammansättning, 
vilket troligen innebar en alltför hög lufttillförsel.  
 
Förgasningsgasen tillsattes endast genom det nedre gasinloppet samtidigt som den 
förvärmda förbränningsluften tillsattes genom de nedre luftinloppen. Ytterligare luft 
tillsattes också som kylluft via gasolbrännaren. 
 
Förgasningsgasen som tillsatts genom den stora öppningen (diameter 150 mm) brann 
långsamt utanför öppningen utan någon tydlig flamma. Brinnande gas sögs ut genom 
den undre anslutningen till regeneratorparet (diameter 70 mm) vilket visade att för-
bränningen framför gasinloppet är osynlig. 
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Onsdagens drift visade dels att man utan problem kunde upprätthålla en ugnstempera-
tur av cirka 1150 oC med förgasningsgas och dels att växlingen mellan regeneratorer-
na inte innebar några tryckförändringar eller liknande som skulle kunna innebära ris-
ker under arbete vid ugnen. Även om växlingen mellan regeneratorerna inom paren 
alltså inte innebar några förändringar i ugnstrycket så påverkade de förbränningen. 
Växlingarna innebar att ugnsgaserna visade ökade stråk av gulaktiga flammor i den 
del där regeneratorerna växlade medan förbränningen i den del av ugnen där gasen 
haft samma strömning under 30 sekunder hade hunnit bli mera stabil och mera trans-
parent. De inledande försöken gjordes utan någon degel i ugnen, vilket å ena sidan 
innebar att styrningen av ugnsströmningen var väsentligt sämre än den blir med degel 
men å andra sidan innebar att gasens totala uppehållstid blir väsentligt längre än den 
blir med degel insatt. 
 
Fortsatt provdrift visade ett bättre uppträdande med långa perioder med nära helt 
transparent ugnsgas där ugnens bakvägg var tydligt synlig från inmatningsluckan. I 
vissa fall kunde man konstatera att drift av rostmatningen sammanföll med att flam-
mor slog ut ur ugnen, något som skulle kunna bero på att rostdrivningen leder till ett 
lägre tryckfall över bädden med ändrat gasflöde som följd (se avsnitt 2.4). I vissa fall 
kunde man även se tillfälliga gnistregn inne i ugnen strax efter en roströrelse. Under 
torsdagens eftermiddag kördes förgasaren på omkring 30 % kapacitet mätt som bör-
värde på primärluftfläkten. Detta gav en pelletinmatning av cirka 110-115 kg pel-
lets/h och ledde till en successiv temperaturökning i ugnen av närmare 100 oC under 
omkring två timmar upp till cirka 1235 oC. Ingående lufttemperatur under torsdagen 
var omkring 950 - 1000 oC. Under en period var den utgående rökgastemperaturen 
efter regeneratorerna alltför hög, närmare 350 oC. Detta korrigerades med justering av 
flödena av rökgas respektive luft genom regeneratorparen. Denna episod visar tydligt 
på behovet av styrning avseende HITAC-systemet. 
 
Nästa steg i testningen av systemet var att testa temperaturreglering med en glasfylld 
degel i ugnen. Under uppregleringen var produktgasens temperatur ur förgasaren sta-
bil omkring 455-465 oC och förgasaren gick i mera stabil drift än vid de tidigare tes-
terna. Uppregleringen fungerade mycket bra och under slutfasen höjdes ugnstempera-
turen från 1375 oC till 1410 oC under 25 minuter utan att förgasaren drevs på sin max-
imala kapacitet. 
 
Under ett senare försök att hålla en stabil drift på förhållandevis låg kapacitet upp-
trädde däremot återigen flödesfluktuationer i förgasaren med åtföljande tryckfluktua-
tioner i ugnen.  
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4    Systemuppbyggnad, mätdatainsamling 
 
Försöksugnen var under hela perioden ansluten till det övergripande processtyrsyste-
met vid Kosta glasbruk. Detta system lagrar data för samtliga produktionsugnar me d 
en minuts intervall. För förgasaren och försöksugnen lagrades 22 olika mätsignaler 
enligt listan i bilaga 1. Bland lagrade data återfinns ventillägen, flöden, tryck och 
temperaturer som är viktiga för produktionen.  
 
För att möjliggöra en detaljerad utvä rdering av ugnens värmebalans lagrades dessut-
om gasanalyser från ugnen i ett separat datainsamlingssystem.  
 
De två systemen sparar data i olika format i två olika datafiler och styrs av två olika 
datorer, vilket innebär att de inte är helt synkroniserade. De två datafilerna från dessa 
båda dataregistreringar måste därför överföras till ett gemensamt filformat och syn-
kroniseras till en gemensam tid innan den detaljerade utvärderingen kan starta.  
 
Datahanteringen genomförs med hjälp av följande program, samtliga skrivna i qBa-
sic: 
 
4.1 Hantering av gasanalysdata - Programmet DASY_1 
 
Datafilen från gasanalysatorernas mätdatainsamling DasyLab är skriven i ett speciellt 
format. Dessa data hanteras i programmet DASY_1 som läser av datafilen från Dasy-
Lab och skapar en datafil där analysvärdena lagras i ASCII-format, kommaseparera-
de, med tiden angiven i sekunder från start av loggningen. DasyLab anger i sitt filhu-
vud vilka tidssteg som har använts under loggningen.  
 
Analysvärdena fås i form av volymsandelar av torkad rökgas, i ppm för CO, NO och 
NO2, i volyms % för O2 och CO2. 
 
4.2 Hantering av processdata - Programmet TORU_1 
 
Datafilen från Orrefors-Kosta-Bodas driftdatainsamling är lagrad i ett annorlunda 
format, bland annat i det att de inte innehåller tiden. Programmet TORU_1 läser av 
dessa datafiler och skapar en utdatafil där loggade värden lagras i ASCII-format, 
kommaseparerade, med tiden angiven i sekunder från start av loggningen. Tiden för 
mätstart anges separat till programmet.  
 
Den utgående filen innehåller 22 olika driftdata inkluderande de tre luftflödena till 
förgasaren och till de två nivåerna i ugnen, tre olika ugnstemperaturer, åtta temperatu-
rer avseende regeneratorerna, två temperaturer och ett tryckfall avseende förgasaren 
och en del ytterligare data. En detaljerad lista återfinns i bilaga 2. 
 
Efter att mätdata behandlats i dessa två program fins det två olika datafiler, men de är 
båda skrivna i ett gemensamt dataformat och uttryckta i SI-enheter. Data från de båda 
filerna behöver nu kombineras till en enda datafil med en geme nsam tidsskala.  
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4.3 Kombination av data - Programmet COMBINE1 
 
Efter att programmet COMBINE1 hanterat mätdata finns det bara en enda datafil med 
samtliga mätdata lagrade i tidsordning. Denna datafil innehåller 26 stycken mätvär-
den (se bilaga 3) lagrade minut för minut, av vilka fem värden (2-6) berör förgasaren 
medan de resterande 19 mätvärdena berör ugnen.  
 
Eftersom dataloggern för gasanalyser arbetar oberoende av driftdatasystemet måste 
programmet hålla ordning på hur tiderna i de två indatafilerna förhåller sig till var-
andra. Villkoret för att synkroniseringen av data skall bli korrekt är att båda indatafi-
lerna från de föregående programmen utgår från en och samma tidpunkt som start-
värde i sina tidsangivelser. Datalagringen sker så att intervallet mellan data på utdata-
filen är det största av de två loggningsintervall som använts av DasyLab respektive av 
driftdatasystemet samtidigt som data från det snabbaste av de två systemen medelvä r-
desbildas över den aktuella intervallen.  
 
Målet i detta arbete är huvudsakligen att utvärdera förgasarens mass- och värmeba-
lans. Bland uppmätta data finns inga analyser avseende förgasningsgasens analys, 
eftersom projektet inte hade tillgång till instrument som kunde klara en sådan gas. 
Därför har det genomförts separata beräkningar av förgasningsgasens jämviktssam-
mansättning vid olika stökiometri och olika temperaturer. Dessa jämviktsdata har 
sedan använts för att beräkna förgasningsgasens sammansättning minut för minut, 
baserat på pelletförbrukningen, som kan beräknas ur mätdata, på det uppmätta luf t-
flödet till förgasaren samt på den uppmätta gastemperaturen.  
 
Avläsningen av synkroniserade mätdata samt beräkningen av jämviktssammansätt-
ning och delposter i förgasarens värmebalans sker i ett separat dataprogram. 
 
4.4 Värmebalansens delposter - Programmet PELLETZ 
 
Programmet PELLETZ läser av utdatafilen från COMBINE och beräknar pelletflöden 
kg/min och luftflöden i m3/kg pellets ur mätdata.  
 
I kombination med uppmäta gastemperaturer och separat beräknade jämviktsdata, 
beräknar programmet PELLETZ, minut för minut, den kemiska och den termiska ener-
gin i den utgående gasen från förgasaren, den inmatade effekten via pellets samt för-
lusteffekten i form av oförgasat kol som matas ut från förgasaren. Ingående effekt 
med pellets beräknas med hänsyn till tidsförskjutningen på grund av förgasarens två 
slussar såsom beskrivits i avsnitt 2.1.1. 
 
Från den inmatade effekten med pellets substraheras så gasens totala effekt (termisk 
energi + kemiskt bunden energi) samt kolförlusten och en restpost erhålles vilken 
antages motsvara förgasarens mantelförluster. 
 
Beräknade data lagras i en enda vektor för varje minut under hela experimentet och 
sparas på utdatafilen, Pellets.DAT. En lista över vilka utdata som levereras från pro-
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grammet återfinns i bilaga 4. Utöver att data är skrivna på ett sådant sätt att de är enk-
la att läsa av för egenproducerade utvärderingsprogram som använder standardiserade 
programspråk, kan de även behandlas med hjälp av så kallade ”kalkylprogram” vilka 
innehåller elementära grafiska funktioner samt möjligheter till rudimentär databe-
handling. Sådana program kan användas för att göra enklare analyser av data samt för 
att rita diagram. Med hjälp av diagram kan data presenteras grafisk och läsas lättare 
än data i tabellform. Det underlättar utvärdering och sammanställning av data. De 
flesta grafiska presentationerna i detta arbete är utförda i kalkylprogrammet Excel 
medan däremot beräkningarna i huvudsak genomförts med effektivare hjälpmedel.  
 
 
5 Beräkningsgång massbalans 
 
Beräkningen utgår från att pelletförbrukningen är konstant mellan två påfyllningar 
såsom beskrivits i avsnitt 2.1.1 men att denna konstanta nivå kan ändras vid varje 
påfyllning. Påfyllningen är också konstant, 18 kg, medan däremot tidsintervallet un-
der vilket förbrukningen av pellets sker är olika. Detta pelletflöde beräknas alltså i 
programmet PELLETZ vilket också får uppgift om det aktuella luftflödet till förgasaren 
genom att detta ingår i de data som processtyrsystemet lagrar minutvis. Dessa värden 
ger det specifika luftflödet i m3/kg pellets samtidigt som det finns mätvärden avseen-
de gasens temperatur vid utloppet till förgasaren. 
 
Man får uppgift om luftflöde som medelvärde för varje period mellan två påfyllningar 
i m3 /h (101325 Pa, 273,15 K), som beräknas till specifikt luftflöde i m3/kg pellets. 
Värdena fås minut för minut. Även minutvärdena för kolförlust i mol/kg och förgas-
ningsgasflöde i m3 /min fås under hela experimentets tid. 
 
Ingående effekt blir alltså konstant under något längre tidsperioder medan däremot 
gasanalys och utgående effekt kan variera från minut till minut (se fig.7). 
 
I programmet PELLETZ finns även lagrade jämviktsdata för förgasningsgasen basera-
de på en kemisk analys där 91.2 % av pellets antas vara ren cellulosa, 8.0 är fukthalt 
och 0.8 % obrännbar aska. 
 
Jämviktsberäkningen bygger på följande antaganden: En summaanalys för cellulosa 
angiven som CH2O innebär att 1 kg pellets som motsvarar 912 g ren cellulosa, inne-
håller 30,4 mol kol, 60,8 mol väte och 30,4 mol syre. Fukten i pelletterna vilken mot-
svarar 8 vikts-% eller 80 g/kg pellets innehåller 8,88 mol väte och 4,44 mol syre. 
Förutsatt att askan inte innehåller något av dessa grundämnen innebär detta att 1 kg 
pellets, inklusive fukt, tillför 30,4 mol kol, 69,68 mol väte och 34,84 mol syre då det 
matas in i förgasaren. 
 
Vid 101325 Pa och 0 oC innehåller 1 m3 torr luft 18,56 mol syre (syrehalt 20,8 %) 
och 35,34 mol kvävgas. Här har antagits att luften bara består av syrgas och kvävgas. 
 
Vid tillförsel av 1 kg pellets och Vl , luft i m3/kg pellets, tillförs förgasaren: 
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nC = 30,40 mol C 
nH = 69,68 mol H 
nO = 34,84 + 18,56 . Vl mol O 
samt  
nN2 = 35,34 . Vl mol N2 
 
Vid jämviktsberäkningarna anges dessa mängder tillsammans med en temperatur som 
ingångsdata.  
 
Utdata är antalet mol per kg pellets av produkterna CH4, CO, H2, CO2 , H2O samt 
C(s). Övriga komponenter, t ex C2H2 eller NO, har försummats i beräkningarna efter-
som deras halter vid en inledande testberäkning visade sig vara små. 
 
Jämviktsberäkningar har utförts för de specifika luftmängderna 0.4, 0.6, 0.8, … 2.0 
m3/kg pellets samt för temperaturerna 300, 350, 400, … 600 oC. 
 
På så sätt fås tabellerade värde för var och en av produkterna vid olika jämviktsbe-
tingelser. Sådana tabellerade värde används här. Med hjälp av tvådimensionell linjär 
interpolation, dels i luftmängdriktningen och dels i temperaturriktningen fås en god 
upplösning.  
 
Det beräknade minutvärdet för luftflödet i m3/kg pellets i kombination med en aktu-
ell, samtidig, gastemperatur i oC resulterar på så vis i antalet mol för var och en av 
gaskomponenterna som bildas i jämvikt vid förgasning av 1 kg träpellets. Dessutom 
fås värden för substansmängderna av fast kol och av gaskomponenterna CH4, CO, 
CO2, H2, H2O och N2 i mol per kg pellets för varje minut under försöket vilket ger det 
aktuella gasflödet. 
 

              
Fig.  3.  Massbalans schema 
 

       
      
    förgasare 

Luft, m3/min, m3/kg 

Pellets, kg/min 

Förgasn. gas, m3/kg 

C(s), mol/kg pell. 

 CH4, mol/kg pell. 
CO,  mol/kg pell. 
CO2, mol/kg pell. 
H2,    mol/kg pell. 
H2O, mol/kg pell. 
N2,    mol/kg pell.  
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5.1 Kontroll av massbalansberäkningen 
 
Ingående bränslet till förgasaren är sammansatt av följande viktsandelar: ffukt, faska, 
fkol, fväte samt fsyre. 
 
För varje kg ingående bränsle till förgasaren tillförs ett antal mol syre, n (substans-
mängd) med primärluft (m3/kg) enligt formeln: 
 
 (1 
 
Enligt detta som kontroll på massbalans kan det gälla följande vid olika driftsmo-
ment: 
 
 (2 
 

 (3 
 
 (4 
 
 (5                               
 
 
Från utdatafilen Pellets.DAT fås enligt fig.3 molflödena för varje gaskomponent minut-
vis under hela försöksperioden. Dessa värden kan betraktas liksom värdena lagrade i 
ett rutnät med 25 kolumner och 433 rader, för experimentet den 1/6. I det här fallet 
används kalkylprogrammet Excel för att kontrollera massbalanserna avseende de en-
skilda grundämnena på det viset som angivits ovan. Kontrollberäkningen visade att 
massbalansen uppfylldes inom bråkdelar av en procent vilket ledde till slutsatsen att 
beräkningarna i utvärderingsprogrammet PELLETZ var korrekta.  
 
Vid ett par tillfällen vägdes även den utmatade ask- och kolmängden från förgasarens 
bottenutmatning. De flöden som erhölls var i storleksordningen 5-20 kg/h beroende 
på tillfälle. Det utflöde av fast kol som beräknas i massbalansberäkningen, baserat på 
uppmätta pellet- och luftflöden, är i storleksordningen 10 kg/h eller strax däröver. I 
massbalansberäkningen tas ingen hänsyn till att en del kol- och askpartiklar kan följa 
med gasen till ugnen liksom ingen hänsyn tas till avskiljning eller magasinering i 
cyklonen. Storleksordningarna är däremot rimliga, vilket ytterligare styrker slutsatsen 
att massbalansberäkningen baserad på antagandet om jämvikt är rimlig.  
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6 Beräkningsgång energibalans 
 
Massbalansen utgör en grund för beräkning av energibalansen. Det ingående bränslet, 
pellets med 8 % fukt har det approximativa energiinnehållet (värmevärdet) 17.7 
MJ/kg. Energi- och effektbalanserna uttrycks genomgående i MJ och kW.  
 
Under mätningen - se avsnitten 3 och 4 om systemuppbyggnaden - togs inga mätdata 
som ger möjlighet att beräkna förgasarens mantelförlust. Denna utgör alltså en rest-
post i värmebalansberäkningen och kontrollen av energibalansens rimlighet är därför 
begränsad till en rimlighetskontroll avseende restpostens storlek. 

700.17⋅
∆

=
t

m
P p

i                                                                                                (6                               

310⋅∆⋅= tPQ ii                                                                                               (7                                                              
 

 
  
Fig.  4. Energibalans schema 
 
Ett ämne har alltid (utom vid den absoluta nollpunkten), en viss termisk energi. Det är 
den vi uppfattar som värmeenergi. Den kemiska energin är ”inbyggd” i de kemiska 
bindningarna. Den utvinnas genom en kemisk reaktion. Hur mycket energi fås beror 
på vilka produkter som bildas. Vid förbränning brukar den kemiska energin framför 
allt omvandlas till värmeenergi. 
 
Den energi som finns lagrad i ett ämne, värmeinnehåll eller entalpi är summan av 
ämnets termiska och kemiska energi. 
 
Om gassammansättning och temperatur är kända är det möjligt at ställa upp en ener-
gibalans med hjälp av ämnets kemiska och fysikaliska data. För att beräkna termisk 
energi används följande specifika värmekapacitet i J/mol K: CpCH4 = 44.27, CpCO = 

       
      
    förgasare In. effekt, kW 

Ut. effekt-term, kW 

Ut. effekt-kem, k W 

C(s)-förlust, kW 

Restpost, kW 
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29.59, CpCO2 = 44.27, CpH2  = 29.59,  CpH2O =  35.30,  CpN2  = 29.59. 
 
 (8                               
 
i vilken index i betecknar gaskomponenterna CH4, CO, CO2, H2, H2O och N2. 
 
Förgasning av ett fast bränsle är liksom förbränning av fasta bränslen en reaktion 
mellan syret i luften och detta fasta bränsle vid hög temperatur. De brännbara huvud-
beståndsdelarna i gasen är koloxid, väte och metan. Förbränningsentalpier för nämn-
da beståndsdelarna i gasen utgör gasens kemisk energi. 
  
CH4 + 2O2  ?   CO2 + 2H2O DH1 = 0.800  MJ/mol CH4 
CO + ½ O2  ?   CO2  DH2 = 0.283  MJ/mol CO 
H2 + ½ O2  ?   H2O  DH3 = 0.246  MJ/mol H2 
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Gasens totala energi är summan av gasens termisk och gasens kemisk energi. 
 

KTg QQQ +=                                                                                                   (10                                                          
 
Energi förlust genom obrännbart kol utgörs av både kolets termiska och kemiska 
energi. 
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Restpost, förgasarens värmeförlust beräknas som ekvation 12 visar. 
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Om det presenteras i effekt form ser det ut som i ekvationen nedan. 
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Förgasarens verkningsgrad i % fås enligt formeln 14.  
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Förgasarens verkningsgrad är summan av gasens termiska och gasens kemiska verk-
ningsgrad.  
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Alla värdena angående energi är kolumnvis tabellerade i datafilen Pellets.DAT med 
formatet bifogad i bilaga 4. De kan lätt hanteras med något kalkylprogram och kon-
trollberäkningar på samma sätt som nämnts ovan (avsnitt 5.1). Energibalanserna visar 
en realistisk och förnuftig restpost under hela det aktuella experimentet. Jämförelse 
med tidigare data från samma ugn på gasoldrift visar också att den nödvändiga ener-
gitillförseln för att upprätthålla konstant drifttemperatur är densamma vid drift på 
förgasningsgas som vid ”normal” gasoldrift. 
 
 
7 Resultat massbalans 
 
Massbalansberäkningen ger som resultat flödet av varje gaskomponent under exper i-
mentets gång och gör det möjligt att beräkna kolförlusten från förgasaren (avsnitt 
5.1).  
 
För en mera detaljerad analys är dock det mest intressanta att se de specifika flödena 
av olika komponenter uttryckta per kg pellets som funktion av driftsättet i förgasaren.  
 
Under försöket den 1/6 inträffade följande speciella händelser som har betydelse för 
massbalansen: 
 
    1.  min  mätningen startas.  
  74.  min  inlägg i ugnen, cca 150 kg glaspellets och skärv. 
  96.  min  reglerat upp börvärdet till luftflöde. 
119.  min  klockat pelletskruven till 2.8 min för en påfyllning. 
195.  min  extra fyllning av pelletförrådet. 
359.  min  start för nedsvalning. 
 
I figuren nedan illustreras, genom en rad kurvor, samband mellan massposter och 
tiden under experimentets förlopp. 
 
Kurvorna H2, mol/kg och CO, mol/kg visar nästan identisk, konkav nedåt, trend dock 
kurvorna C(s) och CH4 visar motsatt, konkav uppå t trend. De andra kurvorna har, 
förutom vissa avvikelse, ganska jämn utveckling. Stora avvikelse är märkliga vid 
tidpunkter 39, 160 och 190. Det som inträffat vid tidpunkten 190 kan kopplas med 
extra påfyllningen av pelletförrådet. En hög kolförlust hör ihop med ett lågt specifikt 
luftflöde i m3/kg pellets. Samtidigt är det en kontra trend när det gäller CO2 bildning. 
Otillräckliga syretillförseln med luften räcker inte för fullständig koloxidation. Vid de 
andra två tidpunkterna märks helt omvänt beteende. En låg kolförlust hör samman 
med ett högt specifikt luftflöde. 
 



  

 
    Fig. 5. Specifika flöden av olika komponenter under smältförsöket 1/6 28 
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En massbalans för hela experimentetslopp presenteras i tabell-och grafisktform ut-
tryckt i mass- och mol %-andelar.  
 
      Ingående:                     Utgående: 

  Pellets        57.69 vikts %             CH4 4.71                           mol %                            
  Luft        42.31 vikts %              CO2 17.73                         mol %                             
             CO 4.24                          mol %                           
              H2 16.52                          mol %                         
             H2O 18.52                     mol %                         
              N2 26.12                        mol %                          
              C(s) 12.16                        mol %                            

 
Tabell  1. Mass-och molbalanser för hela experimentet den 1/6 
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Fig. 6 Massbalans uttryckt i mol % för förgasarens utgående flöden 
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                    Fig.  7.  Flöden genom förgasaren under smältförsöket den 1/6 2004 

En sammanställning 
av massflödet av 
pellets och 
obrännbart kol per 
timme visas i fig. 7. I 
diagrammet ingår 
även volymflödena 
av luft och 
förgasningsgas i m3 /h 
vid 101325 Pa och 
273,15 K. 
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8 Resultat Energibalans 
 
Under försöket den 1/6 inträffade följande speciella händelser som har betydelse för  
energibalansen: 
 
    1.  min  mätningen startas. 
  74.  min  inlägg i ugnen, cca 150 kg glaspellets och skärv. 
  96.  min  reglerat upp börvärdet till luftflöde. 
119.  min  klockat pelletskruven till 2.8 min för en påfyllning. 
195.  min  extra fyllning av pelletförrådet. 
359.  min  start för nedsvalning. 
 
Förgasarens energibalans, uttryckt i kW, visas i nedanstående figur för hela smältex-
perimentet den 1/6 2004. 
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                                 Fig.  8. Energibalans för förgasaren under hela experimentet den 1/6 
 



  

 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fig.  9.  Produktgasens temperatur och värmevärde under experimentet den 1/6 
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Driften i förgasaren 
kännetecknades efter de 
inledande problemen (se 
avsnitten 3.1 och 3.2) av 
förhållandevis stabila 
förhållanden. I figuren 9. 
visas att gasens temperatur 
var mellan 460 oC och 560 
oC utom vid ett fåtal 
tidpunkter i början samt att 
gasens energiinnehåll under 
hela experimentet var över 
6.7 MJ/m3 och under 9.7 
MJ/m3. 
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9 Övergripande resultat och slutsatser 
 
Det fungerar utmärkt att hyra in en förgasare, koppla in den på en glassmältugn och 
på ett processtyrsystem och sedan smälta glas vid 1400 -1500 graders temperatur utan 
egentliga problem.  
 
Mätdatainsamlingen, datautvärderingen och de resultat som kommer ut av detta i 
form av värme - och massbalanser visar att förgasaren fungerar precis som förväntat 
och de indikerar dessutom att man kan förbättra processens totala verkningsgrad ge-
nom att isolera förgasaren bättre så att man får upp gastemperaturen. Å andra sidan 
sjunker då metanhalten i gasen men man lär ju få mera väte samtidigt så väremvärdet 
inte negativt påverkas. Med temperatur ökningen fås gasens högre termisk energi. 
Metanhalten med det största värmevärdet av gasensbeståndsdelar sjunker, medan 
halten av väte och koloxid ökar inom aktuella området. Figuren 9 visar att gasens 
värmevärde ökar med temperaturökningen. Större andel väte i förhållande till metan i 
gasen vid samma gasensvärmevärde är önskevärd för jämnare och mer stabil förbrän-
ning i ugnen speciellt när det gäller värmevärdets förändring vid tillfälliga fluktuatio-
ner. Gasensenergiförändring blir mindre känslig för kortvariga fluktuationer i primär-
luftflödet och på så sätt bidrar till jämnare förbränning. En bättre förgasarisolering 
resulterar gasens kvantitativ energiökning och förbättrad förbränningskvalitet.  
 
Kolförlusten är det andra stora problemet, men det är också andra möjligheten till 
verkningsgradsförbättring. Kolförlusten kan kopplas till: 
 
Pellets (kvalitet, porositet, form, dimension och inmatningfrekvens). Det är ett stort 
och omfattande område för sig. Målsättningen är att hitta optimal kombination som 
möjliggör så stor som möjligt kontaktyta mellan syre i primärluften och kolet i pe l-
lets. 
 
Tekniska och konstruktions förgasarenslösningar när det är frågan om förgasningen 
och ask- och obrännbart kol utmatningen. 
 
Betingelser under vilka process drivs i förgasaren ska vara optimala angående speci-
fika lutflödet, pelletsförbrukningen och stabila tryckfallet över rostbädden (se fig. 5 
och 7). Systemet där variationer i parametervärden skulle vara minimala är det som 
behövs sträva efter och som med en automatisk och datoriserad reglering möjliggör 
jämn specifik lufttillförsel per kg pellets vilken resulterar optimal gassamansättning 
samt önskevärd energi effekt. 
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9.1    Mass- och energibalans för förgasaren den 1/6 
 
Mass- och energibalansresultat för förgasaren presenteras i tabell 2. Experimentets 
förloppstid (433 min) är fördelad i två  perioder: 
 

1. Produktionen 147 min (0. – 73. och 359. – 433. min) 
2. Sm./luttr. (glassmältning) 286 min (73. – 359. min)  

 
                            
       Post 

 Massbalans 
produktion 

Massbalans 
sm./luttr. 

            Energibalans 
produktion 

Energibalans 
sm./luttr. 

Pelletsflöde   kg/h            81.2            94.6 kW                  399.4            464.9 
Luftflöde  m3/h            41.5            56.3    
C(s)-förlust   kg/h            10.8              9.9 kW               99.5              93.2 
Gasflöde  m3/h          115.7          149.8 kW             169.5            228.8 
Kemisk effekt    kW             145.0            194.4 
Termisk effekt    kW               24.5              34.4 
CH4 mol/h          353.0          317.0 kW               80.4              72.5 
CO2 mol/h        1078.0        1344.0 kW                 6.4                8.9 
CO mol/h          141.0          391.0 kW               11.5              32.4 
H2 mol/h          823.0        1363.0 kW               59.4              99.2 
H2O mol/h        1302.0        1301.0 kW                 6.1                6.8 
N2 mol/h        1460.0        2058.0 kW                 5.7                9.0 
Restpost    kW             130.4            142.9 
Gasflödena är givna vid 101325 Pa, 273 K. 
 
Tabell  2. Mass- och energibalanser för förgasaren under försöket den 1/6 
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Sankey-diagram åskadliggör energibalans för produktionsperioden under smältförsö-
ket 1/6 2004.  
 
Diagrammen i fig. nedan visar genomsnitten för perioden 0. – 73. och 359. – 433. 
minuter vid smältförsöket. 
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Ett komplett produktionsdygn 
består av en produktionsfas då 
glaset bara varmhålls vid ca 
1120 oC, en nedsmältningsfas 
vid hög effekt, en luttringsfas 
med varmhållning vid hög 
temperatur (drygt 1500 oC) 
samt en avsvalningsfas då 
temperaturen sänks till produk-
tionstemperaturen.  
 
 
 
Fig.  10. Sankey-diagram för 
produktionsperiod 
 
 
 
 
 
 
 
Sankey-diagram för perioden 
från inlägg av glasskärv och 
glaspellets tom glassmälltnings 
slut, 74. tom 359. minuter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  11. Sankey-diagram för 
nedsmältningsperiod 
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Värdena för de enskilda posterna framgår av tabellen 2. Positionerna i Sankey-
diagrammet är detsamma i samtliga diagram. Denna period skiljer sig från den före-
gående i det att den inmatade effekten varit väsentligt högre, omkring 465 kW, att 
jämföra med 399 kW i de två perioderna före och efter smältningen. 
 
Både mass- och energibalans visar tilfredsställande resultat och möjlighet att, genom 
förgasningsgas användning, ha hela glassmältningsprocessen i praktisk drift.  
 
9.2    Funktionen hos utvärderingsprogramme n 
 
Att utarbeta en detaljerad utvärdering av hela experimentets förlopp visade sig är 
möjligt med utvärderingsprogrammen som fungerar enligt fig.10. Tack vare pro-
grammen lyckades de för produktionen viktigaste mätsignaler, lagrade i ett format, 
sammankopplas och göra kompatibla med datainsamlingen i ett annat filformat (se 
avsnitt 4). Det gick utan problem att synkronisera data till en gemensam tid. Mass- 
och energi balans, diagram och alla grafiska presentationerna visar logiska och enligt 
förväntningarna resultat. De mätsignalerna och på dessa grunder beräknade uppgif-
terna är tabellerade och lätt användbara av något kalkylprogram. Dessutom finns det 
möjlighet att utveckla utvärderingsprogrammen med installationer av ytterligare mät-
punkter och med beräkningar av ytterligare intressanta uppgifter. Med en utvecklat 
och datoriserat system blir det möjligt att under själva processen använda program-
men och förutsätta processförlopp baserad på tidigare fall samt visa givna mätvärde 
och i förväg vidta åtgärder för att hindra företeelser liksom vid kortvariga primärluf t-
fluktuationer. Det är ett omfattande område och kanske projektets framtida ämne.  
 
 

PROCESSYSTEMET 
     
 Sm1Jun_A.ASC  Datafil.TXT  
 DASY_1.BAS  TORU_1.BAS  
     
 Sm1Jun_A.DAT  Datafil.DAT  
     
 COMBINE1.BAS  
     

 Sm_Dat.DAT   
 PELLETZ3.BAS   

Separat 
beräknade 
jämv.data     
  Pellets.DAT   
     

Fig.  10. Databehandlingsflöde 
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9.3 Andra slutsatser och resultat från utvärderingen 
 
 
Efter en total drift av ca 100 timmar och en intervju med Thomas Karlsson (OKB) 
och Thomas Falk (GLAFO) som var bland de mest engagerade under hela projektet 
kan man dra visa slutsatser av viktig betydelse för projektets framtida fortsättning. 
 
Det gick helt bra med automatisk drift under övervakningen. Övervakningen behöv-
des vid övergången från en driftförloppsfas till en annan tills nås fasens stabilitet. 
Resten klarar automatiken utan problem. 
 
Efter flera nedsmältningar kan man konstatera att utom experimentets justeringar och 
förväntade driftkrångel gick det helt bra och med inga negativa påverkningar på glas-
kvalitet. Tack vare jämnare värmeöverförningen visar glasprodukter även bättre kva-
litet än vid gasol nedsmältningen.  
 
Gaskvalitet visade sig var stabil och värmebalans rimlig på både förgasaren och ug-
nen och räckte för att hela processen fungerar utan problem. Vissa bekymmer märktes 
under fasen då glaset varmhålls vid produktionstemperaturen vid drift med lågt tryck 
då krävdes låg effekt till ugnen. 
 
Sedan väl tryck i förgasaren bemästrats finns inga väsentliga problem i arbetsmiljön. 
Trots att det inte är lätt att detektera en färglös och luktlös gas får man säga att även 
vid kortvariga, tillfälliga tryckfluktuationer med tillräcklig lufttillförseln är farlighet 
på grund av giftiga gaser främst koloxid försummad.  
 
Tekniskt sett denna förgasare är helt rätt valt. Det finns samtidigt många grejor som 
kan utvecklas. Enligt de intervjuade och deras erfarenheter finns det stora möjligheter 
att det hela ännu mer förenklas och förbättras när det gäller både förgasaren, ugnen 
och regeneratorerna. 
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10 B e t e c k n i n g a r 
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11    B i l a g o r 
 
Bilaga 1 
 
Processchema och mätpunkterna 
 
Experimentuppställningen i Kosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  11. Processchema 
 
Mätsystemet i Kosta loggar driftdata en gång per minut. Från detta system kan data 
fås för följande punkter och med följande beteckningar: 
 
BFG1TT1: Temperatur i ugnens tak, oC 
BFG1TT2: Temperatur i ugnen i nivå med degelkanten, oC 
BFG1TT3: Temperatur i ugnen mätt under degelbottnen, oC 
BFG1TT4: Temperatur i regenerator 1, oC 
BFG1TT5: Temperatur i regenerator 2, oC 
BFG1TT6: Temperatur i regenerator 3, oC 
BFG1TT7: Temperatur i regenerator 4, oC 
BFG1TT8: Rökgastemperatur från regenerator 1, oC 
BFG1TT9: Rökgastemperatur från regenerator 2, oC 
BFG1TT10: Rökgastemperatur från regenerator 3, oC 
BFG1TT11: Rökgastemperatur från regenerator 4, oC 
BFG1TT12: Utgående temperatur hos förgasningsgasen, oC 
BFG1TT13: Ingående lufttemperatur till primärluftfläkten, oC 
BFG1TT14: Ingående lufttemperatur till sekundärluftfläktarna, oC 
BFG1FIC1: Flöde av primärluft vid 0 oC och 101325 Pa , m3 /h 
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BFG1FIC2: Flöde av sekundärluft till sidoinloppen, 0 oC, 101325 Pa , m3 /h 
BFG1FIC3: Flöde av sekundärluft till övre inlopp, 0 oC, 101325 Pa, m3 /h 
BFG1PT2: Tryckfall över förgasarens reduktionszon, mmVP  
BFG1PIC1: Ugnstryck, mmVP  
BFG1TIC1: Invald temperatur att reglera på (en av BFG1TT1 och BFG1TT2) 
BFG1ES26: Bränslenivå inmatningstratt (1 = Full) 
BFG1ES27: Bränslenivå verk (1 = Låg nivå) 
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Bilaga 2 
 
Filformatet från TURU_1.BAS 
 
Tiden s 
Temperatur i ugnens tak oC 
Temperatur i ugn i nivå med degelns överkant oC 
Temperatur i ugnen under degeln oC 
Temperatur i regenerator nr 1 oC 
Temperatur i regenerator nr 2 oC 
Temperatur i regenerator nr 3 oC 
Temperatur i regenerator nr 4 oC 
Utgående rökgastemperatur efter regenerator nr 1 oC 
Utgående rökgastemperatur efter regenerator nr 2 oC 
Utgående rökgastemperatur efter regenerator nr 3 oC 
Utgående rökgastemperatur efter regenerator nr 4 oC 
Temperatur hos förgasningsgas direkt utanför förgasaren oC 
Temperatur hos ingående luft till förgasaren oC 
Temperatur hos ingående luft till ugnen före regeneratorerna oC 
Luftflöde till förgasaren korrigerat till 101325 Pa  och 273.15 K, m3/h 
Luftflöde till ugnen genom de nedre inloppen korrigerat till 101325 Pa och 273,15 K, 
m3/h 
Luftflöde till ugnen genom de övre inloppen korrigerat till 101325 Pa och 273,15 K 
m3/h 
Tryckfall över förgasaren mm VP 
Ugnstryck relativt omgivningen mm VP 
Textvärde ”BFGTT1” eller ”BFGTT2” där det förra indikerar att ugnens temperatur-
reglering styr på temperaturen i ugnens tak och det senare att regleringen styr på tem-
peraturen i höjd med degelkanten 
Logiskt värde 1 eller 0 där 1 indikerar att förgasarens övre bränslesluss är full och 0 
att den är tom 
Logiskt värde 1 eller 0 där 1 indikerar att förgasarens nedre bränslesluss är full och 0 
att den är tom 
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Bilaga 3  
 
 
Utdata från COMBINE.BAS 
 
   
  1 Tidpunkt i minuter med decimaler 
  2 Logiskt värde 1/0, där 1=>Fullt i förgasarens övre sluss, 0=>Tomt 
  3 Luftflöde till förgasaren, m3/h vid 101325 Pa och 273.15 K 
  4 Temperatur hos luften till förgasaren, oC 
  5 Tryckfall över förgasaren, mm VP 
  6 Temperatur hos utgående gas från förgasaren, oC 
  7 Lufttemperatur före regeneratorerna, oC 
  8 Luftflöde till övre nivån i ugnen, regeneratorer 1 & 2, m3/h vid 101325 Pa ,  

273.15 K 
  9 Luftflöde till nedre nivån i ugnen, regeneratorer 3 & 4, m3/h vid 101325 Pa ,  

273.15 K 
10 Temperatur i regenerator 1, oC, antages samma som lufttemperaturen till 
     ugnen 11  Temperatur ur regenerator 1, oC, antages samma som utgående   
     rökgastemperatur 
12 Temperatur i regenerator 2, oC, antages samma som lufttemperaturen till  
      ugnen 
13 Temperatur ur regenerator 2, oC, antages samma som utgående   
      rökgastemperautr 
14 Temperatur i regenerator 3, oC, antages samma som lufttemperaturen till ugnen 
15 Temperatur ur regenerator 3, oC, antages samma som utgående  
      rökgastemperatur 
16 Temperatur i regenerator 4, oC, antages samma som lufttemperaturen till ugnen 
17 Temperatur ur regenerator 4, oC, antages samma som utgående  
      rökgastemperatur 
18 Ugnstemperatur tak, oC 
19 Ugnstemperatur bakvägg i höjd med degelkanten, oC 
20 Ugnstemperatur under degeln, oC 
21 Ugnstryck relativt omgivningen, mm VP 
22 Rökgasanalys CO2, torr analys, volyms-% 
23 Rökgasanalys O2 , torr analys, volyms-% 
24 Rökgasanalys CO, torr analys, volyms-ppm 
25 Rökgasanalys NO, torr analys, volyms-ppm 
26 Rökgasanalys NO2, torr analys, volyms-ppm  
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Bilaga 4 
 
 
 
PELLETS.DAT 
   
   
 
  1 tid   min 
  2 luftflöde    m3/kg 
  3 gasflöde    m3/min 
  4 kemisk energi  MJ/kg 
  5 termisk energi  MJ/kg  
  6 total energi  MJ/kg 
  7 CH4   mol/kg 
  8 CO2   mol/kg 
  9 CO   mol/kg 
10 H2   mol/kg 
11 H2O   mol/kg 
12 N2   mol/kg 
13 C(s)   mol/kg 
14 pelletflöde   kg/min 
15 luftflöde    m3/min 
16 gasflöde    m3/min 
17 gastemperatur  C 
18 ingående effekt   kW 
19 utgående effekt kemisk  kW 
20 utgående effekt termisk  kW 
21 kolförlust    kW 
22 verkningsgrad-restpost  % 
23 verkningsgrad-gas-kem  % 
24 verkningsgrad-gas-term  % 
25 verkningsgrad-C(s)  % 
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