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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att utvärdera den nyinstallerade förgasaren på Emåmejeriet i 

Hultsfred, där utvärderingen fokuserar på förgasningsanläggningens torkprocess. 

Målet är att leverera en energi- och massbalans över torkprocessen. Analysen 

kommer att bidra till en större förståelse för hur torkningen fungerar och hur det 

påverkar fukthalten som det utgående bränslet har. En bra torkprocess ger en 

förbättrad förgasningsprocess i framtiden.  

I Sverige finns det stor potential för att utnyttja förgasning av biomassa för el- och 

värmeproduktion. Forskning och utveckling går framåt både nationellt och 

internationell men det finns fortfarande en del kvar för att få förgasningstekniken 

kommersiell. Vid förgasning av biomassa är hög fukthalten ett problem eftersom det 

försämrar förgasningsprocessen och bidrar till ett minskat värmevärde. Problemet 

kan lösas genom att använda sig av en bränsletork. I många industriella processer 

bildas det stora mängder spillvärme som inte utnyttjas och skulle kunna användas för 

torkning av biomassa. 

Energikontor Sydost startade 2014, projektet Småskalig kraftvärme Life+ för att öka 

på användningen av småskalig kraftvärme baserat på biomassa. Inom projektet 

demonstreras olika tekniker för småskalig kraftvärme. På Emåmejeriet i Hultsfred 

demonsteras en termisk förgasare i mikroskala. Förgasaren kräver bränsle som är 

grovt fraktionerat och torrt och det installerades en tork i kombination med 

bränsleförråd. Torken använder spillvärme från förgasaren för att torka bränslet, 

vilket gör att torkningen blir ekonomiskt försvarbar.  

Resultatet visar att torken torkar bränslet och ger en låg fukthalt som gör att 

förgasaren fungerar. Luften                                                  C och en 

relativ fuktighet på 76 % vilket betyder att luften inte blir mättad i torken. Det visar 

att det finns utrymme att göra en optimering. Mätningarna av fukthalten visar att 

torken lyckas torka bränsle med en fukthalt mellan 30-40% till en fukthalt på 5-10%. 

Den till torkprocessens tillförda värme är spillvärme från förgasaren med en effekt av 

23,6 kW och torkeffekten alltså den effekt som krävs för att förånga vattnet i bränslet 

ger 14.5 kW.  

Resultaten som tagit fram är baserade på de mätningar och antagningar som gjorts. 

Mätningarna har genomförts under en period på 3 veckor och hade behövt göras 

under en längre period för att få mer tillförlitliga resultat. 
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Summary 

The aim of this study was to evaluate the newly installed gasifier at Emåmejeriet in 

Hultsfred, where the assessment focus on the gasification plants dryingprocess. The 

case of this study is to deliver the energy- and massbalance of the dryingprocess. 

This analysis will contribute how the drying process functions and how it affects the 

moisture content in the outgoing fuel. This will improve biomassgasification plants 

in long-term.  

Sweden has great potential to utilizing the biomassgasification for heat and electricity 

production. Research and development are moving forward both nationally and 

internationally but there are still some left to do before the gasification technology 

become commercial. A problem with biomassgasification is the moisture content 

which reduces the temperature achieved in the gasification process and reduces the 

heating value. To solve this problem a fueldryer for biomass has been used. In 

industrial processes produces a lot of waste heat that not exercised, it can instead 

benefit for drying biomass. 

Energikontor Sydost started 2014 the project Small Scale CHP Life+ to increase the 

use of small scale CHP based on biomass. The purpose is to demonstrate different 

techniques of smale Scale CHP. In Emåmejeriet in Hultsfred demonstrate a thermal 

gasifier in microscale. The gasification plant requires fuel which is rough 

fractionated and dry, therefore a dryer in combination with fuel storage was installed. 

The dryer use waste heat for drying and makes it economically justifiable.  

The result show that the dryer dry the fuel and provides low moisture content that 

allows the gasifier to operate. The air that comes out of the dryer has a temperature of 

20 degress and relative humidity of 76 % which means that the moisture does not 

saturate the air. This shows that there is room to make improvements. Measurements 

of the moisture content show that the dryer succeed to dry the fuel with moisture 

content between 30-40 % to 5-10 %. The dryer input of heat are waste heat that 

comes from the gasifier with an output of 23.6 kW and the output that required to 

vaporize the water content in the fuel is 14.5 kW.  

The results that been produced have been developed along with measurements and 

assumptions. The measurements have been performed during a 3 weeks period and 

needed to be done during a longer period of time to obtain more reliable results.  
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Abstract 

I Sverige finns det stor potential för att utnyttja förgasning av biomassa för el- och 

värmeproduktion. Forskning och utveckling går framåt både nationellt och 

internationell men det finns en del kvar för att få förgasningstekniken kommersiell. 

Vid förgasning av biomassa är fukthalten ett stort problem, det försämrar 

förgasningsprocessen och minskar på processens värmevärde. Det kan lösas genom 

att använda sig av en bränsletork. 

I detta arbete presenteras en energi- och massbalans över en torkprocess som är 

installerad på en förgasningsanläggning i mikroskala på Emåmejeriet i Hultsfred. 

Analysen kommer att bidra till en större förståelse för hur torkningen fungerar och 

hur det påverkar fukthalten på utgående bränsle. En bra torkprocess bidrar till en 

förbättrad förgasningsprocess i framtiden. 

Resultatet visar att torken torkar bränslet och ger en låg fukthalt som gör att 

förgasaren fungerar bra. Luften till utloppet av torken har en temperatur på 20 grader 

och har en relativ fuktighet på 76 % vilket innebär att luften inte blir mättad i torken. 

Det visar att det finns mer utrymme för att göra en förbättring. 

Enligt mätningar som har gjorts på fukthalten visar att torken lyckas att torka bränsle 

med en fukthalt på 30-40% till en fukthalt på 5-10%. Den till torkprocessens 

tillförada värme är spillvärme från förgasaren med en effekt på 23.6 kW och 

torkeeffekte, alltså den effekt som krävs för att förånga vattnet i bränslet ger 14.5 

kW.  

Nyckelord: Förgasning, Biomassa, Torkning, Småskalig kraftvärme, El, Värme, 

fuktig luft, Energibalans, Massbalans.  
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Förord 

Examensarbetet gjordes i samarbete med Energikontor Sydost där arbetet initierades 

från Energikontor Sydost med anledning av en nyinstallerad förgasare på 

Emåmejeriet. Ett stor tack riktas till Daniella Johansson som har varit delaktig under 

arbetets gång och Tommy Andersson som har under utförandet av mätningar på 

Emåmejeriet funnits till hand och varit hjälpsam med att svara på frågor angående 

förgasningsanläggningen.  

När problem och frågeställningar kommit upp under arbetets gång har det effektivt 

räts ut genom vägledning från min handledare Michael Strand. 

Linnea Cedergren  

20 Maj 2016  

Växjö  
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund  

Klimatförändringen är en av vår tids stora problem. Halten av växthusgaser 

stiger allt mer när de globala utsläppen ökar genom fortsatt användning av 

fossila bränslen. Det påverkar klimatet negativt och skapar en stigande 

temperaturökning på jorden. För att hindra klimatförändringen som skapas 

av den mänskliga aktiviteten behöver utsläppen av växthusgaser minska 

dramatiskt. För att lyckas med det spelar förnyelsebar energi en stor 

roll.(Faaij, 2002) 

Biomassa är ett av de förnyelsebara bränslen som ökar allt mer och används 

idag som ersättning för de fossila bränslena. Sverige använder idag ungefär 

129 TWh bioenergi och har mer än fördubblat användningen sedan 80-talet. 

Den största användningen av biobränslen är inom fjärrvärme- och 

industrisektorn men andelen ökar även inom drivmedelsframställning. 

(Energiläget, 2015) 

I Sverige finns det stort potential för att utnyttja förgasning av biomassa. 

Forskning och utveckling av förgasning går framåt både nationellt och 

internationellt men det finns en del kvar för att få förgasningstekniken 

kommersiell. Trots det har ett antal pilotanläggningar byggts i Sverige under 

åren, exempel på sådana anläggningar är GOBIGAS-projektet i Göteborg 

som sattes i drift 2014 (Ahrenfeldt, 2013) och förgasningsanläggningen i 

Värnamo som i dagsläget är nerlagd. (Neergaard, 1998).  

Vid förgasning av biomassa är fukthalten ett stort problem eftersom det 

försämrar processen och bidrar till att slutprodukten får ett sämre 

värmevärde. En lösning på problemet är att använda en bränsletork. I många 

industriella processer finns det stora mängder spillvärme som inte utnyttjas 

hade kunna användas för torkning av biomassa (Chen, 2012).  
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Fördelen med småskalig kraftvärme är att det ger en samproduktion av både 

el och värme från en förnyelsebar energikälla. Det gör att industrin ute på 

landsbyggden kan bli självförsörjade på värme och täcka största delen av sitt 

elbehov genom egen förnyelsebar energi.  

 

Energikontor Sydost startade 2014 projektet ”Småskalig kraftvärme Life+” i 

syfte att öka den lokala biobränslebaserade småskaliga elproduktionen. Inom 

projektet ska det demonstreras och byggas olika tekniker för småskalig 

kraftvärme och testas på olika företag, där en demonstrationsanläggning har 

byggts på Emåmejeriet i Hultsfred. 

En kraftvärmeanläggning i mikroskala med termisk förgasare installerades 

på Emåmejeriet i oktober 2015 av modellen Volter Indoor 40. 

Förgasningsanläggningen använder grovfraktionerat träflis för att producera 

el och värme och gör att mejeriet kommer att vara självförsörjande på värme 

upp till 80 %, resterade 20 % backas upp av en oljepanna. Den producerade 

elen ger egen lokalproducerad el som täcker 20 % av elbehovet.  

För att förgasaren ska fungera optimalt är tillgången på bränsle en viktig 

parameter, där förgasare kräver ett bränsle som är torrt och grov fraktionerat. 

Tillgången på torkad flis i närområdet finns inte, däremot finns det tillgång 

på fuktig flis. Den fuktiga flisen köps in och torkas på plats i en kombinerad 

tork och bränsleförråd består av en lastväxlarcontainer innan det matas in i 

förgasaren. Det gör att det går att använda den närproducerad fuktiga flisen.  

Bränslet torkas genom att utnyttja spillvärmen från förgasaren och gör att 

torken blir ekonomiskt försvarbar. I samband med intallationen av denna 

tork utfördes detta examensarbete.  

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att utvärdera den nyinstallerade förgasaren på 

Emåmejeriet. Utvärderingen fokuserar på en analys av 

förgasningsanläggningens torkningsprocess.  

Målet med rapporten är att leverera en energi- och massbalans på 

förgasarens torkningsprocess. Energi- och massbalansen kommer att bestå 

av en massbalans av bränsleflödet genom torken samt en energibalans på 

den ingående och utgående luften som torkar bränslet.  

Analysen av torkningsprocessen kommer att bidra till en ökad förståelse för 

hur torkningen fungerar och vilken fukthalt som det utgående bränslet har, 

vilket man inte har vetat tidigare. Genom kunskapen och förståelsen av 

torkprocessen bidrar det till en bättre förgasningsprocess i framtiden.  
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1.3 Frågeställningar  

För att inte frångå rapportens syfte och målsättningar har ett antal 

frågeställningar tagits fram;  

 Lyckas luften i torken blir mättad?  

 Hur hög fukthalt på bränslet klarar torken av att torka?  

 

 1.4 Avgränsningar 

Rapporten kommer inte att innehålla en energi- och massbalans på hela 

förgasningsprocessen eller några övriga processer på mejeriet. Fokus 

kommer att ligga på förgasningsanläggningens torkningsprocess.  
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2. Teori 

 

2.1 Förgasning 

Förgasning är en termokemisk partial oxidationsprocess som sönderdelar 

fast material, så som kol eller biomassa med hjälp av värme och syre. Gasen 

som bildas efter förgasning kallas för produktgas och består huvudsakligen 

av kolmonoxid, väte, koldioxid, kväve samt små partiklar av kol, tjära, olja 

och aska (Machad, 2012). Värmen frigörs genom kemiska reaktioner som 

sker i förgasaren och tillförseln sker vanligen med luft (Alvarez, 2006).  

Förgasning används för att tillverka syntesgas, metangas, väte, syntetiska 

kemikalier som metanol, och andra flytande drivmedel. Produktgasen 

används också för produktion av el och värme eller användas som råvara i 

kemiska processer (Held, 2011).  

 

2.2 Biomassa  

Biomassa är ett vegetabiliskt material från jord- och skogsbruk och används 

som bränsle för att utvinna energi (Naturvårdsverket, 2002) och är i nuläget 

den största förnyelsebara energikällan i Europa (Vattenfall, 2016). 

Biobränslen delas upp i olika kategorier t.ex. 

 Trädbränslen, oförädlat som bark och spån eller förädlat som pellets eller 

briketter.  

 Biologiskt avfall, hushållsavfall  

 Deponi och rötgas (biogas) 

 Restprodukter pappersmassaindustrin  

 Biodrivmedel och biooljor som innefattar etanol, biodiesel och biogas.  

För att ta tillvara på energin i biobränslet kan det förbrännas så att energin 

frigörs som värme. Den frigjorda energin kan användas i fjärrvärmeverk för 

att värma upp vattnet och transportera ut det på fjärrvärmenätet för 

uppvärmning i bostäder. I ett kraftvärmeverk producerar man också ånga 

och som användas för att driva en turbin. (Energimyndigheten, biobränsle 

2016) 

Vid förbränning av bränsle bildas koldioxid som kommer ut i atmosfären 

och bidrar till uppvärmning av jorden. Biomassa klassas som 

koldioxidneutralt och bidrar inte till växthuseffekten i den mån att det råder 

balans mellan tillväxt och förbränning. Det innebär att vid förbränning av 

biomassa kompenseras utsläppen av koldioxid genom att ta upp koldioxiden 

igen och bildar ny biomassa (Bioenergiportalen, 2016).  
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2.3 Syntesgas  

Syntesgas är slutprodukten som bildas från förgasning och är en blandning 

av kolmonoxid och väte. Syntesgas är en viktig råvara för kemikalier- och 

energiindustrin och framställas från många olika kolväten men även från kol 

och biomassa. Framställningen av syntesgas sker genom en uppgradering av 

produktgasen vid förgasningen. Vid uppgraderingen av produktgasen är det 

förhållandet mellan kolmonoxiden och väte som ska justeras i en 

skiftreaktion och det görs genom att tillföra ånga till reaktionen (Held, 

2011).  

Syntesgas används huvudsakligen för framställning av flytande 

transportmedel. Den karakteristiska produktgasen som bildas från 

förgasning består i huvudsak av väte, vattenånga, kolmonoxid, koldioxid, 

metan, kolväten, bensen, toluen, små mängder av ammoniak, väteklorid, 

syra samt vätesulfid. För att kunna producera syntesgas behöver koldioxiden 

och vätet separeras från blandning och det är viktigt att produktgasen renas 

från tjära och andra katalytiskt giftiga ämnen innan det kan användas för 

syntesreaktioner (Basu, 2010).  

 

2.4 Förgasningsprocessen  

Förgasningsprocessen sker i olika steg där stegen överlappar varandra så det 

finns ingen specifik gräns mellan de olika faserna i processen. 

Förgasningsprocessen av biomassa delas vanligtvis in i stegen: 

• Torkning 

• Pyrolys  

• Partial förbränning  

• Förgasning  

Först genomförs en torkning och uppvärmning av biomassan för att minska 

på fuktinnehållet i bränslet.(Juárez, 2013) Fukthalten i bränslet bör vara 

under 10-15 % innan förgasning (McKendry, 2002).  

Andra steget är pyrolysen. Pyrolys är en termisk nedbrytning av biomassan 

utan tillgång till syre eller luft. I detta steg bryts de fasta materialet ner och 

gör att kolvätegaserna försvinner från biomassan och biomassan kan 

förkolnas. Visa kolväten som bildas kondenseras vid en låg temperatur och 

bildar en vätskeformig tjära (Bruno 2010).  

Slutprodukterna som bildas från pyrolysen är förkolnad biomassa 

tillsammans med gas. Huvudkomponenterna av den gasformiga fasen är 

väte, koldioxid, vatten och kolväten (Juárez, 2013).  



  
 

 

6 

Linnea Cedergren 

Efter pyrolysen sker oxidationen eller partialförbränningen av de gaser, 

ångor och träkol som bildades under pyrolysen (Juárez, 2013). Reaktionen 

sker mellan den fasta förkolnade biomassan och syrets i arbetsmediet. Det 

bildas koldioxid och stora mängder värme frigörs vid oxidationen av träkolet 

och vätet. (Bruno, 2010) En del av de föreningar som oxiderar omvandlas 

till koldioxid, väte, kolmonoxid och vatten. Den energi som behövs vid 

själva förgasningssteget och för pyrolysreaktionen produceras i 

oxidationssteget. 

Det sista steget i förgasningsprocessen är själva förgasningen. Här sker 

förgasningen av träkolet som bildades i pyrolysreaktionen. Träkolet 

omvandlas huvudsakligen till kolmonoxid, väte och metan.  

Resultatet av processen blir en slutprodukt som innehåller koldioxid, 

kolmonoxid, väte, kväve och kolväte. Slutprodukten innehåller också små 

mängder av ammoniak, vätesulfid och tjära. När gasen har genomgått en 

gasrening kan produktgasen förbrännas och användas för produktion av 

mekanisk och elektrisk energi (Juárez, 2013). Se figur 1 nedan som visare en 

schematisk bild av förgasningsprocessen.  

 

 

 

 

 

 

  Figur 1. Visar en Schematiks bild av 

förgasningsprocessens olika steg.  

By Kopiersperre (talk) - Own work, CC BY-SA 

3.0 
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2.5 Arbetsmedium 

De vanligaste arbetsmedium som används är; syre, luft eller vattenånga. 

Valet av arbetsmedium påverkar produktgasens värmevärde och vilka 

slutprodukter som bildas och därför väljs arbetsmedium ut efter 

produktgasens användningsområde. Används luft istället för syre späder 

kvävet i luften ut produktgasen. (Basu, 2010) Vid förgasning av el- och 

värmeproduktion är det vanligast att använda luft som arbetsmedium, där 

kvalitén på produktgasen inte har så stor betydelse (Held, 2011).  
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2.6 Applikationer för förgasning 

 

2.6-1 Småskalig kraftvärme  

Småskalig kraftvärme är en samproduktion av både el och värme i en 

anläggning med en effekt under 10MW värme. Genom samproduktion av 

både värme och el kan användningen av biobränsle optimeras.  

Tekniken för småskalig kraftvärme användas för att producera el i små 

fjärrvärmeverk eller närvärmeverk men också på industrier där det är möjligt 

att producera egentillverkad värme och el i den egna verksamheten. Den 

teknik som vanligtvis används för samproduktion av el- och värme är 

ångturbin. Ångturbiner används till större anläggningar med 10MW värme 

eller mer. För mindre anläggningar finns det olika typer av tekniker: 

Organisk Rankine cykel (ORC), våt ångturbin samt förgasare kombinerat 

med gasmotor eller turbin (Dong, 2009).  

Med effektiva småskaliga kraftvärmeverk är det möjligt att förbättra 

lönsamheten och få en högre elverkningsgrad. Energimyndigheterna har 

bedömt att potentialen finns för att öka elproduktionen mer med minst 3 

TWh inom kraftvärmesektorn. För att öka potentialen krävs det en teknisk 

utveckling av kraftvärme för småskaliga anläggningar.(Energimyndigheten, 

2014) 

Småskalig kraftvärme har inte fullt ut blivit kommersiell på den Svenska 

marknaden. Anledningen är det låga elpriset i Sverige och driftkostnaden är 

allt för höga för att det ska vara lönsamt att investera i småskalig kraftvärme 

baserat på biobränsle. Utvecklingen av småskalig kraftvärme ute i Europa 

har kommit längre på grund av det höga elpriset där.(Bioenergiportalen, 

2011) 

Kraftvärmen står för 15 % av fjärrvärmeproduktionen och 6 % av el 

produktionen. Anledningen till den begränsade användningen av småskalig 

kraftvärme i energisektorn beror på att prisskillnaden inte är så stor mellan 

bränslet och elen.(Fogelholm, 2011)  
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2.7 Förgasningstekniker  

Det är förgasaren som är huvudkomponenten i en förgasningsanläggning 

(Juárez 2013). Valet av förgasningsteknik och process beror på vilken 

slutprodukt man är intresserad av. Det finns en rad olika typer av 

förgasningstekniker, nedan nämns några av de vanligaste (Held, 2011).  

 
Fastbäddförgasare  

Den vanligaste förgasningstekniken är fastbäddsförgasaren (Juárez 2013). I 

en fastbäddsförgasare vilar bränslebädden på ett galler och bränslet rör sig 

neråt i bädden på grund av gravitationen. Gasen rör sig med en långsam 

hastighet genom bädden. För att få en homogen gasfördelning behöver 

bränslet ha en viss grovhet.(Held, 2011).  

Fastbäddsförgasare byggs oftast småskaligt och är inte så kostsam, vilket är 

orsaken till att den byggs och används i stor omfattning världen över (Basu 

2010). Fastbäddsförgasaren kategoriseras beroende på vilken flödesriktning 

som gasen har och det finns tre olika varianter: medströmsförgasare, 

motströmsförgasare och tvärströmsförgasare. (Machado, 2012) 

I en medströmsförgasare matas bränslet in från toppen och produktgasen tars 

ut från botten. En fördel med en medströmsförgasare är att den inte 

producerar så mycket tjära (Juárez, 2013). Det har att göra med att tjära 

sönderdelas när det passerar den varma delen av förgasaren. Om 

bränslelasten är låg minskar temperaturen och mer tjära bildas i 

produktgasen. Vid en hög bränslelast minskar innehållet av tjärar men mer 

askpartiklar bildas och kommer med i gasen på grund av den ökade 

strömningshastigheten (Held, 2011). Däremot har medströmsförgasaren ett 

lägre värmevärde eftersom pyrolysgasen bränns för att få den energi som 

krävs för de endoterma reaktionerna (Juárez 2013). När produktgasen 

lämnar förgasaren är temperaturen på gasen hög, runt 700 grader vilket gör 

att förgasningsverkningsgraden blir låg. 

I en motströmsförgasaren mats bränsle in från toppen och arbetsmediumet 

från botten. Sedan stiger produktgasen uppåt i reaktorn och lämnar reaktor 

från toppen. I en motströmsförgasare bildas stora mängder tjära men är inte 

så känslig för fuktigt bränsle eftersom det torkas av den utgående 

produktgasen och ger en hög förgasningsverkningsgrad (Held, 2011). Se 

figur 2 som visar en schematisk bild på en motströmsförgasare och en 

medströmsförgasare samt en fluidiseradebäddförgasare.  

I en tvärströmsförgasare rörs bränslet nedåt och arbetsmediumet förs in på 

sidan. Till skillnad från motströms och medströmsförgasare kommer 

produktgasen ut från motsatta sidan från ingångspunkten för arbetsmediumet 

till förgasningen (Basu, 2010). Askan förs bort i botten på förgasaren och 

gasen lämnar förgasaren med en temperatur runt 800-900 grader vilket gör 
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att verkningsgraden blir låg och det produceras stora mängder tjära 

(McKendry, 2002). 

Denna typ av förgasare används främst i liten skala. En av de viktigaste 

egenskaperna som tvärströmsförgasaren har är att den har en relativt liten 

reaktionszon med en låg värmekapacitet vilket ger en snabbare uppehållstid 

än andra fastbäddsförgasare (Basu, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fluidiseradbäddförgasare 

I en fluidiseradbäddförgasare förs arbetsmediumet in från botten på 

förgasaren. Arbetstemperaturen i en fluidiseradbäddförgasare ligger mellan 

800-1000 grader för att undvika att askan sintrar (Juárez 2013). Eftersom 

arbetsmediumet förs in underifrån stiger bränslet och bränslebädden 

expanderar på höjden. Det är arbetsmediumets hastighet som påverkar om 

det är en bubblande fluidiseradbäddförgasare eller en cirkulerande 

fluidiseradebäddförgasare (Held, 2011).  

Bädden i en fluidiseradbäddförgasare innehåller inert material, vanligtvis 

sand som gör att temperaturen fördelas jämnare och driften blir stabilare. 

Bädden klarar av stora variationer i fukthalten och partikelstorlek på bränslet 

(Held, 2011). En fluidiseradbäddförgasare lämpar sig bäst i stor skala 

(Juárez, 2013). Se figur 2 som visar en schematisk bild på en 

fluidiseradebäddförgasare.  

  

Figur 2. En schematisk bild på en 
motströmsförgasare, medströmsförgasare och en 

fluidiserande-bädd förgasare.  

By Kopiersperre (talk) - Own work, CC BY-SA 3.0. 
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2.8 Tjära 

Det stora problemet att handskas med när det handlar om 

biomassaförgasning är uppkomsten av tjära. Tjära är en tjock, svart och 

mycket viskös vätska som bildas i den lågatemperaturenzonen i förgasaren 

(Basu, 2010). Tjära består av en komplex blandning av kondensbara 

kolväten som innefattar syreinnehållande kolväten och komplexa 

polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Problemet med tjäran är att den 

fastnar och skapar problem i processens olika delar samt utrustning som 

motorer och turbiner (Devi 2003). 

Forskning under åren har lyckats minska bildningen av tjära vid förgasning 

av biomassa, men problemet har inte lyckats lösas helt. Tjäraborttagningen 

är fortfarande ett problem som behöver lösas och är en viktig del i 

utvecklingen och designen av biomassaförgasning (Basu, 2010). 
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2.9 Fukthalten i biomassa  

Biomassa har en fukthalt som kan vara upp till 90 %, där färsk träflis ligger 

mellan 25-55 %. Fukthalten i biomassan påverkar både 

förgasningsprocessen och sammansättningen hos produktgasen. Är 

fukthalten i bränslet hög ger det en högre koldioxidhalt, är bränslet torrare 

ger det en högre kolmonoxidhalt. (Juárez, 2013).  

En studie som gjorts av Brammer och Bridgwater visar att vid en allt för hög 

fukthalt i biomassan försämras produktgasens kvalité och funktionen hos 

förgasningsystemet (Brammer, 2012). Det har att göra med att mer energi 

går åt för att förånga vattnet som finns i bränslet (Machado, 2012). 

Fukthaltgränsen för förgasarens bränsle beror på vilken typ av förgasare som 

används. Den högsta fukthalten som en motströmsförgasare klarar av är 25 

% och fukthalten får inte vara högre än 50 % i en medströmsförgasare 

(Machado, 2012). 

Fukten i träet kan vara bundet eller icke bundet. Upp till den fibermättade 

punkten är fukten starkt bunden till träcellernas väggar. Ovanför den 

fibermättade punkten finns det vatten som fyller upp håligheten i träet som 

är svagt bunden genom kapillärkraft (Bengtsson, 2009). 

 
2.9-1 Förvaring av fuktigt bränsle  

Vid förvaring av bränslet krävs det att fukten håller sig på en låg nivå för att 

undvika mikrobiologisk nedbrytning. Substansförlusterna kan bli stora om 

fuktigt bränsle lagras, förlusterna kan var upp till 10 % efter 4 månader av 

förvaring. Vid transport av bränslet är det en fördel om bränslet är torrt 

eftersom det minskar transportkostnaderna och ger en mindre 

miljöpåverkan. Bränslet får oftast en jämnare fukthalt efter torkning och är 

en kvalitésaspekt som oftast är viktig för den fortsätta användningen och 

ställer höga krav på torkningstekniken. En mer jämn nivå på fukthalten 

innebär också en bättre möjlighet att kontrollera både förbränningen och 

förgasningsprocessen (Bengtsson, 2009). 
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2.10 Torkning av biomassa 

Ett av det första stegen för att göra biobränslet användbart är att minska på 

bränslets fukthalt genom torkning. Torkning är en mycket energiintensiv 

process men den är nödvändig för att optimera användningen av bränslets 

energi till ett avsett ändamål. Torkning är en teknik som är effektiv vid 

användning av lågvärdig energi i form av spillvärme eller spillvärme som 

finns tillgängligt. 

Vid förgasning av biobränsle till en syntesgas är det viktigt att ha ett torrt 

bränsle eftersom det ger en hög temperatur som är nödvändig vid kemisk 

omvandling. Förgasning som genomförs med en hög fukthalt producerar en 

gas med ett lågt värmevärde och det bildas en större koncentration av tjära. 

Fukthalten i bränslet påverkar också driften av förgasaren och orsakar 

vattenånga i den slutliga syntesgasen vilket minskar på kvalitén och gör 

gasen obrukbar (Bengtsson, 2009).  

Ett problem som uppstår vid torkning av biomassa är att ångorna avger ett 

flertal olika flyktiga organiska komponenter (VOC) (Volatile Organic 

Compounds) vilket i huvudsak består av terpener. VOC- föreningarna är 

naturliga och kommer från trädets extraktivämnen. Även om dessa 

föreningar är naturliga påverkar de miljön och den mänskliga hälsan. Det 

som gör VOC till ett hälsoproblem är att vissa föreningar har visat att de 

irriterar andningsorgan vilket kan resultera i en kronisk försämring av 

lungan. Andra irriterar hud och slemmembran och ger algeriska reaktioner. 

Idag finns det kommersiella lösningar för att hantera problemet med VOC-

utsläpp. Metoderna är effektiva men är däremot dyra och konsumerar 

mycket energi i processen.(Bengtsson, 2009) 

 

2.11 Bäddtorkningstekniker  

Det finns olika tekniker för att torka porösa material och de delas in i 

grupper beroende på hur torkmaterialet hanteras. Bäddmaterial kan antigen 

vara stationära eller kontinuerligt flödande beroende på om materialet 

bearbetas i en sats eller om det kontinuerligt rör sig på ett band genom 

torkutrustningen. Bäddmaterialet kan också vara i fast eller fluidiserande 

form. 

Satstorkkonceptet är till en fördel när en liten mängd material ska torkas. 

När en stor mängd bränsle ska torkas är det kontinuerlig torkning som 

rekommenderas. Det ger en låg operationskostnad och en högre 

torkningskapacitet än satsvis torkning.  

De olika bäddtorkningsteknikerna kan delas in i undergrupper beroende på 

den torra luftens och bäddmaterialets riktning i torken. Kontinuerliga 

flödestorkar delas in i tvärströms, motströms och medströms torkare. 
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Beroende på torkluftens hastighet delas fluidiserad bäddtork in i bubblande 

eller tryckluftsdriven torkprocess.  

Fastbäddtork konceptet har används inom jordbruksindustrin på grund av 

den låga kapitalkostnaden och underhållskostnaden. Jordbruksindustrin har 

ett behov av en noggrann torkningsprocess som ger en låg fukthalt och en 

bra produktions kvalité som generellt är mycket hög. Processen har använts 

för att torka grönsaker och spannmål under åren. Det vanligaste systemet för 

torkning som förekommer främst idag är trumtorkning, fluidiserande 

torkning, tryckluft torkning samt kontinuerlig torkning (Bengtsson, 2009) 

 

2.12. Tryck i strömmade fluider 

Vid mätning av tryck i strömmade fluider används olika mätinstrummet 

beroende på om det är det totala, statiska eller det dynamiska trycket som 

ska bestämmas. Vid mätning av statiskt tryck används ett piezometerrör och 

för totaltryck ett pitorör. Mätinstrumment för dynamiskt tryck i en 

strömmade fluid är en kombination av ett piezometer och ett pitorör som 

sitter ihop i samma sond och kallas för prandtl-rör. Figur 3 nedan visar en 

bild på ett Prandtl-rör (Alvarez, 1990). 

 

 

 

2.13 Temperaturmätning  

Vid mätningar av temperatur finns det olika typer av termometerar att 

använda, den vanligaste är millivoltmetern. Den kopplas till en elektrisk 

krets som sedan kan ersättas till en temperaturförändring på referenspunkten. 

En annan typ av termometer är termoelementet som visas i figur 4 och 5.  

 

 

 

 

Figur 3. Ett Prandtl-rör som 

används vid mätning av tryck 

och hastighet i strömmade 

fluider. Foto: Linnea Cedergren.  
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Figur 4. En bild på ett termoelement som 

används vid mätning av temperatur i torkens 

bränslebädd. Foto: Linnea Cedergren  

Figur 5. Termoelement med temperaturmätare. Foto: 

Linnea Cedergren  
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Ett termoelement består av två metalltrådar av olika material som är isolerad 

från varandra. I mätpunkten på termoelementet sammanfogas de två 

metalltrådarna i två skilda lödpunkter. När lödställena befinner sig i olika 

temperaturer uppstår en elektrisk spänningsskillnad mellan de två 

lödpunkterna som är proportionell mot temperaturskillnaden.  

Termoelement är en bra temperaturgivare för att bestämma temperaturen 

eftersom lödpunkterna i termoelement har en liten storlek. Storleken gör att 

temperaturmätningar kan genomföras lokalt i en punkt på lödpunkterna och 

trögheten blir mindre vilket gör att temperaturförändringen registeras 

snabbare. (Alvarez, 2006) 

 
Mätning torr och våt temperatur  

Mätning av torr och våt temperatur genomförs med två termometrar och den 

våta temperaturen mäts genom att termometern innesluts av en fuktig trasa. 

Termometern som omsluts av en fuktig trasa behöver utsättas för ett luftdrag 

med en lufthastighet på runt 2 m/s. Bestämning av torr och våt temperatur 

genomförs för att få fram ett värde på luftens relativa fuktighet och 

instrumentet som används är en psykrometer. Bestämning av den relativa 

fuktigheten görs i en psykrometertabell i Data och Diagram av S. Mörstedt 

och G. Hellsten, där differensen mellan den torra och våta temperaturen ger 

luftens relativa fuktighet i % (Alvarez, 2006). Figur 6 visar en bild på en 

gammal model av en psykrometer.  

 

 

 

 

 

 

 

2.14 Relativ fuktighet  

D            f    g     , φ ä              hur mycket fukt som luften består 

av i förhållande till hur mycket fukt luften kan bära maximalt utan att fukten 

kondenseras bort. När den relativa fuktigheten är lika med 1 är luften mättad 

på fuktighet. Den relativa fuktigheten kan uttryckas som: 

  
    

      
    (1 

Figur 6. En gammal 

modell av en 

psykrometer med ett 

psykrometer diagram. 

By Echoray - Own 

work, CC BY-SA 3.0 
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    = vattenångas partialtryck i den fuktiga luften.  

      = vattenångans mättningstryck vid den aktuella lufttemperaturen. 

(Alvarez, 2006) 

 

2.15 Fuktig luft  

Luft består huvudsakligen av en blandning mellan kväve, syre och om luften 

är fuktigt ingår även vattenånga i blandningen. Mättad luft innebär att den 

fuktiga luftens temperatur överensstämmer med vattenångans 

kondenseringstemperatur vid rådande vattenångtryck. Om luftens temperatur 

skulle sjunka under vattenångans kondenseringstemperatur vid rådande 

partialtryck för vattenånga kommer då en del av vattnet att utfalla i 

vätskeform i form av dagg eller dimma. Den temperaturen som det sker vid 

kallas för daggpunkten. 

För att genomföra praktiska beräkningar med fuktig luft används Mollier-

diagrammet för fuktig luft. Diagrammet är konstruerat på så sätt att den torra 

temperaturen ligger i en vertikal linje i den vänstra axeln på diagrammet 

med en temperaturskala mellan 60 och -25 grader.  

Den våta termometerns temperatur ligger i en lutad streckad linje som går 

snett över diagrammet med temperaturskala mellan 0 till 40 grader. När 

luften befinner sig i ett tillstånd som ligger innanför dimområdet i Mollier-

diagrammet är det den våta termometernas temperatur. Under den våta 

temperaturskalan kan entalpin läsas av.  

Luftens ångkvot,( x = kg vattenånga/ kg torr luft) visas som en vertikal linje 

som ligger på en skala mellan 0 till 0,050 och ger vatteninnehållet i luften. 

D            f    g     , φ ä             g       s            j   s   fö j   

en logaritmiskt avtagande kurva mellan 0,1 och 1,0. Området som ligger 

under kurva 1,0 är dimområdet och luften som befinner sig i det området är 

övermättad på fuktighet vilket innebär att det finns mer vattenånga än luft i 

den omkringliggande luften.  
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För att avläsa daggpunkten i Mollier-diagrammet används den torra 

temperaturen som referens när det korsas med linjen (φ = 1) och följer med i 

en vertikal linje uppåt i diagrammet vid en konstant ångkvot upp till den 

rådande temperaturen som luften befinner sig i. (Alvarez, 1990) Figur 7 

visare en bild av ett Mollie-diagram för fuktig luft.  

 

 

 

2.16 Värmevärde  

Värmevärdet för ett bränsle är den mängd värme per mängdenhet som 

utvecklas vid fullständig förbränning. Värmevärdet kan delas upp i det övre 

och undre värmevärdet. Det övre värmevärdet är den värmemängd per 

bränsle som utvecklas när allt vatten från bränslet befinner sig i vätskeform. 

Det undre värmevärdet eller som det också kallas effektiva värmevärdet, är 

den värmemängd per mängdenhet av bränslet som utvecklas då allt vatten 

från bränslet befinner sig i gasform. 

Det effektiva värmevärdet är följaktligen lika med det övre värmevärdet 

reducerat med vattens ångbildning förbrukade värmemängd och som beskriv 

som: 

      
   

   
         [MJ/kg br.]   (2 

Där Hi är det effektiva värmevärdet, Hs är det övre värmevärdet och faktor 

2,5 står för vattnets ångbildningsvärme, 2500kJ/kg. Faktor 9 är eftersom vid 

förbränningen av 1 kg H2 bildas 9 kg H2O, h och f är viktprocenten av väte 

och fukt i bränslet.  

Figur 7. Visare en bild på ett Mollier-diagram 

för fuktig luft. By Kaboldy - Own work, CC 

BY-SA 3.0. 
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Vid en beräkning av ett bränsles värmevärde är det viktigt att gör ett 

antagande om vilka kemiska föreningar som bränslet består av. Det finns 

därför olika samband för att beräkna det effektiva värmevärdet beroende på 

vilket bränsle som används i anläggningen.  

En framtagen formel av Dulong lyder:  

                           
 

 
           (3a 

Där bokstäverna c, s, h, o och f är bränslet vikt% av kol, svavel väte och syre 

och fukt. Anledningen till uppställningen     antar Dulong att vätet är redan 

i bränslet bundet till syret som vatten och         antas var det effektiva 

vätet vid förbränningen.  

Vid beräkning av det effektiva värmevärdet för träbränslen används det 

approximativa sambandet:  

                     [MJ/kg br]   (3b 

    = fukthalt på utgående bränsle %  

(Alvarez, 1990) 

 

2.17 Massbalans  

Massbalans är en balans mellan ingående och utgående massflöden genom 

ett system, där summan av massflöden in är lika med massflödet ut (gäller 

inte för volymflöden).  

Vid beräkning av massbalansen för ett bränsle behöver ett bränsleflöde 

beräknas. Bränsleflödet beräknas genom sambandet:  

     
 

  
     (4 

     bränsleflödet kg/s  

   totala effekten på anläggningen MW  

    effektiva värmevärdet MJ/kg br.  

Beräkning av massbalansen för biomassa ställs balansen på för ingående och 

utgående flöde.  

      
                         
                 

    (5a 
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   (5b 

Där      står för bränsleflödet till torken som delas upp i ett vattenflöde in 

        samt ett bränsleflöde med torrt bränsle,     .     är fukthalten i det 

fuktiga bränslet och         ger torrhalten av bränsle, se formel 5a. 

Bränsleflödet med torrt bränsle     är samma både för ingående och 

utgående bränsleflöde. Vattenflödet ut,         skiljer sig däremot från det 

ingående, se formel 5b, där     och         är fukthalten samt torrhalten 

av det torra bränslet ut från torken. 

 

2.18 Energibalans 

En energibalans innebär att den summa av tillförd energi som tas in i 

systemet är lika stor mängd som tas ut, förutsatt att ingen annan värme 

tillförs till systemet. För att beräkna en energibalans för utgåenden och 

ingående luftflöde för torkning av biomassa i en torkningsprocess används 

följande uttryck: 

                        (6a 

                       (6b 

Den ingåeden effekten,     beräknas genom att multiplicera        som står 

för det ingående luftflödet multiplicerat med specifik värmekapacitet vid den 

rådande temperaturen och med temperaturdifferensen            mellan 

ingående och utgående temperatur. Den utgående effekten från torken,      
representerar den del av den tillförda värmen till torkprocessen som inte gick 

att unyttja för att torka bränslet.  

För att beräkna hur mycket vatten som förångas behöver innehållet av vatten 

i luften, luftens ångkvot, x bestämmas. Luftens ångkvot hittas i Mollier-

diagrammet för fuktig luft se figur 7.  

                   (7a 

                   (7b 

                             (7c 

Där    står för luftens ångkvot när luften är fuktig och innehåller mycket 

vattenånga. Där    är luftens ångkvot när luften har en litet innehåll av 

vattenånga. Där        och        ger vattenflödet som luftflödet består av.  

Torkeffekten,       eller       är den effekt som krävs för att förånga vattnet 

i bränslet. Torkeffekten kan beräknas genom två olika formler, formel 8a 
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eller formel 8b och som ger lika stora värden och är i en deal processes 

samma (Alvarez, 2006). 

                                (8a 

     = Torkeffekten kJ/s 

                         (8b 

      Torkeffekten kJ/s 

    specifika ångbildningsentalpin kJ/kg 

             = Flödetsdifferensen mellan        och        kg vatten/kg  
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3. Processbeskrivning  

I detta avsnitt beskrivs Emåmejeriets kraftvärmeanläggningen.  

 

3.1 Emåmejeriets kraftvärmeanläggningen  

Kraftvärmeanläggningen installerades i oktober 2015 på Emåmejeriet och är 

en kraftvärmeanläggning i mikroskala med termisk förgasning. Kravet på att 

ha en specifik tempereratur till mejeriprocessen gjorde att valet av leverantör 

till anläggningen blev det finska företaget Volter
 TM

. 

Förgasningsanläggningen är av modellen Volter Indoor 40 och har en effekt 

på 100kW värme och 40 kW el. Mejeriet är försörjande på värme upp till 80 

% och resterade backas upp av en oljepanna. Förgasaren producerar lokal 

närproducerad el som täcker 20 % av elbehovet på mejeriet.  

Bränslet förgasas och bildar en gengas som filtreras genom ett gengasfilter. 

Den varma gengasen går igenom en värmeväxlare och körs in i en gasmotor 

som driver en generator. Generatorn omvandlar energin från gengasen till 

elektrisk energi och resterade energi blir till värme och används i 

mejeriprocessen. Förgasaren styrs av mejeriprocessen och kör på full last när 

behovet av värme finns inne på mejeriet. När mindre behov av värme finns 

inne i mejeriet minskar förgasarens last till halv last eller mindre. Det finns 

en ackumulatortank för att minska på svängningarna i värmelasten och för 

att få ett jämnare behov av värme. För att veta hur mycket el som förgasaren 

producerar skrivs den producerade elen upp för hand en gång dagligen vid 

ungefär samma tidpunkt.  

Till förgasningsanläggningen har det konstruerats en utrystning som är en 

kombinerad tork och bränsleförråd och består av en lastväxlarcontainer. 

Torken är en tillbyggnation som används för att torka bränslet till förgasaren 

som består av grovfraktionerat träflis. Torken installerades eftersom 

tillgången på torrt bränsle i närområdet är begränsad och förgasning behöver 

ha en viss torrhalt för att fungerar optimalt. Bränslet matas in och torkas 

kontinuerligt tills det kommer till änden på torken där det förs in i 

bränsleskruven och transporterar det torkade bränslet in i förgasaren. 

Förgasaren omsluts av ett metallskal se figur 8 som visar en bild över 

förgasaren på Emåmejeriet. I taket på metallskalet sitter det en fläkt som 

suger upp omgivningsluften innuti metallskalet som blivit uppvärmd av 

förgasaren. Omgivningsluften tillförs sedan till torken för att torka bränslet 

(Energikontor sydost, 2016). Figur 8 och 9 som visar bilder på förgasaren 

Volter Indoor 40. Flödesschema och tabell för anläggningsdata se bilaga 7.  
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Figur 8. Förgasaren Emåmejeriet modell Volter Indoor 40. Foto: 

Linnea Cedergren  
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Figur 9. En schematisk bild av förgasningsanläggningen på Emåmejeriet i Hultsfred, modell Volter TM Indoor 40. Källa: 

http://volter.fi/sv/teknologi/ 

 

 

 

http://volter.fi/sv/teknologi/
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4. Metod 

Metoden för rapporten är att genomföra en energi- och massbalans på 

torkningsprocessen på Emåmejeriets förgasningsanläggning i Hultsfred. 

Mätdata för energi- och massbalansen tas fram genom mätningar på plats på 

anläggningen.  

 

4.1 Kritik mot vald metod  

Metoden som har valts innebär att mätningar genomförs på plats på 

Emåmejeriet under tre tillfällen. Utifrån de tre mättillfällena utförs 

beräkningar för att få fram en energi- och massbalans över processen, vilket 

ge en övergripande analys av torkprocessen.  

Kritiken mot metoden är att det är svårt att utföra mätningar och få rimliga 

svar under en kort tidsperiod. En annan kritisk parameter är att under en kort 

tidsperiod uppstår olika mätfel under mätningen som kan orsakas av ett 

flertal parametrar. En parameter som kan påverkar mätresultaten är vädret, 

om det är regnigt eller soligt under försöket eller vilket utomhustemperatur 

det är.  

Mer exaktare värden på mätningen skulle erhållas genom att öka antalet 

mättillfällen och genomföra dem under en längre tidperiod. Det skulle öka 

förståelsen för hur torkningsprocessen fungerar och göra mätfelen uppenbara 

eftersom det finns fler mätresultat att utgå ifrån.  
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5. Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs utförandet av mätningar samt genomförandet av olika 

beräkningar för att få fram en energi- och massbalans för 

torkningsprocessen. De mätningar som genomförts är temperaturmätning i 

torkens bränslebädd, mätning på torr och våt temperatur på det utgående 

luftflödet, mätningar på ingående luftflöde och temperatur till torken samt 

mätning av fukthalt på bränsleprover tagna från anläggningen. Beräkningar 

och sammanställningar av mätresultaten har utförts i Excel.  

 

5.1 Sammanställning av mätförsöken  

Första studiebesöket på Emåmejeriet i Hultsfred var den 16 februari 2016. 

Inga mätningar genomförs under detta tillfälle, utan det gjordes enbart en 

genomgång av anläggningen. Den 23 mars 2016 utfördes de första 

mätningarna på torkprocessen, då genomfördes mätningar av temperatur i 

bränslebädden och det togs ett bränsleprov från flishögen.  

Den 6 april 2016 genomfördes de första mätningarna på den tillförda luften 

till torken, där temperatur- och lufthastighetsmätning genomfördes samt 

mätning på torr och våt temperatur på utgående luft från torken. Den 6 april 

togs också ett bränsleprov från flishögen och ett från bränsleskruven.  

Den 8 april 2016 genomförs nya mätningar av temperaturen och 

lufthastigheten på den tillförda luften till torken där också nya mätningar 

gjordes på torr och våt temperatur. Under samma tillfälle mättes även 

temperaturen på bränslebädden på djupet och det togs ett bränsleprov från 

flishögen och från bränsleskruven.  

Den 14 april genomfördes mätningar på temperatur och lufthastighet på den 

tillförda luften till torken, mätning på torr och våt temperatur samt mätning 

av temperatur i bränslebädden.  

Den 25 april utfördes mätningar av Daniella Johansson på Energikontor 

Sydost och Tommy Andersson från BKV AB. Tommy genomförde 

mätningar på lufthastigheten och Daniella tog bränsleprover från fyra olika 

ställen; två prov från flishögen, från utlopp av torken till bränsleskruven och 

från bränsleskruven. 
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5.2 Mätning av temperatur i bränslebädden 

Mätning av temperaturen i bränslebädden genomfördes första gången den 23 

mars 2016 där temperaturen mättes på den översta zonen av torken på 8 

olika punkter 40 cm ner i bädden, se figur 20 i bilaga 8. Mätinstrumentet 

som användes för att bestämma temperaturen var ett termoelement av metall 

som stacks ner i bädden. Figur 10 nedan visar en bild på mätning av 

temperaturen i bränslebädden.  

 

 

 

 

 

 

 

Den 14 april 2016 genomfördes mätningar längre ner på djupet på bädden 

genom att använda ett 110 cm långt stålrör med ett handtag för att göra hål i 

bädden. I hålet stoppas ett termoelement ner för att mäta temperaturen. 

Temperaturen mäts på tre olika djup 90, 60 och 40 cm ner i bädden. Det görs 

på tre olika punkter i bädden. Se figur 21 och 22 i bilaga 8.  

För att veta var i bädden som de olika temperaturmätningarna genomfördes 

användes stålröret som mätreferens. Det första hållet mäts 55 cm från 

väggen på torken nästa hål gjordes 220 cm från första hålet det tredje hålet 

gjordes 220 cm från andra hålet och det sista hålet gjorde 92 cm från torkens 

vägg på höger sida. Se figur 21 i bilaga 8.  

 

5.3 Mätningar av luftflöde och temperatur 

Den 6, 8, 14 och 25 april 2016 genomfördes mätning av lufthastigheten 

genom att använda ett Prandtl-rör som mäter det dynamiska trycket som 

sedan räknas om till en hastighet. Den 25 april genomfördes mätning av 

lufthastighet av Tommy Andersson från BKC AB. Mätningen genomfördes 

genom att först borra ett hål i röret som tillför luften från förgasaren in till 

torken. Prandtl-röret stoppas sedan in i det borrade hålet för att mäta en 

hastighet på luften, se figur 11 och 12.  

Figur10. Mätning av temperatur i 

bränslebädden. Foto tagen av Linnea Cedergren  
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Hastigheten räknas sedan om till ett flöde. För att kunna bestämma flödet 

behöver arean för röret bestämmas genom att mäta rörets diameter. Den 

tillförda luftens temperatur mättes genom att stoppa ett termoelement i 

samma borrade hål som lufthastigheten mättes (se figur 11) och vänta till 

termoelementet stabiliserades.  

  

Figur 11. Mätning av 

lufthastigheten genom ett 

borrat hål. Foto: Linnea 

Cedergren. 

Figur 12. Prandtl-rör med mätare. 
Foto tagen av Linnea Cedergren 
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5.4 Mätning av torr och våt temperatur 

Den 6, 8 och 14 april genomfördes mätning av den torra och våta 

temperaturen från toppen på torken med ett termoelement som stoppas in i 

en liten skorsten med hål, se figur 14. Torken är uppbyggd så att det finns 4 

stycken skorstenar där luften kommer ut. Den 6 april genomfördes 

mätningen på alla fyra skorstenarna där temperaturen för den torra 

temperaturen mättes först och sedan den våta temperaturen.  

Den 8 och 14 april genomfördes mätförsöken istället genom att täcka över 

tre av skorstenarna med plastpåsar och tejp och endast mäta temperaturen 

genom en skorsten för att få ett mer överskådligt värde. Mätning av den våta 

temperaturen gjordes på samma sätt som den torra temperaturen, men där 

skillnaden var att sätta en våt strumpa över den yttersta delen av 

termoelementet, se figur 13.  

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Mätning av bränslets fukthalt 

Bränsleprov för mätning av fukthalt togs den 23 mars, 6, 8,14 april och 25 

april. Den 23 mars togs enbart bränsleprov från bränslelagret medan under 

de andra mättillfällena togs ett bränsleprov både i bränslelagret och i 

bränsleskruven. Den 25 april togs bränsleprovet av Daniella Johansson från 

Energikontor Sydost, bränsleproverna togs från fyra olika ställen; två prov 

från flishögen, ett från utlopp av torken till bränsleskruven och ett från 

bränsleskruven.  

Vid mätningen av fukthalten på bränslet togs ett bränsleprov från 

bränslelagret från några olika platser i bädden. Bränslet lades sedan i en 

plastpåse med tjockt plast material. Plastpåsen förslöts sedan med ett 

buntband för att behålla fukthalten och inte torka. För tagning av 

bränsleprov i det torkade bränslet efter torken togs bränsleprovet från 

bränsleskruven på några olika platser. Det torkade bränsleprovet förvarades 

också i en plastpåse och förslöts med ett buntband. Se figur 15 och 16 som 

visar var bränslet har tagits.  

Figur 14. Mätning av torr 

och våt temperatur på 

torkens tak. Foto: Linnea 

Cedergren.  

Figur 13. Våt 

strumpa på yttersta 

delen av 

termoelementet. 
Foto: Linnea 

Cedergren. 
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Mätningar av bränslets fukthalt gjordes genom att ta en del av det fuktiga 

bränslet från den förslutna påsen och lägga i en glasbägare. Glasbägaren 

med bränslet vägdes upp på en våg. Det uppvägda bränslet sattes sedan in i 

en ugn på 105 grader i 3 till 4 dagar för att torka. När bränslet hade fått torka 

vägdes det upp igen på samma våg. Fukthalten räknas sedan ut genom att ta 

differens mellan det fuktiga bränslets vikt och det torkade bränslets vikt och 

differensen divideras sedan med det ursprungliga värdet. Samma metod 

genomfördes sedan på det torkade bränslet efter torken.  

Figur 16. Bränsle taget från bränslelagret. De fyra 

små blå prickarna visar var bränslet har tagits. Foto: 

Daniella Johansson  

Figur 15. Visar en bild på 

bränsleskruven efter torken. Foto: 

Daniella Johansson 
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5.6 Beräkning av massbalans för bränslet  

Beräkningen av massbalansen för bränslet in och ut genom torken 

genomfördes genom att först beräkna bränslets effektiva värmevärde, Hi 

genom formel 3b . Bränsleflödet,     beräknades sedan med formel 4.  

Bränslet delas bränslet upp i ett vattenflöde,      och bränsleflödet med 

torrt bränsle,    . Vattenflödet,      beräknades genom att multiplicera 

fukthalten av det ingående bränslet     med bränsleflödet,     . 
Bränsleflödet med torrt bränsle,     beräknades genom att multplicera 
        med bränsletflödet,    , se formel 5a. 

Bränsleflödet med torrt bränsle,    är samma både för ingående och 

utgåenden bränsle. Vattenflödet ut beräknas enligt formel 5b. För mer 

utförliga beräkningar se bilaga 1.  

Förgasaren körs inte alltid på full last (100 %) därför har beräkningarna 

utförts både på full last (100 % )och på en lägre last (58 %). Den lägre lasten 

58 % har tagits fram genom att förgasarens elproduktion i kWh skrivs upp 

förhand under en tidpunkt varje dag under den veckan mätningarna 

genomfördes. För mer utförliga beräkningar se bilaga 4.  

 

5.7 Beräkning av luftflöde  

Vid beräkning av luftflödet användes den uppmätta lufthastigheten för den 

tillförda luften till torken. För att få fram ett massflöde på luften 

multiplicerades den uppmätta hastigheten med den inre arean av röret och ett 

volymflöde räknades fram. Volymflödet multiplicerades sedan med 

densiteten för luften vid 40 °C och ett massflöde för luften räknades fram, 

för mer utförliga beräkningar se bilaga 2. 

 

5.8 Beräkning av energibalans  

Beräkning av energibalansen gjordes genom att utgå från luftflödet genom 

torken. Luften innehåller en liten andel vattenånga. Flödet av vattenånga 

som finns i luften räknades fram genom att använda utomhustemperaturen 

under mätningen, den antogs vara 10 grader och en relativ fuktighet på 50 % 

i luften.  

Mollier-diagrammet för fuktig luft användes för att få fram luftens 

vatteninnehåll, x(ångkvot). Genom att sedan multiplicera ångkvoten, x med 

luftflödet,       beräknades vattenflödet som finns i den ingåede luften, se 

formel 7a. För att beräkna vattenflödet i det utgående luftflödet från torken 

gjordes på samma sätt genom att ta fram vatteninnehållet, x vid den aktuella 

temperaturen och en relativ fuktighet. Ångkvoten, x multipliceras med 

luftflödet,      , se formel 7b. För mer utförliga beräkningar se bilaga 2.  
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För att sedan beräkna hur mycket av vattnet i bränslet som har omvandlats 

till ånga användes differensen mellan formel 7a och 7b,              
multiplicerat med specifika ångbildningsentalpin vid 20 grader, se formel 

8b. Samma sak kan också beräknas genom formel 8a. De två beräkningarna 

av torkeffekten beräknar samma sak och ska rent teoretiskt bli samma värde.  

Torkensprocessens tillförda värmeeffekt beräknades genom att multiplicera 

luftflödet,       med den specifika värmekapaciteten för luft,        och 

temperaturdifferensen,    mellan luftflödets temperatur och 

utomhustemperaturen, se formel 6a. Samma beräkning utfördes även på 

effekten ut från torken, vilket representerar den del av den tillförda värmen 

till torkprocessen som inte gick att använda för att torka bränslet, se formel 

6b. För mer utförliga beräkningar se bilaga 2.  

 

5.9 Beräkning av energibalans med mättad luft  

Beräkningar genomfördes på luften när den blir mättad för att ta reda på hur 

mycket mer vatten som luften kan ta upp. Beräkningarna utgår från det 

ursprungliga tillståndet som har fåtts fram under mätningen, med en 

utgående lufttemperatur på 22 grader och en relativ fuktighet på 76 %. För 

att beräkna vid vilken temperatur som luften är mättad har temperaturerna 

som ligger under 22 grader valts.  

Mollier-diagrammet för fuktig luft användes för att få fram ångkvoten, x för 

de olika temperaturerna under 22 grader som har valts. Formel 8a från 

teoravsnitt användes för att beräkna fram entalpin som behövs för att 

omvandla vattnet till ånga. Formel 6a användes för att beräkna en ny entalpi. 

Den nya entalpin adderades med svaret som fåtts fram i formel 8a. För mer 

utförliga beräkningar se bilaga 5. 

 

5.10 Energibalans med varierade temperaturer 

Energibalansen har beräknats på nytt genom att variera temperaturen på 

ingående och utgående lufttemperaturer och genom att använda olika 

utomhustemperaturer. För beräkningar se bilaga 6.  
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6. Resultat och analys 

Här presenteras resultaten av de mätningar och beräkningar som beskrivits i 

metod- och genomförandeavsnittet.  

Resultaten visar att torken torkar bränslet bra och ger en fukthalt på 5-10 %. 

Däremot blir luften som går ut från torken inte mättad, vilket betyder att 

luften skulle kunna torka bränslet lite mer.  

 

6.1 Temperaturen i bränslebädden  

Här presenteras resultaten av temperaturmätningar som genomfördes i 

torkens bränslebädd på det översta lagret och på olika djup i bädden, se 

tabell 1 och 2.  

 
Tabell 1. Redogörelse för temperaturen i det översta lagret i torkens bränslebädd den 23 mars och 14 april 

2016.  

Temperatur 

bränslebädd 

Översta 

lagret 

1 2 3 4 

1:a mätning 

23 mars 

Vänster sida 13.9° 14.3° 13.8° 0.70° 

 Höger sida 15.2° 14.7° 14.2° 0.70° 

2:a mätning 

14 april 

Vänster sida 12.7° 16.5° 13.5° 14.4° 

 Höger sida 15.2° 14.8° 14.0° 14.5° 

3:a mätning 

14 april 

Vänster sida 15.0° 14.8° 15.6° 12.9° 

 Höger sida 14.8 14.4° 14.5° 13.3° 

Tabell 1 redovisar temperaturen i bränslebädden under tre tillfällen på det 

översta lagret i bränslebädden och temperaturmätningen delas upp i en 

vänster- och en högersida. Nummer 1 är punkten närmast bränsleskruven 

och nummer 4 är längst från bränsleskruven.  

Tabell 2 redovisar temperaturen i bränslebädden på tre olika djup 90, 60 och 

40 cm i tre olika punkter. Nummer 1 är mätpunkten närmast bränsleskruven 

och nummer 3 längst från bränsleskruven.  
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Tabell 2. Redogörelse för temperaturen på olika djup i torkens bränslebädd som genomfördes den 14 april 

2016.  

Temperatur 

på djupet 

Djup 1 2 3 

1:a mätning 90 cm 12.2° 11.7° 7.1° 

 60 cm 14.2° 12.6° 7.1° 

 40cm 15.2° 14.4° 9.1° 

2:a mätning 90 cm 15.0° 14.4° 9.4° 

 60 cm 14.4° 15.0° 9.7° 

 40 cm 14.0° 13.7° 12.5° 

 
6.1-1 Analys av resultat  

Resultaten som visas i tabell 1 och 2 visar att det är en variation på 

temperaturen i bränslebädden och i tabell 2 varierar temperaturen beroende 

på vilket djup som temperaturen har mätts på. Anledningen till de varierade 

temperaturerna kan vara att torken torkar bränslet kontinuerligt vilket 

innebär att luften vandrar succesivt genom bädden tills att bränslet torkat. 

Det gör att bränslet är mer fuktigt på vissa ställen och torrare på andra. En 

annan orsak kan vara att bränslet som tappas i torken inte hamnar helt jämnt, 

vilket gör att luften lättare kommer igenom på vissa delar där det finns 

mindre bränsle och svårare på andra delar där det finns mer. När 

bränslebädden inte är jämn kan varm luft med högt flöde nära utloppet 

smitta mellan bränslebädden och bidra inte till torkprocessen. Det kan göra 

att en högre temperatur och lägre relativ fuktighet uppstår i utloppet av 

torken.  

 

6.2 Torr och våt temperatur  

Här redovisas resultaten av mätningar på torr och våt temperatur och den 

relativa fuktigheten på den utgående och den ingående luften genom torken, 

ångkvoten, den ingående lufttemperaturen och den uppskattade 

utomhustemperaturen under mätningen.  

Tabell 3. Visar torr och våt temperatur, relativa fuktigheten och ångkvoten för ingående och utgående luft. 

 in ut 

Torr 41° 22° 

Våt - 19° 

Relativ 

fuktighet, ϕ 

- 0.76 

Ångkvot, x 0.004kg/kg 0.0125kg/kg 

Tabell 3 visar den torra och den våta temperaturen, relativa fuktigheten, 

ingående lufttemperatur, ångkvoten på ingående och utgående luft. 

Ångkvotet för ingående luft har beräknats från den antagna 

utomhustemperaturen 10° och en relativ fuktighet på 0.50.  
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6.2-1 Analys av resultat 

Resultaten som redovisas i tabell 3 ger en torr temperatur på 22° och en våt 

temperatur på 19°, vilket ger en relativ fuktighet på 76 %. Det innebär att 

luften som kommer ut från torken inte är mättad. Enligt teoriavsnittet är 

luften mättad när den relativa fuktigheten är 100 %, vilket innebär att den 

våta och den torra temperaturen får samma temperatur.  

 

6.3 Mätningar av fukthalten  
 

Här presenteras resultaten av mätningar på bränslets fukthalt före och efter 

torken, prov i flishögen och prov på torrt bränsle före bränsleskruven, se 

tabell 4.  
 

Tabell 4. Visar fukthalten i bränslet som mätts under tre tillfällen den 23 mars, 6 och 25 april 2016.  

Fukthalt fin fut Prov 

flishögen 

Prov torrt 

bränsle före 

bränsleskruv 

1:a 

mätning 

23 mars 

0.518 - - - 

2:a 

mätning 

6 april 

0.345 0.0558 - - 

3:e 

mätning 

25 april 

0.377 0.0874 0.778 0.125 

Tabell 4 redovisar fukthalten av bränslet före och efter torkning samt 

bränsleprov i flishögen och i bränsleskruven som har genomförts under tre 

tillfällen. Där fin står för fukthalten innan torkning och fut är fukhalten ut 

efter torkning. 

 
6.3-1 Analys av resultat 

Fukthalten i bränslet som visas i tabell 4 ger ett bra värde på fukthalten. Vid 

förgasning av biomassa är det viktigt att bränslet inte har för hög fukthalt 

eftersom det försämrar processen och ger ett lägre värmevärde, därför ska 

fukthalten ligga på högst 10-15 %. Resultaten på den utgående fukthalten 

efter att bränslet har torkat ger ett värde mellan 5-8 % och är ett mycket bra 

värde på fukthalten. Den slutsats som kan dras utefter de mätningar som 

gjorts är att torken kan torka bränsle med en fukthalt som ligger runt 40 % 

och lyckas torka det till under 10 %.  
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6.4 Massbalans av bränslet och energibalans av luften  

Här presenteras resultaten av massbalans av bränslet och energibalans av 

luften som sedan har sammanställts i tabell 5 och 6.  

 
Tabell 5. Visar en sammanställning av bränslets massbalans på 100 % och 58 % drift. 

Massbalans 

bränslet 

100 % 58 % 

Hi (MJ/kg) 18.0 18.0 

P (kW) 140  81.2  

ṁbr(kg/s) 0.0077 0.0045 

ṁH2Oin(kg/s) 0.00263 0.00152 

ṁtb(kg/s) 0.005 0.0029 

ṁH2Out(kg/s) 0.00029 0.00017 

Tabell 5 visar en sammanställning av massbalansen av bränslet före och 

efter torkning när förgasaren går på 100 % drift och 58 % drift. Där Hi står 

fö       ff        ä    ä    , P ä   ff     , ṁbr är bränsleflödet i torken, 

ṁH2Oin  c  ṁH2Out står för bränslets vattenflöde in respektive ut från torken 

s    ṁtb står för bränsletflödet med torrt bränsle. För mer utförliga 

beräkningar se bilaga 1.  

 
Tabell 6. Visar en sammanställning av luftens energibalans genom torken på ingående och utgående flöden, 

temperaturer och effekter. 

Energibalans 

luften 

in  ut 

ṁluft (kg/s) 0.757  ṁluft (kg/s) 0.757  

ṁH2O (kg/s) 0.00302  ṁH2O(kg/s) 0.0094  

  in (kW) 23.6   ut(kW) 9.13 

t1(°C) 41°      (kJ/s) 14.46 

tut(°C) 10°   H2O (kJ/s) 15.78 

t2 (°C) 22° t1 (°C) 41° 

- - tut (°C) 10° 

- - t2 (°C) 22° 

Tabell 6 visar en sammanställning av energibalansen för luften som 

innehåller ingående lufttemperatur, t1och utgående lufttemperatur, t2 

utomhustemperatur, tut luftflöden, ṁluft och vattenångans flöde, ṁH2O. 

Ingående effekt är   in och utgående effekt är   ut samt torkeffekten som är 

       och   H2O och beräknas på två olika sätt. För utförligare beräkningar se 

bilaga 2.  
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6.5 Energibalans med mättad luft 

Här presenteras resultaten av beräkningar av ångbildningsentalpin på 

vatteninnehållet i luften när luften är mättad, se tabell 7.  
 
Tabell 7. Visar beräkningsresultatet av ångbildningsentalpin vid mättad luft. 

ϕ t2 °C x kg/kg iå (J/kg) iå1-iå2 (J/kg) iå (J/kg) 

0.76 22 0.0125 30662 - - 

1.00 19 0.0136 33361 30662–

33361 

2699 

Tabell 7 visar i första fallet den uppmätta relatvia fuktigheten 0.76 samt dess 

temperatur, ångkvot samt ångbildningsentalpin. I andra fallet visas den 

relativa fuktigheten vid mättat tillstånd 1.00 och dess temperatur, ångkvot 

samt ångbildningsentalpin. Det mättade tillstånd är det som man vill uppnå i 

torken för att få så torrt bränsle som möjligt. Ångbildningsentalpidifferen 

mellan det två olika fallen beräknas för att veta hur mycket mer energi som 

kan tillföras till torkprocessen för att uppnå ett mättat tillstånd.  

 

6.5-1 Analys av resultat  

Resultaten som redovisas i tabell 7 visar att när luften har en relativ 

fuktighet på 76 % vid temperaturen 22°blir ångbildningsentalpin 30662 J/kg 

och vid en relativ fuktighet på 100 % vid temperaturen 19°blir 

ångbildningsentalpin 33361 J/kg. Det betyder att luften kan ta upp 2699 J/kg 

mer energi vilket skulle kunna användas för torkprocessen. Slutsatsen som 

kan dras från denna beräkning är att torken torkar bränslet men skulle kunna 

förbättras och torka bränslet ytterligare. 
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6.6 Energibalans med varierade temperaturer  

Här presenteras resultaten av beräkningar för torkeffekten vid varierande 

temperaturer på ingående och utgående lufttemperaturer från torken och med 

varierande utomhustemperaturer, se tabell 8, 9 och 10. Här antas i samtliga 

tabeller att torkluftens tillförda värmeeffekt, relativa fuktigheten och 

ångkvoten är oberoende av utomhustemperaturen.  

 
Tabell 8. Visar resultaten av beräkning av torkeffekten vid varierade utomhustemperaturer vid en 

ingångstemperatur på 41 grader. 

t1(°C) t2(°C) tut(°C) ṁluft(kg/s) Ptork(kJ/s) 

41 22 – 20 0.385 7.350 

41 22 – 10 0.460 8.793 

41 22 0 0.572 10.936 

41 

41 

22 

22 

10 

20 

0.757 

1.118 

14.460 

21.350 

Det som framgår i tabell 8 är att det ger en lägre torkprocess vid en minskad 

utomhustemperatur, vilket också tydligt framgår i tabell 9.  

 
Tabell 9. Visar resultaten av beräkning av torkeffekten vid varierade utomhustemperaturer vid en 

ingångstemperatur på 51 grader. 

t1(°C) t2(°C) tut(°C) ṁluft(kg/s) Ptork(kJ/s) 

51 22 – 20 0.330 9.639 

51 22 – 10 0.385 11.219 

51 22 0 0.460 13.419 

51 

51 

22 

22 

10 

20 

0.572 

0.757 

16.692 

22.077 

Tabell 8 och 9 redogör för resultaten av beräkning av luftens massflöde och 

torkeffekten vid olika utomhustemperaturer mellan -20 och 20 grader och 

med en ingångstemperatur på 41 och 51 grader. Där t1 står för ingående 

temperature, t2 är utgående temperatur och tut för utomhustemperaturen. 

 
Tabell 10. Visar resultaten av beräkning av torkeffekten vid en utomhustemperatur på 10 grader och en 

utgångstemperatur på 18 grader samt en konstant ingångende temperatur på 41 grader. 

t1(°C) t2(°C) tut(°C) ṁluft(kg/s) Ptork(kJ/s) 

41 18 10 0.757 19.793 

Tabell 10 visar resultaten av beräkning av torkeffekten vid 

utomhustemperaturen 10 grader och med en utgångstemperatur på 18 grader. 

Luftflödet förändras inte eftersom utomhustemperaturen är konstant.  
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6.6-1 analys av resultat  

Resultaten i tabell 8 visar att vid en lägre utomhustemperatur blir både 

luftflödet och torkeffekten lägre. Att torkeffekten minskar betyder att en 

mindre del av fukten i bränslet har förångats, vilket innebär att bränslet 

innehåller mer fukt när utomhustemperaturen är lägre. Luftflödet är mycket 

temperaturberoende och skulle utomhustemperaturen minska gör luftflödet 

det också. Däremot ökar luftflödet och torkeffekten vid en högre 

utomhustemperatur vilket gör att bränslet då torkar bättre.  

Det som sedan visas i tabell 9 är att när den ingående temperaturen ökar med 

10 grader minskar luftflödet vid en lägre utomhustemperatur och med en 

högre ingångstemperatur ökar luftflödet och torkeffekten precis som innan 

vid en högre utomhustemperatur. Att luftflödet minskar vid en ökad 

ingångstemperatur är inte så konstigt eftersom temperaturintervallet är större 

mellan 51 och -20 än 41 och -20. Eftersom det tillförs mer värme till 

torkprocessen blir torkeffekten högre. För att jämföra tabell 8 och 9 går det 

tydligt att se att luftflödet påverkas av temperaturen.  

Resultatet från tabell 10 visar att vid samma ingångstemperatur som var 

under mätning, 41 grader och den antagna utomhustemperaturen 10 grader 

och med en något lägre temperatur på utgående temperatur, 18 grader ger ett 

oförändat luftflödet. Däremot blir torkeffekten högre eftersom 

utgångstemperaturen är lägre.  

Slutsatsen blir den att för att torkningsprocessen ska fungera som bäst 

behöver temperaturintervallet mellan ingående och utgående temperatur vara 

relativt stor, runt 10 eller 20 grader, där utomhustemperaturen också är en 

påverkande faktor.  
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7. Diskussion och slutsatser 

 

7.1 Diskussion 

Analys och beräkning av energi- och massbalansen visar att luften i torken 

får en relativ fuktighet på 76 %, vilket innebär att fukten inte mättar luften i 

torken. Det betyder att luften hade kunnat ta upp mer energi, 2699 J/kg mer 

och bränslet hade kunnat torka mer och få en högre torrhalt.  

Den beräknade fukthalten på bränslet innan torkning ligger mellan 30-40 % 

och torkar bränslet till en fukthalt på 5-10 %. Enligt McKendry bör 

fukthalten ligga på 10-15 % före förgasningen. Det visar att torken torkar 

bränslet bra men eftersom torken inte är i ett mättat tillstånd skulle 

torkningen av bränslet kunna blir ännu bättre.  

Enligt beräkningar som gjorts i denna rapport skulle torken klara av att torka 

bränslet lite till eftersom under de mättillfällen som gjorts har mätningen 

gett en relativ fuktighet som ligger under 100 %. Att uppnå ett mättat 

tillstånd i torken skulle innebära ytterligare minskning av fukthalten. En 

mindre fukthalt skulle innebära en bättre förgasningsprocess, vilket är målet 

med själva torkningen.  

En orsak till resultatet 22 grader på utgående luft och relativ fukgithet på 76 

% från torken och den låga temperaturen i bränslebädden, umgefär15 grader 

kan vara att varm luft med ett högt flöde smitter mellan bränslebädden och 

bidrar inte till torkprocessen. Den varma luften som smitter mellan ger då en 

högre temperatur på utgående luft från torken och en lägre reltativ fuktighet. 

Problemet skulle kunna åtgärdas genom att möjligtvis förändra hur luften 

tillförs i torken på något sätt. En mer specefik åtgärd är svårt att ge eftersom 

det forfarande är lite oklart exakt hur torken fungerar och beter sig. Ett annat 

förslag på en åtgärd skulle vara att har en jämnare bränslebädd så att lika 

mycket luft kan ta sig igenom över hela bädden.  

En stor faktor som påverkar torkningsprocessen är utomhustemperaturen. 

Vid beräkning av energi- och massbalansen av torken antogs att 

utomhustemperaturen var 10 grader. När temperaturen minskar till under 0 

grader minskar torkeffekten i torken, vilket gör att bränslet inte torkar lika 

bra. Går temperaturen ner till minus 20 grader minskar torkeffekten till 

hälften, vilket är en stor skillnad. Det kan vara till en nackdel på vintern när 

det kan bli mycket kallt.  

Värmebehovet på mejeriet är alltid konstant eftersom värme alltid behövs till 

mejeriprocessen vare sig det är vinter och kallt eller sommar. Att bränslet 

inte torkar ordentligt gör att förgasaren inte fungerar som den ska under 

vinterhalvåret. Lösningen på problemet skulle vara att höja den ingående 
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lufttemperaturen vilket då skulle öka på torkeffekten något och göra att 

torken skulle kunna torka lite bättre under vinterhalvåret. 

När utomhustemperaturen ökar och ligger över 10 grader som det kan göra 

på varma sommardagar ökar torkeffekten. Vilket betyder att torken torkar 

bränslet bäst när det är varmt och soligt väder.  

Resultaten som har tagits fram i denna rapport är baserade på de antaganden 

och mätningar som gjorts. Mätningarna genomfördes vid tre tillfällen under 

3 veckors tid, vilket är en kort period och gör det svårt att få fram exakt svar 

på hur torkningsprocessen fungerar, eftersom torkprocessen varierar mycket 

från dag till dag med olika fukthalter och utgående torr och våt temperatur.  

Resultaten som tagits fram visar till viss del hur torken fungerar och det går 

att se hur torken körde under de mätningar som gjordes. För att få en mer 

ingående analys av processen skulle fler mätningar gjorts under en längre 

period. Mätningarna skulle då bidra till en bättre förståelse för hur 

torkningsprocessen fungerar under en längre period. En längre mätperiod 

skulle också kunna ge förståelse för vad som kan vara orsaken till varför 

fukthalten på bränslet varierar en del från olika gånger och varför 

temperaturen i bränslebädden är så varierande.  

 

7.2 Felkällor  

Den våta temperaturen på ingående luft har inte mäts utan en 

utomhustemperatur på 10 grader har antagits och att den relativa fuktigheten 

ute är 50 %. Mätningen hade istället kunnat genomföras genom att mäta 

utomhustemperaturen med en termometer eller mäta den våta temperaturen i 

röret där luften tillförs till torken.  

Första mätförsöket för att mäta temperaturen av torr och våt temperatur 

genomfördes på alla fyra skorstenarna, vilket gör att det är väldigt svårt att 

få en bra uppfattning om vilken temperatur som den utgående luften har, 

eftersom luften sprids ut på de fyra skorstenarna och späder ut temperaturen. 

Temperaturen varierar mycket mellan skorstenarna närmast bränsleskruven 

och de skorstenar som ligger längre från bränsleskruven. Den varierande 

temperaturen har att göra med att bränslet är torrare närmast bränsleskruven 

och lite fuktigare längre ifrån bränsleskruven.  

Mätningarna av torr och våt temperatur genomfördes därför med att täcka tre 

av skorstenarna med plastpåsar och tejp så att luft endast går ut från en 

skorsten. Det gör att temperaturen stämmer bättre överens och späds inte ut 

på fyra olika öppningar. Den skorsten som temperaturmätningen 

genomfördes på ligger närmast bränsleskruven där temperaturen är något 

högre än vid de skorstenar som ligger längre från bränsleskruven. Den 

variationen skulle kunna undersökas genom att testa och gör mätningar på 

någon av skorstenarna längre bort från bränsleskruven.  
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En felkälla som bör nämnas är att det uppstår problem med beräkning av 

massbalans för bränslet är att förgasaren inte alltid går på 100 % drift. 

Förgasaren styrs av mejeriprocessen på Emåmejeriet och går bara på 100 % 

drift när mejeriet är i behov av värme. När behovet av värme inte är så stort 

stängs motorn av och körs på en lägre last.  

Värden för hur mycket el som produceras skrivs upp förhand under en vecka 

i taget och värderna skrivs upp en gång dagligen vid ungefär samma tid. De 

uppskrivna värderna kan ge ett medelvärde på hur stor last förgasaren kör 

på. Eftersom den producerade elen skrivs upp en gång dagligen är det svårt 

att få fram den exakta lasten som förgasaren går på.  

Det ger problem med beräkning av bränsleflödet. Bränsleflödet beräknas 

genom att ta den totala effekten för anläggningen dividerat med det effektiva 

värmevärdet. Det är svårt att få exakta värden om lasten inte går att 

bestämma så noga. Därför har en del antagningar gjorts vid beräkning av 

massbalans för bränslet. Däremot har dessa värden stämt bra överens med 

beräkning av energibalansen för luften genom torken. 

En annan felkälla är att det är svår att få ett exakt värde på mätningen av 

lufthastigheten i röret eftersom hastigheten varierade mycket. Om Prandtl-

röret flyttades lite mer åt ena sida av röret minskade hastigheten och 

hastigheten är högre inne vid mitten av röret. Det är då viktigt att hålla 

Prandtl-röret stilla för att inte hastigheten ska variera för mycket. En annan 

felkälla för lufthastighetsmätningen är att hastigheten endast har mäts i 

mitten av röret där hastigheten är som högst. Mätningen skulle ha gjorts 

även på de yttre kanterna av röret och ta ett medelvärde av de olika värdena 

för att få mer exakta värden.  

Mätningarna av temperaturen i bränslebädden är svåra att få exakta eftersom 

temperaturen varierar mycket beroende på hur blött bränslet är och när 

bränslet skyfflades in i torken. Bränslet skyfflas inte ner i torken 

kontinuerligt utan endast vid behov med en grävmaskin av vaktmästaren på 

Emåmejeriet, Hans Olowsson. Det gör att temperaturen varierar vid 

mätningen beroende på om bränslet precis har lagts i torken eller dagen 

innan. Det hade varit önskvärt med notering när bränslepåfyllning sker. 

Det har varit varierande resultat på temperaturmätningarna vid de olika 

tillfällena dessa gjorts, det beror troligtvis på att vid ett mättillfälle var 

torken nästan full av bränsle och en annan gång var det mindre bränsle i 

torken, vilket påverkar temperaturen eftersom det är lättare för luften att ta 

sig igenom bränslebädden när bränslemängden är mindre.  

Den första mätningen som genomfördes den 23 mars var det rätt kallt ute 

och det fanns stora isbitar i flishögen och i torken. Det kan påverka 

temperaturmätningen om termoelementen skulle stickas ner i en isbit vilket 

naturligvis då skulle ge en lägre temperatur.  
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När nästa mätning genomfördes den 8 april var det mycket bränsle i torken, 

den var nästan fylld ända upp till taket och bränslet var relativt torrt och 

utomhustemperaturen var något högre än den 23 mars.  

Vid tagningen av bränsleprov togs bränsleprov i flishögen och 

bränsleskurven. För att få mest rimliga resultat för fukthalten i bränslet 

skulle bränsleprov också tagits i bränslebädden i torken. Bränsleprov har 

enbart tagits i bränslebädden i torken under ett av mättillfällena den 14 april. 

Under det tillfället gick inte torken riktigt som den skulle och fukthalten i 

bränslet i bränslebädden och i bränsleskruven hade nästa identiska värden. 

Värdena togs därför inte med i slutresultaten.  

Den 25 april genomfördes mätningar på Emåmejeriet där Daniella 

Johansson från Energikontor Sydost tog bränsleproven. Bränsleproven togs 

den här gången på fyra olika ställen; två från flishögen, ett från utlopp av 

torken till bränsleskruven och ett från bränsleskruven. Endast bränsleprov 

från flishögen och bränsleprov från bränsleskruven togs med i de slutliga 

resultaten. En felkälla här är den mänskliga faktorn eftersom det var en 

annan person som tog bränsleprovet.  

Den 25 april genomfördes även mätningar av lufthastigheten av Tommy 

Andersson från BKV AB, vilket har valts att inte ta med i beräkningarna. 

Anledning till valet var att under detta mättillfälle mäts enbart fukthalten, 

lufthastigheten och luftens temperatur. Mätning av torr och våt temperatur 

och temperaturmätning i bränslebädden genomfördes inte. För att få rimliga 

resultat behöver mätningar göras under samma mättillfällen. Det gör att 

endast fukthalten av bränslet har används i de slutliga resultaten. 
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7.3 Slutsatser  

Resultat visar att torkningsprocessen får en relativ fuktighet på 76 % vilket 

innebär att fukten inte mättar luften i torken. Det betyder att torken har mer 

potential för att torka bränslet. För att luften ska blir mättad skulle 2699 

kJ/kg mer energi tillföras för att få bort mer fukt från bränslet.  

Mätningar av fukthalten visar att torken lyckas torka bränslet som har en 

fukthalt på 30-40% och lyckas torka den till en fukthalt på mellan 5-10%. 

Eftersom luften inte blir mättad i torken innebär det att fukthalten skulle 

kunna bli lägre, till och med lägre än 5-10 %. 

En orsak till den varierade temperaturerna i torken som fåtts fram i resultatet 

kan vara att varm luft med ett högt flöde smitter mellan bränslebädden och 

bidrar inte till torkprocessen. Det gör att den utgående temperaturen på 

luften ut från torken blir högre och en lägre relativ fuktighet. Åtgärder för att 

undvika problemet skulle vara att förändra hur luften tillförs till torken eller 

också ha en jämnare bränslebädd så att luften fördelas bättre.  

En faktor som påverkar torkningsprocessen mycket är utomhustemperaturen. 

När utomhustemperaturen ligger under 10 grader minskar torkeffekten och 

bränslet torkar sämre vilket är en nackdel under vinterhalvåret. Skulle 

utomhustemperaturen vara över 10 grader ökar torkeffekten istället. Det 

betyder att torken går bäst när det är varmt och soligt väder.  

Resultaten som tagits fram i rapporten är tagning utefter de mätningar och 

antaganden som gjorts. Mätningarna som gjorts har genomförts under en 

kort period på 3 veckor, mätningarna skulle kunna göras under en lägre 

period för att få mer tillförlitliga resultat.  
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BILAGA 1  

Beräkning av massbalansen för bränslet genom torken har genomförts 

genom att först beräkna det effektiva värmevärdet genom att använda formel 

1. 

                   )   (1 

För att sedan beräkna bränsleflödet genom torken används formel 2.  

     
 

  
     (2 

     bränsleflödet [kg/s ] 

   totala effekten på anläggningen [MW]  

    effektiva värmevärdet [MJ/kg br.]  

Den totala effekten på anläggningen när förgasaren går med 100 % last är 

140 kW. Förgasaren går inte alltid på 100 % last. Lasten som förgasaren går 

under mätningen har beräknats fram genom att skriva upp elproduktionen 

förhand under en tidpunkt varje dag under den veckan som mätningarna 

genomfördes och lasten beräknades till att gå på 58 % last. Beräkning av 

bränsleflödet genomfördes både på full last och på 58 % last. Beräkning av 

lasten visas i bilaga 4. 

Beräkning av ingående flöde till torken beräknas genom formel 3a och 3b.  

      
                         
                 

    (3a 

             
    

     
    (3b 

Beräkningen genomfördes genom att multiplicera den ingående 

fukthalten,    med bränsleflödet,      för att få fram hur stor andel av 

vatten,          som kommer in i torken och som sedan förångas bort, se 

formel 3a. Bränsleflödet med torrt bränsle,     beräknas genom att ta 

bränslets torrhalt multiplicerat med bränsleflödet,     . Bränsleflödet med 

Figur 17. Massbalans för bränslet genom torken. 



  
 

  

torrt bränsle,     är samma både för ingående och utgående bränsle. 

Andelen vatten i bränslet ut,          från torken beräknas genom formel 3b 

och är lägre än andelen vatten in i torken.  

  



  
 

  

BILAGA 2  

Beräkning av energibalans för luften genom torken beräknas först genom att 

beräkna ett luftflöde genom torken genom att räkna om den beräknade 

lufthastigheten till ett volymflöde genom att använda rörets area. Massflödet 

beräknas fram genom att multiplicera volymflödet med luftens densitet vid 

40 grader.  

          (4 

          (5 

                    (6 

När luftflödet har beräknats beräknas hur mycket vatten som luften består av 

i den ingående luften. Det beräknas genom att först anta en 

utomhustemperatur till 10 grader och en relativ fuktighet på 50 % och ett 

luftflöde på 41 grader. Sedan används Mollier-diagrammet för fuktig luft för 

att få fram en ångkvot, x1 för luften. Ångkvoten multipliceras med luftflödet.  

Samma beräkning genomförs på den utgående luften med en torr temperatur 

på 22 och en våt temperatur på 19 grader, den relativa fuktigheten är 76 %. 

Se formel 6a och 6b, formel 6c används sedan för att få fram differensen 

mellan utgående och ingående vattenflödet.  

                   (6a 

                   (6b 

                             (6c 

Beräkning av differensen mellan det utgående och ingående vattenflödet 

multiplicerat med den specifika ångbildningsvärmen används för att beräkna 

fram torkeffekten för vattnet, se formel 8. Beräkning av torkeffekten kan 

också genomföras med formel 9.  

Den ingående effekten in i torken beräknas genom formel 7a och den 

utgående effekten beräknas genom formel 7b och är de utgående förlusterna 

från torken.  

                        (7a 

                       (7b 

                        (8 

    specifika ångbildningsvärmen kJ/kg 

     = flödetsdifferensen mellan    och    [kg vatten/kg] 



  
 

  

                                (9 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 19. Massbalans av luften 

genom torken. 

Figur 18. Energibalans av ingående och utgående 

effekt och ångbildningseffekt. 



  
 

  

BILAGA 3  

 

Här visas en sammaställning av hela massbalansen över luften och bränslet 

genom torken. Se bild nedan.  

Här visas en sammanställning av Energibalansen över luften som går genom 

torken. Se bild nedan.  

 



  
 

  

BILAGA 4 
 

Här beskrivs beräkning av lasten för förgasaren under mätförsöket som 

genomfördes den 6 och 8 april 2016.  

 
Tabell 10. Visar datum och tid som el har producerats och drifttimmar under vecka 14 i april 2016.  

Datum och 

tid. 

Extern el 

(kWh) 

Intern el 

(MWh) 

Drifttimmar 

(h) 

Drifttimmar, 

dygn (mellan 

mätningar) 

 Effekt (kW) 

4/4 09.00 11382.2 11.9 622.3 12.2 25.5 

5/4 10.10 11693.0 12.5 634.5 9.7 23.0 

6/4 09.50 11916.3 12.7 644.2 14.3 21.9 

7/4 10.10 12228.9 12.7 658.5 17.7 21.9 

8/4 16.00 12615.8 13.5 676.2 - - 

 

I Kolon 5 i tabell 1, Drivtimmerdygn beräknas: 

     –             

     –            

     –             

     –             

Effekten i kolon 6 i tabell 1 beräknas: 

               

    
      

               

   
      

              

    
      

               

    
      

För att sedan få fram vilken last som förgasaren kör på under mätförsöken 

divideras den framräknade effekten med den totala effekten för elen, 40 kW. 

Sedan beräknas medelvärdet av det fyra framräknade värdena.  

    

  
      

    

  
      



  
 

  

    

  
      

    

  
      

   
                   

 
               

Förgasaren kör på 58 % last under mätförsöken.  

  



  
 

  

BILAGA 5 

Vid beräkning av torkeffekten när luften är mättad genomförs för att få fram 

vid vilken temperatur som luften är mättad. Det utgicks först från det 

utgångstillstånd som var vid mätningen. Den torra temperaturen 22 grader, 

den våta temperaturen 19 grader och relativ fuktighet 76 %. Formel 8a från 

teoriavsnitt används för att beräkna entalpin för att omvandla vattnet till 

ånga.  

                               J/kg 

Det beräknas sedan fram en ny entalpi som adderas med entalpin och 

beräknas med formel 8a. 

                                J/kg  

                      J/kg 

Olika temperaturer testas för att se vilken temperatur som ger lika stor 

ångbildningsvärme som vid 22 fast när luften är mättad (100 %). 

Vid 20 grader och 100 % relativ fuktighet: 

                            J/kg 

                                 J/kg  

                  J/kg  

Vid 19 grader och 100 % relativ fuktighet  

                               J/kg  

                                 J/kg 

                      J/kg 

Det visar att temperaturen behöver minska till 19 grader för att få luften 

mättad.  

                       J/kg 

       

       
       

Det innebär att det går att utnyttja 2698.3 J/kg mer för att torka bränslet.  

  



  
 

  

BILAGA 6 

Vid beräkning av torkeffekten vid olika utomhustemperaturer och olika 

ingående och utgående temperaturer används formel 9b för att först beräkna 

vilket luftflöde det är vid en effekt in på 23.6 kW och en utomhustemperatur 

på -20,-10, 0, 10 och 20 grader med konstant ingående och utgående 

temperatur på 41 och 22 grader.  

                      (9a 

       
  

      
                (9b 

                             (9c 

Nedan visas hur beräkningarna har genomförs:  

      
     

    
                   kg/s  

                              J/s 

      
     

    
                  kg/s  

                              J/s  

      
     

    
              kg/s  

                              J/s 

      
     

    
               kg/s  

                             J/s 

      
     

    
               kg/s  

                             J/s  

Samma beräkningar görs också vid en ingående temperatur, t1 på 51 grader 

och 31 grader.  

Samma formler 9a, 9b och 9c används sedan för att beräkna torkeffekten vid 

en utgående temperatur, t2 på 31 respektive 41 grader med en 

utomhustemperatur, tute mellan -20 och 20 grader.  

      
     

    
                  kg/s  



  
 

  

Samma beräkningar görs med temperaturen -10, 0, 10 och 20 grader. De 

olika massflöden,       som beräknas fram i formeln ovan sätts in i formeln 

nedan för att beräkna fram effekten, se beräkning nedan:  

                             J/s 

Samma beräkning genomförs också genom att minska på ingående 

temperatur, t1 med 20,15 och 5 grader med en utomhustemperatur, tut med 0, 

10 och 20 grader och en konstant utgående temperatur, t2 på 22 grader. Se 

beräkningar nedan:  

      
     

    
              kg/s  

      
     

    
               kg/s  

      
     

    
              kg/s  

                          J/s 

                          J/s 

                          J/s 

Beräkningarna upprepas igen med att minska på utgående temperatur, t2 till 

15, 10 och 5 grader och konstant temperatur på ingående temperatur och 

utomhustemperaturen 41 respektive 10 grader. Se beräkningar nedan:  

      
     

    
               kg/s  

      
     

    
               kg/s  

      
     

    
               kg/s  

                             J/s 

                             J/s 

                            J/s 

  



  
 

  

BILAGA 7 

Process Schema för fö g s    E    j      V      ™ I      40 och 

anläggningsdata.  

 
Tabell 11. Sammanställning av anläggningsdata från Volter TM 40 Indoor.  

Volter
 TM

 40 Indoor Anläggningsdata 

Effekt  40 kW el och 100 kW värme 

Elproduktion  Max 312 MWh/år 

Fukthalt råvara 15-18 % 

Beräknade återbetalningstid Ca 8-10 år 

Dimensioner  4.8 m×1.3 m ×2.5 m 

Askmängd  Ca 1-2 % i utgående bränsle 

Gassammansättning: CO 25 % 

H2 17 % 

CO2 8 % 

CH4 2.5 % 

N2 47.5 % 

Driftstimmar/år  

Investeringskostnad 

Råvara  

Värmevärde, gasen 

Max 7 800 

Ca 3 miljoner 

Grovfraktionerad flis 

5.75 MJ/m
3
 

Referens: Energikontor Sydost  

 

  



  
 

  

BILAGA 8 

Visar hur mätning av temperaturen genomförs.  

Här visas fyra olika bilder på torken. 

 

  

Figur 20. En schematisk bild av torken med 8 

punkter som visar var temperaturmätningar på 

40 cm djup har genomförts sett uppifrån. 

Figur 21. En schematisk bild på torken med 3 punkter som visar var 

temperaturmätningar på 40, 60 och 90 cm djup har genomförts sett 

uppifrån.  
Figur 22. En schematisk bild på torken med 9 punkter som visar var 

temperaturmätningar på 40, 60 och 90 cm djup har genomförts sätt 

från sidan. 



  
 

 


