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Abstract 
 

Combustion properties of pelletized biofuels - reserach 

for future quality-assured and competitive fuel chains 
 

The purpose of this project is to produce new scientific knowledge, to coordinate research 

abot fuel use and on ash transformation focusing on new biofuels, and to strengthen re-

search cooperation between combustion technology and the production of pellets. Work 

has been done in four work packages: 1) Physical and chemical properties of fuel pellets, 

2) Aspects of ash chemistry, 3) Development and verification of fuel index and 4) Fuel 

chain industrial application 
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Förord 
 

Detta projekt utgör nummer 2 av tre sammanhängande projekt: 

 

- ”Förbränningskaraktärisering och förbränningsteknisk utvärdering av olika pel-

letbränslen” genomfört 2008-2010 

- ”Förbränningsegenskaper hos pelleterade biobränslen - forskning för framtida 

kvalitetssäkrade och konkurrenskraftiga bränslekedjor”, 2012 - 2015 

- ”Förbränningsegenskaper hos pellets – fysikaliska egenskaper och bränsleindex” 

2014 – 2015 

 

Projektet innebär en fördjupad samverkan mellan ledande forskningsaktörer i Sverige på 

området termisk omvandling av biomassa med fokus på produktion av värme och el i 

små- och mellanskaliga anläggningar. Deltagarna är: SP Sveriges Tekniska Forskningsin-

stitut (projektledning), Umeå Universitet och Luleå tekniska universitet.  

 

Deltagarna vill tacka Energimyndigheten samt Skellefteå kommun för finansiering av 

projektet. 

 

Deltagarna vill tacka följande för engagemang och naturainsatser: Skellefteå Kraft,  

BnearIT, Electrotech Kalix, Luleå tekniska universitet och SP Sveriges Tekniska Institut. 

 

 

Borås i december 2015 

 

Marie Rönnbäck   

 

SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
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Sammanfattning  
 

Bioenergin är idag den största förnybara energikällan i Sverige och i världen, med stor 

potential att öka. En ökad biobränsleanvändning ställer i sig nya krav på hållbar tillförsel 

samt effektivt nyttjande av mark, råvaror och energi. Energimyndighetens vision till 2020 

för det bränslebaserade energisystemet innebär att Sverige klarar åtagandet om förnybar 

energi till 2020 genom ökad användning av ca 25–30 TWh fasta biobränslen och avfall, i 

fjärr- och kraftvärme, i industrin och för enskild uppvärmning.  

Pellets är en ypperlig form av energibärare i många biobränslesystem och bränslekedjor 

med stor potential att kunna utvecklas och anpassas utifrån framtida behov/krav vad gäl-

ler t ex råvarusammansättning/bränslemixar, additiv och fysikaliska egenskaper. Det är 

dock uppenbart att dagens kvalitetsstandarder måste kompletteras med parametrar som 

har högre relevans för bedömningsunderlag/kvalitetssäkran, m a p ett pelletsbränsles för-

bränningsegenskaper (tekniska och miljömässiga aspekter), för att få nödvändig applicer-

barhet i användarledet och kunna nyttjas vid utveckling av ny teknik. Denna kunskap är 

viktig för att i) styra och optimera råvaruproduktionen/uttag, hantering/lagring, föräd-

lingsprocessen och eventuell ”design” av pelletsbränslet och ii) utveckla ny och förbättra 

befintlig teknik för omvandling (för värme och elproduktion) samt rökgasrening och an-

nan efterbehandling av t ex askan. 

Syftet med detta projekt är att ta fram ny vetenskaplig kunskap och samordna forskning 

kring bränsleanvändning och asktransformation med fokus på nya biobränslen, samt för-

djupa forskningssamarbetet mellan bränsleteknik och pelletstillverkning. Arbetet har skett 

i 4 arbetspaket. 

Fysikaliska och kemiska bränsleegenskaper hos pellets 

Målet med arbetspaketet var att identifiera de kunskapsluckor som utgör hinder för reali-

sering av nya bränslekedjor eller utformning av optimerade konstruktioner eller proces-

ser. Sådana kunskapsluckor berör de fysikaliska egenskaper som är specifika för bränsle-

pellets och de kemiska förbränningsegenskaperna hos nya typer av råvaror, samt hur dess 

egenskaper inverkar på förbränningen av enstaka bränslepartiklar respektive hela bränsle-

bäddar. Syftet med arbetet är att pelletstillverkare inte bara ska optimera mot själva till-

verkningsprocessen, utan också få kunskap om hur pellets ska tillverkas för att på opti-

mala förbränningsegenskaper.  

En litteraturstudie genomfördes om kemiska och fysikaliska egenskaper hos träpellets, 

och modellering av dessa. Studien omfattade pelletsens hela livscykel allt från råvarans 

kvalitet till pelletteringsmetoder och förbränningen av bränslet. Ett stort antal referenser 

hittades (78 st.) vilka gav omfattande insikt om pyrolys, avgasning och koksförbränning 

hos termiskt stora partiklar. Dock behandlade bara ett fåtal studier densifierade partiklar 

som pellets.  

För kemisk modellering saknades vid tiden för litteraturstudien en modell av produktdis-

tribution under pyrolys. För fysisk modellering saknades a) en modell för hur packstruk-

turen påverkar fysiska egenskaper som värmeledningsförmåga och permeabilitet, b) en 

modell för krympning under pyrolys, c) en övergång från modellering av enstaka pellets 

till simulering av en reaktor. 

En inventering av kunskapsluckor genomfördes i form av en enkät riktad till bränsletill-

verkare, tillverkare av förbränningsutrustning och användare av pellets. Totalt kom sex-

ton svar in. Samtliga svaranden ansåg att val av råvara och fysikaliska egenskaper är vik-

tiga för förbränningensresultatet. De parametrar som inverkar mest anses vara hållfasthet, 

hårdhet och om pelletsen faller sönder under transport och lagring. Man saknar även till-

räcklig information om förändringar i pelletens kvalitet.  

I området småskalig eldning visade inventeringen på ett behov av mer kunskap kring an-

tändning och utbränning av hårda pellets. I den större skalan efterfrågades främst ökad 
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kunskap kring råvarans inverkan. Hur sintring, slaggning och höga partikelemissioner kan 

minskas exempelvis genom additiv och samförbränning kombinerat med primära åtgärder 

efterfrågades. Samtidigt efterfrågar man ökad kvalitetssäkring så att oförberedda kvali-

tetsfluktuationer kan hanteras bättre. 

Askkemiska aspekter 

Den övergripande målsättningen med arbetspaketet var att ta fram ny kritisk grundläg-

gande kunskap som bidrar till att erhålla en generell beskrivning av asktransformations-

processerna vid termisk energiomvandling av biomassa och därmed långsiktigt bidra till 

en breddad råvarubas. Detta har stor relevans för askrelaterade problem så som slaggning, 

beläggningsbildning och partikelemissioner. 

I arbetspaketet utfördes experiment som innefattade avancerad syntes och strukturell ka-

rakterisering med röntgendiffraktion (XRD), högtemperatur-XRD, fasdiagrambestäm-

ningar med högtemperaturmikroskopi och termisk analys (DSC-TGA), samt kemisk ana-

lys med SEM/EDS och ICP-AES. Målsättningen var att ta fram ny/fördjupa grundläg-

gande kunskap (termodynamiska data och röntgendiffraktionsdata) specifikt för fosfater 

med bl a Ca, Mg och/eller K. Dessa kemiska system är centrala för förståelsen av askrela-

terade problem vid energiomvandling av agro-baserad biomassa och biprodukter. För att 

undvika kostsamt ”trial and error” måste energiomvandlingsprocesserna kunna modelle-

ras. Bristen på grundläggande data är stor. Arbetet med utforskandet och bestämmandet 

av grunddata har också visat sig vara experimentellt mycket utmanande. 

I ett samarbete mellan Umeå Universitet och Åbo Akademi Universitet, har sex faser i sy-

stemet CaO-K2O-P2O5 utvärderats, validerats och implementerats i jämviktsberäknings-

programmet FactSage. Detta är av stor betydelse för möjligheterna att teoretiska predik-

tera beteendet av olika fosforrika biobränslen, t ex slam och andra restprodukter från 

åkerbruk, processindustri och kommunal verksamhet. 

Baserat på erfarenheter inom projektpaketet har strategier utarbetats för genomförande av 

experimentella studier för att generera empiriska data för utveckling av smältmodeller.  

En inledande pilotförsökserie har genomförts framgångsrikt. 

Kaliumavgång vid förbränning av pellets av olika askrika råvaror bestämdes experimen-

tellt. Mätningar utfördes dels i en speciellt designad försöksuppställning, en s.k. makro-

TGA, där enstaka pellets förbränns under väl kontrollerade förhållanden, dels i en roster-

bädd där fokus var på kaliums beteende som funktion av processparametrar, dels i en liten 

batch-reaktor rökgaserna analyserades on-line med en tidigare utvecklad ICP-MS metod.  

Koncentrationerna av olika element bestämdes i tillfört bränsle och i kvarvarande 

aska/koks. Både kvalitativa och kvatitativa skillnader i kaliumbeteende generellt och av-

gång specifikt mellan olika biobränslen har kunnat konstateras. Inledande studier kring 

kaliums beteende under bränsleomvandlingen har genomförts vilka visat att beroende på 

bränsle så avgår olika mycket/andel av kalium under avgasningen (pyrolys) och under 

koksförbränningen. 

Bildningsmekanismer och stabilitet för problematiska kalium- och kalciumkarbonater i 

skogsbränsleaskor utreddes. Arbetet i denna del av projektet bestod av olika delmoment 

där information från flera experimentella studier och teoretiska utvärderingar på olika sätt 

har genererat ny information med avseende på bildning, förekomst och stabilitet av ka-

lium- och kalciumkarbonater vid termokemisk omvandling av biomassa. 

Utveckling och verifiering av bränsleindex 

En förstudie genomfördes tillsammans med industrin för att klarlägga hur ett väl definie-

rat bränsleindex bör vara utformat för att vara användbart. Syftet var att lägga en grund 

för hur ett bränsleindex ska tas fram och kunna valideras. Indexet ska kunna förutsäga 

slaggbildning på rost samt emissioner av fina askpartiklar. Indexet ska även kunna nyttjas 

av både pelletstillverkare och av de som använder pellets som bränsle. 
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Den genomförda studien visade att index användbara för biobränslen saknas idag. De som 

finns är mycket begränsade, inte generella, och kan inte kvantitativt förutsäga potentiella 

ask- eller emissionsrelaterade problem. 

Förstudien ger förslag på att ett bränsleindex för biobränslen ska kunna prediktera slagg-

ningstendenser genom att innehålla viktiga variabler som koncentration av viktiga ask-

bildande element (relationen K2O-(CaO+Mg)-SiO2 i bränsleaskan, vikt-%), askhalt (vikt-

% av TS) och utrustningskategori. Bränsleindexet ska även kunna prediktera emissionen 

av fina partiklar som en funktion av askbildande element (bl.a. K, Si) och utrustningska-

tegori. 

Bränslekedjan industriell applicering 

RFID-teknik, Radio-frequency identification technology, har använts sedan 1950-talet i 

många applikationer. Tekniken går ut på att trådlöst avläsa data som är elektroniskt lagrat 

i en ”tag”. Genom att koppla taggen till ett objekt, exempelvis en bränslemängd, kan in-

formation om ursprung, bränslekvalitet mm automatiskt identifieras. I detta projekt har 

RFID-teknik använts i storskaliga försök med pellet av trä och av torv. Resultaten visar 

att det är möjligt att uppnå spårbarhet av bränsleflödet. För att svara på frågan om det är 

möjligt att praktiskt använda tekniken industriellt krävs dock tester över längre perioder. 

Marginalkostnaden för nyttjandet av RFID-teknik utgör endast en bråkdel av produkt-

ionskostnaden av bränslet.  

Slutsatser och fortsatt arbete 

Litteraturstudien av kemisk och fysikalisk modellering visade att få studier behandlar 

modellering av densifierade träpartiklar, dvs. pellets. För kemisk modellering återstår en 

modell av produktdistribution under pyrolys. För detta behövs ytterligare kunskap om re-

aktionsmekanismer under pyrolys, särskilt för samspelet mellan träets komponenter (cel-

lulosa, hemicellulosa och lignin). En annan väg att gå är att ersätta modellen med tradit-

ionell ”lumping” dvs av utvecklad gas / tjära / koks där de flyktiga beståndsdelarna för-

bränns och omvandlas till CO2 och H2O strax efter att ha lämnat partiklarna. För fysisk 

modellering av förbränning av träpellets återstår utmaningar såsom att beakta packstruk-

turern, att förutspå krympning av pellets under pyrolys samt att numeriskt lösa en reaktor 

av pellets istället för en enskild partikel. 

En viktig slutsats från en inventeringen av kunskapsluckor inom industrin är att samtliga 

anser att pelletskvalitet, map på råvara eller fysikaliska egenskaper, är viktigt för att 

åstadkomma bra förbränning. Man ser ett stort problem i att ändringar i pelletens kvalitet 

oftast inte deklarerats, och problemen uppstår utan någon egentlig förklaring. Majoriteten 

upplever dessutom att pelletens fysikaliska egenskaper påverkar förbränningen, främst 

hållfastheten. Även fukthalten anses ha inverkan på hur pelletens sönderdelas. Hur densi-

tet och hållfasthet skiljer från varandra i påverkan på förbränning och transporterbarhet 

finns egentligen ingen praktisk kunskap om. Inventeringen visar tydligt att fortsatta insat-

ser för att förklara kopplingen mellan pelletskvalitet och förbränning är motiverad. I små-

skalan är antändnings- och utbränningsproblemen av hårda pellets den mest prioriterade 

bränslefrågan. I den större skalan är det råvarans sammansättning samt kvalitetsföränd-

ringar i råvaran som kan vara problematisk.  

För att möjliggöra generell modellering av de askkemiska processerna, med syfte att ef-

fektivt kunna designa och utföra termokemisk bränsleomvandling av problematisk bio-

massa, återstår ett omfattande arbete vad gäller bestämning av grundläggande data för de 

oorganiska kemiska högtemperatursystem som utgör biobränsleaskor.  

Forskningen som utförts de senaste åren har visat på vikten av att ta hänsyn till fosfor för 

att beskriva det askkemiska processerna för biobränslen generellt, inte minst med fokus 

på beteende hos K, Na, Ca och Mg. Även för skogsbiobränslen kan detta bli aktuellt om 

dessa sameldas eller att additiv används. Kunskapen om detta är idag relativt begränsad 

och det behövs fortsatta satsningar på såväl fortsatt uppbyggnad av grundläggande kun-

skap på området som mer tillämpade tester och erfarenheter. 
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Fortsatta undersökningar och bestämningar av fasrelationer och smälttemperaturer i K2O 

– CaO – SiO2 – P2O5 – systemen bedöms som ytterst angelägna. Bestämningar av sub-

fasdiagram i detta system kan ge omedelbar värdefull information om i vilka samman-

sättningsområden som problematiska lågtemperatur smältor uppträder och ge information 

om hur man ska undvika de relaterade problemen. 

Forskningen har visat på goda möjligheter att genom god processkontroll och lämpliga 

askkemiska åtgärder, t ex bränsleadditiv, reducera emissioner av fina partiklar betydligt. 

Den fullständiga potentialen för detta i olika applikationer har inte alls utretts, utan fram-

står som ett viktigt område för framtida arbete om det ska bli möjligt. 

Inledande studier i detta projektet, tillsammans med andra pågående satsningar, har givit 

oss ny och viktigt kunskap kring hur de parallella processerna under omvandlingen av ett 

bränsle och bildning/transformaion av askan sker i ett förbrännings- eller förgasningsför-

lopp. En ökad kunskap kring t ex bildning av smältor och avgång av kalium under 

bränsleomvandlingen i olika applikationer, skulle markant öka möjligheten att predik-

tera/modellera systemet och prediktera och öka förbränningseffektiviteten, undvika askre-

laterade problem och reducera partikelemissioner. För att möjliggöra detta behövs fortsatt 

stöd till kunskapsuppbyggnad, modellutveckling och samverkan mellan olika kompeten-

ser och forskningsaktörer. 

Den genomförda förstudien om bränsleindex för biobränslen visade att de index som idag 

finns tillgängliga är mycket begränsade och ej generellt applicerbara för att kvantitativt 

bedöma potentiella ask- och emissionsrelaterade problem. Istället är branschen intresse-

rad av att ta fram bränsleindex som bör kunna svara på specifika frågor om vilken grad av 

slaggproblem som kan förväntas då ett visst bränsle förbränns i en viss eldningsutrust-

ningskategori (med fokus mot brännare och rosteranläggningar), samt vilken koncentrat-

ion av fina partiklar som kan förväntas i de råa rökgaserna då ett visst biobränsle för-

bränns i en viss typ av anläggning.  

Väl fungerande bränsleindex skulle kunna användas för kvalitetssäkring av bränslen men 

också vara ett stöd vid klassificering av bränslen samt kunna implementeras i förbrän-

ningsanläggningars driftsstrategi och/eller i anläggningarnas styrsystem. Fungerande 

bränsleindex skulle också kunna nyttjas för val av råvara/mixar och additiv i pellets-

/bränsleproduktionen. Sådana bränsleindex finns ej utvecklade för en bred biobränslebas. 

De index som tas fram bör utvärderas och verifieras i (i) labskala under kontrollerade för-

hållanden, med stor flexibilitet och möjligheter att inkludera ett större antal bränslesorti-

ment, samt i (ii) fullskaleförsök som utförs i ett antal olika närvärmeanläggningskatego-

rier (plan-, rörlig rost-, brännartekniker (ej pulver)).  

Praktiska försök med att följa bränslekvalitén i bränslekedjan med en RFID-tag har ge-

nomförts. Resultaten visar att det är möjligt att använda RFID-teknik för att uppnå spår-

barhet i ett flöde av biomassa. Det har dock betydelse hur taggen tillförs, på vilket sätt 

den följer råvaran; fixt bunden till råvaran i sig eller placerad löst i bulken. För att svara 

på frågan om det är praktiskt möjligt att använda RFID-teknik i en verklig, industriell till-

lämpning krävs tester som sträcker sig över en längre period, där information lagrad i 

RFID-taggar används aktivt för att övervaka inkommande bränslekvalitet samt justerar 

pannan därefter. Det är även väsentligt att mer försöka efterlikna en naturlig pellets i 

framtida tester. Det är inte utrett hur RFID taggar av olika storlek och form går igenom en 

bränslestack i allmänhet, och i synnerhet genom en pelletssilo.  

Marginalkostnaden för utnyttjande av ett RFID-system utgör endast en bråkdel av pro-

duktionskostnaden. Huruvida kostnaden för ett RFID-system motiveras kan i slutändan 

endast avgöras av den potentiella intressenter. 

Testresultaten visar att RFID-teknik är klar att användas på ett bränsleflöde i en industri-

ell tillämpning. Ytterligare arbete bör därför göras nära full skala tillsammans med indu-

strin. Här bör antalet RFID-taggar som krävs för att uppnå god spårbarhet och möjlighet-

en att korrelera vitala bränsleparametrar till specifika RFID-taggar undersökas. 
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Summary 
 

Bioenergy is currently the largest source of renewable energy in Sweden and in the world, 

with great potential to grow. An increased use of biofuels sets itself new requirements for 

sustainable supply and efficient use of land, raw materials and energy. The Swedish En-

ergy Agency's Vision 2020 for the fuel based energy system indicates that Sweden can 

handle the commitment of renewable energy by 2020 through increased use of 25-30 

TWh of solid biomass and waste, in heat- and power plants, in industry and in individual 

heating. 

Fuel pellets are an excellent form of energy carriers in many biofuel systems and fuel 

chains with great potential to be developed and adapted to the future needs / requirements 

regarding, for example, composition of raw materials / fuel mixes, additives and physical 

properties. It is clear that today's quality standards need to be complemented with pa-

rameters that have greater relevance to quality assurance, concerning burning characteris-

tics (technical and environmental aspects), to obtain the necessary applicability among 

users and also be utilized in the development of new technologies. This knowledge is im-

portant in order to i) manage and optimize raw material production / removal, handling / 

storage, refining and any "design" of pellet fuel and ii) develop new and improve existing 

conversion technologies (for heat and electricity production) and finally for treatment of 

flue gas and ash.  

The purpose of this project is to produce new scientific knowledge, to coordinate research 

about fuel use and on ash transformation focusing on new biofuels and to strengthen re-

search cooperation between combustion technology and the production of pellets. Work 

has been done in four work packages. 

Physical and chemical properties of fuel pellets 

The goal of the work package was to identify the knowledge gaps which constitutes an 

obstacle to the realization of new fuel chains or design of optimized structures and pro-

cesses. Such knowledge gaps concerns the physical characteristics that are specific to the 

fuel pellets and the chemical combustion characteristics of new types of raw materials, 

and how these properties affect the combustion of single particles of fuel and the entire 

fuel beds. The aim of the work is that pellet producers should not just optimize the actual 

production process, but also gain knowledge of how the pellets should be produced for 

optimum combustion characteristics. 

A literature study was conducted about the chemical and physical properties of wood pel-

lets, and modeling of these. The study covered the entire life cycle of a pellet, from raw 

material quality to pelleting techniques and combustion of the fuel. A large number of 

references were found (78) which gave extensive insight into the pyrolysis, devolatiliza-

tion and char combustion in thermal thick particles. However, only a few studies treated 

densified particles such as pellets. 

For chemical modeling, a model of product distribution during pyrolysis lacked at the 

time of the literature survey. For physical modeling lacked a) a model for how the pack-

ing structure affects the physical properties such as thermal conductivity and permeabil-

ity, b) a model for shrinkage during pyrolysis, c) a transition from modeling of individual 

pellets to simulate a reactor. 

An inventory of the knowledge gaps was conducted in the form of a questionnaire to fuel 

manufacturers, manufacturer of combustion equipment and users of pellets. In total, six-

teen responses came in. Everybody considered that the selection of raw materials and 

physical properties are important for combustion results. Most important parameters were 

durability, hardness, and if the pellets disintegrate during transportation and storage. They 

also lacked sufficient information about changes in pellet quality. 
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In the area of small-scale combustion the inventory pointed at a need for more knowledge 

about the ignition and burning of hard pellets. In the larger combustion scale, knowledge 

about the influence of fuel raw material was requested. How sintering, slagging and high 

particle emissions can be reduced, for example through additive and mixed fuels com-

bined with primary measures were requested. Also increases quality assurance to avoid 

sudden quality-fluctuations was requested.  

Aspects of ash chemistry 

The overall objective of the work package was to develop new vital fundamental 

knowledge that helps to obtain a general description of ash transformation processes in 

thermal energy conversion of biomass and therefore in the long term contribute to a 

broader raw material base. This has great relevance to ash-related problems such as slag-

ging, deposit formation and particle emissions. 

In the work package experiments were performed involving advanced synthesis and 

structural characterization by X-ray diffraction (XRD), high temperature XRD, determi-

nation of phase diagram with high temperature microscopy and thermal analysis (DSC-

TGA) and chemical analysis by SEM / EDX and ICP-AES. The goal was to develop new 

/ deepening basic knowledge (thermodynamic data and X-ray diffraction data) specifical-

ly for phosphates with e.g. Ca, Mg and / or K. These chemical systems are central for the 

understanding of ash-related problems in energy conversion of agro-based biomass and 

by-products. To avoid costly "trial and error" the energy conversion processes needs to be 

modeled. Lack of basic data is large. The work with the exploration and determination of 

basic data has also been found to be experimentally very challenging. 

In collaboration between Umeå University and Åbo Akademi University, six phases in 

the system CaO-K2O-P2O5 has been evaluated, validated and implemented in the equi-

librium calculation program FactSage. This is of fundamental importance for the theoreti-

cal prediction of the behavior of various phosphorus-rich biofuels, such as sludge and 

other waste products from agriculture, process industry and municipal activities. 

Based on experience in the project package strategies has been developed for the imple-

mentation of experimental studies to generate empirical data for the development of mol-

ten models. An initial pilot series has been successfully implemented. 

Release of potassium during combustion of ash-rich pellets from different raw materials 

was determined experimentally. Measurements were carried out partly in a specially de-

signed experimental setup, a so-called Macro-TGA, where individual pellets are com-

busted under carefully controlled conditions and on a grate where the focus was on the 

behavior of potassium as a function of process parameters and in a small batch reactor 

where flue gases were analyzed on-line with a previously developed ICP-MS method. 

The concentrations of different elements were determined in the supplied fuel and in the 

remaining ash / char. Both qualitative and quantitative differences in potassium behavior 

in general and potassium release specifically between different biofuels have been ob-

served. Initial studies on potassium behavior during fuel conversion has been carried out 

and showed that depending on the fuel, different amounts / percentage of potassium is 

emitted during devolatilization (pyrolysis) and char combustion. 

Formation mechanisms and stability for problematic potassium and calcium carbonates in 

forest fuel ashes were investigated. The work in this part of the project consisted of dif-

ferent stages where information from several experimental studies and theoretical evalua-

tions in various ways has generated new information with respect to the formation, occur-

rence and stability of potassium and calcium carbonates in the thermochemical conver-

sion of biomass. 

Development and verification of fuel index 

A pre-study was carried out together with the industry to determine how a well-defined 

fuel index should be designed to be useful. The purpose was to lay a foundation for how a 
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fuel index should be developed and be validated. The index should be able to predict slag 

formation on a grate as well as emission of fine ash particles. The index will also be used 

by both pellets producers and of those that use pellets as a fuel. The study showed that 

such an index useful for biofuels is missing today. Existing indexes are very limited, not 

general, and cannot quantitatively predict potential ash or emission-related problems. 

The pre-study suggests that a fuel index of biofuels should predict slagging tendency by 

containing the important variables such as concentration of essential ash forming ele-

ments (relationship K2O-(CaO+Mg)-SiO2 in fuel ash, weight -%), ash content (weight -% 

of TS ) and equipment category. The fuel index should also be able to predict emission of 

fine particles as a function of ash forming elements (eg K, Si) and equipment category. 

Fuel chain of industrial application 

RFID, radio frequency identification technology, has been used since the 1950s in many 

applications. It is a technique to wire-less scan data that is electronically stored in a "tag". 

By linking the tag to an object, such as a fuel quantity, information on the origin, fuel 

quality etc. is automatically identified. In this project, RFID technology has been used in 

large-scale experiments with pellets of wood and of peat. The results show that it is pos-

sible to achieve traceability of the fuel flow. However, to answer the question whether it 

is possible to practically use the technology in industry, tests over longer periods are re-

quired. The marginal cost for the use of RFID technology is only a fraction of the produc-

tion cost of the fuel. 

Conclusions and next steps 

The literature study of the chemical and physical modeling showed that few studies deals 

with modeling of densified wood particles such as pellets. Chemical modeling still lacks a 

model of product distribution during pyrolysis. This requires additional knowledge of the 

reaction mechanisms during pyrolysis, especially the interaction between the wood com-

ponents (cellulose, hemicellulose and lignin). Another way to go is to replace the model 

with the traditional "lumping" i.e. of developed gas / tar / char where the volatile compo-

nents are burned and converted to CO2 and H2O shortly after leaving the particles. For the 

physical modeling of the combustion of wood pellets challenges remain as to consider 

packing structure, predicting shrinkage of pellets during pyrolysis and to numerically 

solve a reactor of pellets instead of a single particle. 

An important conclusion from a survey of knowledge gaps in the industry is that every-

body believe that pellet quality, concerning raw material or physical properties, is im-

portant to achieve good combustion. A big problem is that changes in pellet quality often 

are not declared, and problems arise without any real explanation. The majority also have 

the experience that the pellet's physical characteristics affect combustion, primarily pellet 

durability. Also the moisture content is considered to have an impact on how the pellet 

disintegrates. There is no practical knowledge about how density and durability differ 

from each other in the effect on combustion and transportability. The survey clearly 

shows that continued efforts to explain the link between pellet quality and combustion is 

motivated. In the small scale, the ignition and final combustion problems of hard pellets 

is prioritized. In the larger scale, it is the raw material composition and quality changes in 

raw material which can be problematic. 

To enable the general modeling of the ash chemistry processes, with the aim to effective-

ly design and execute thermo-chemical fuel conversion of problematic biomass, consider-

able work remains regarding the determination of basic data for the inorganic chemical 

high temperature systems that constitute biofuel ash. 

The research conducted in recent years has shown the importance of taking into account 

phosphorus to describe the ash chemical processes for biofuels in general, particularly fo-

cusing on the behavior of K, Na, Ca and Mg. Also for forest fuels this may be of im-

portance if these are co-combusted or additives are used. The knowledge is today rela-
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tively limited and there is a need for continued investment in both the continued expan-

sion of basic knowledge in the area as well as more applied testing and experience. 

Further investigations and determinations of phase relations and the melting temperatures 

of K2O - CaO - SiO2 - P2O5 - systems are considered as extremely important. Determina-

tions of the sub-phase diagram of this system can provide immediate valuable infor-

mation about what composition are problematic and how to avoid these areas.  

Research has shown on good opportunities for process control and appropriate ash chem-

ical measures such as fuel additives to reduce emissions of fine particles significantly. 

The full potential of this in various applications has not been investigated, but appears to 

be an important area for future work. 

Initial studies in this project, together with other ongoing initiatives, has given us new and 

important knowledge of how the parallel processes for the conversion of a fuel and for-

mation / transformation of the ash takes place in a combustion or gasification processes. 

An increased knowledge of, for example, the formation of melts and the departure of po-

tassium in the fuel conversion in various applications, would significantly increase the 

possibility of predicting / modeling system and the predict and increase combustion effi-

ciency, avoid the ash-related problems and reduce particle emissions. To enable this, 

there is a need for continued support for capacity building, model development and col-

laboration between different disciplines and research actors. 

The preliminary study of fuel index for biofuels showed that the indexes that are currently 

available are very limited and not generally applicable to quantitatively assess potential 

ash and emission-related problems. Instead, the industry is interested in developing fuel 

indexes that should be able to answer specific questions about the degree of slag prob-

lems that are expected when a fuel is combusted in a certain equipment category (with a 

focus towards burners and grates), and the concentration of fine particles that may be ex-

pected in the raw flue gases when a particular biofuel is burned in a certain type of plant. 

Well-functioning fuel indexes could be used for quality control of fuels, but also be a 

support for classification of fuels and could be implemented in users operating strategy 

and / or in the plant’s control systems. Functional fuel indexes could also be used for the 

selection of raw materials / mixes and additives in pellet / fuel production. Such fuel in-

dexes are not available today for a broader variety of fuels. The indexes that are produced 

should be evaluated and verified in (i) lab scale under controlled conditions, with great 

flexibility and the ability to include a larger number of fuels, as well as in (ii) full-scale 

tests conducted in a number of different local heating plant categories. 

Practical tests to follow the fuel quality in the fuel chain with an RFID tag have been per-

formed. The results show that it is possible to use RFID technology to achieve traceability 

in a flow of biomass. However, it matters how the tag is applied, how it follows the raw 

material; fixedly attached to the commodity itself or placed loose in the bulk. To answer 

the question of whether it is practical to use RFID technology in a real industrial applica-

tion requires tests stretching over a longer period, where the information stored in the 

RFID tags are used actively to monitor incoming fuel quality and adjusts the boiler ac-

cordingly. It is even more essential to try to mimic a natural pellet in future tests. It is not 

investigated how the RFID tags of different sizes and shapes go through a fuel storage. 

The marginal cost of employing an RFID system is only a fraction of the production cost. 

Whether the cost of an RFID system is justified can ultimately be decided only by the po-

tential stakeholders. 

The test results show that the RFID technology is ready to be used in a fuel flow in an in-

dustrial application. Further work should be done in full scale together with industry. 

Here, the number of RFID tags that are required to achieve good traceability and the abil-

ity to correlate the fuel vital parameters to specific RFID tags should be examined. 
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1 Bakgrund 
 

Bioenergiproduktion innebär i sin helhet en lång hanteringskedja som börjar med växtlo-

kal och slutar med produkter såsom energi, aska och rökgaser. Däremellan ryms ett 

ökande spann av råvaror med vitt skild bränslekaraktäristik, ett antal bränslebearbetnings- 

och -uppgraderingsmetoder, samt mellanprodukter och olika funktionsadditiv innan man 

är framme vid den terminala energiomvandlingen. Även den senare är starkt diversifierad 

och uppdelad på ett antal huvudprinciper och olika tekniker med tillhörande specifika 

driftsparametrar. Kedjan utgör ett komplext system omfattande delsystem på olika nivåer 

som kontinuerligt och dynamiskt behöver integreras utifrån bränsletyp och slutanvänd-

ning. Det komplexa systemet ställer krav på kunskap och kompetens, teknik och proces-

ser samt organisation och informationsöverföring på flera plan. Även om man enbart be-

gränsar sig till den egentliga biobränslekedjan så finns det idag ingen fungerande generell 

modell för hur de olika delsystemen interagerar och påverkar slutprodukterna.  

 

Om man isolerat betraktar det som traditionellt använts och även för närvarande används 

som biobränsle, nämligen skogsbaserad råvara, så har utvecklingen från primitiv vedeld-

ning till dagens tekniskt drivna system pågått under lång tid. I stort sett har man dock 

byggt denna utveckling på känd och beprövad teknik genom ett "trial and error"-

förfarande och så småningom lärt sig att praktiskt hantera och övervinna de olika problem 

som termisk energikonvertering av skogsbiomassa medför. 

 

Trots skogsbiomassans relativt begränsade askvariationer (sett till hela spektret av bio-

massa) finns det dock en rad aktuella exempel på att den teknik som dominerar idag inte 

klarar av att hantera problem när man exempelvis introducerar ökande mängder GROT 

eller när man går från ren stamved i pellets till helträd (energived), i förbränningsanlägg-

ningar som utvecklats för i huvudsak stamvedsråvara. Ett sätt att beskriva problematiken 

är att befintliga tekniska lösningar inte är tillräckligt flexibla utan alldeles för smala med 

avseende på i detta fall relativt små variationer i bränslets askinnehåll. 

 

Om det nu fortfarande återstår problem för traditionellt skogsbränsle, riskerar användning 

av de nya i stor utsträckning obeprövade och mycket askrika bränslena bli betydligt mer 

problemfylld. Man kan definitivt slå fast att dessa nya bränslen inte kommer att kunna ut-

nyttjas till sin fulla potential om man inte lär sig behärska bränslenas helt annorlunda 

egenskaper. Å andra sidan gäller nog att de aktörer som snabbt tillägnar sig de centrala 

kunskaperna och använder dessa till att utveckla teknik och metodik utifrån förutsättning-

arna hos dessa bränslen, kommer att rycka åt sig ett initiativ som kan bli kommersiellt 

mycket fördelaktigt. Därvidlag är det inte speciellt tillämpligt att använda sig av den 

systemutvecklingsmodell som varit förhärskande för den traditionella skogsbränsleråva-

ran, det vill säga något som kan beskrivas som ett tidsödande "evolutionärt trial and er-

ror" förfarande. Med tanke på de kvarvarande bristerna för skogsbränslesystemen och vid 

beaktande av den mycket större komplexiteten vad det gäller en rad egenskaper hos de 

nya råvarorna, inses att ett helt annat och mer rationell koncept är nödvändigt. 

 

Vad det gäller själva bränslekedjan måste även där helheten beaktas vid varje forsknings- 

och utvecklingsinsats, det vill säga konsekvenserna för enhetsoperationer och processer i 

senare delar av kedjan måste alltid efterfrågas. Riskerna för suboptimeringar har varit och 

är påtagliga i den rådande organisationen av FoU på området, bland annat på grund av en 

uppenbar brist på övergripande strategi. 

 

Pellets är en ypperlig form av energibärare i många biobränslesystem och bränslekedjor 

med stor potential att kunna utvecklas och anpassas utifrån framtida behov/krav vad gäl-

ler t ex råvarusammansättning/bränslemixar, additiv och fysikaliska egenskaper. Det är 

dock uppenbart att dagens kvalitetsstandarder måste kompletteras med parametrar som 
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har högre relevans för bedömningsunderlag/kvalitetssäkran, m a p ett pelletsbränsles för-

bränningsegenskaper (tekniska och miljömässiga aspekter), för att få nödvändig applicer-

barhet i användarledet och kunna nyttjas vid utveckling av ny teknik. Denna kunskap är 

viktig för att i) styra och optimera råvaruproduktionen/uttag, hantering/lagring, föräd-

lingsprocessen och eventuell ”design” av pelletsbränslet och ii) utveckla ny och förbättra 

befintlig teknik för omvandling (för värme och el produktion) samt rökgasrening och an-

nan efterbehandling av t ex askan. 

 

Utifrån detta kan två delområden kopplat till ”termokemisk omvandling av biomassa” lyf-

tas fram där kunskap om biomassas förbränningsegenskaper av generell karaktär är kri-

tisk för att kunna lyckas med visionerna för den framtida små- och mellanskaliga 

biobränslesektorn. Forskningen inom dessa två områden är central för att integrera hela 

bränslekedjan och för att kunna lansera ett koncept eller strategi som i slutänden syftar till 

att på ett effektivt sätt utöka den förnybara råvarubasen till att omfatta även andra bräns-

len än de traditionella. Dessa områden är: 

 

1. Bränsleomvandling. Bränslets utbränningsegenskaper m a p den termiska om-

vandlingen (kemisk och fysikalisk) av biomassan. Det vill säga det för bränslet 

karaktäristiska faser av energiomvandling; torkning, förgasning och koksförbrän-

ning. 

 

2. Asktransformation. Bränslets innehåll av askbildande element och deras bete-

ende som funktion av fysisk omgivande miljö under energiomvandlingsproces-

serna, med fokus på askrelaterade aspekter av t ex slaggning, beläggningsbild-

ning och partikelemissioner. 

 

Information om både "energiomvandlingskaraktäristik" av en specifik råvara/pellets 

framställt med vissa specifika parametrar och väl verifierade "ask-/bränsleindex" bidrar 

till att integrera bränslekedjan, d v s om alla aktörer i kedjan är medvetna om dessa bräns-

leegenskaper har man större möjligheter att anpassa verksamheten med mycket högre 

grad av optimering som följd. Alltså, att koncentrera sig på dessa två områden löser 

många (om inte alla) problem i bränslekedjan. 

 

De två ovan definierade områdena och behovet av forskning inom dessa kan beskrivas 

enligt: 

 

1) Kännedom om bränsleomvandlingen (utbränningsegenskaperna) för ett bränsle är fun-

damental kunskap för design och drift av förbränningsanläggningar. En standardiserad 

karaktärisering av varje specifikt bränsle skulle kunna utformas på många sätt, exempel-

vis genom att små mängder bränsle analyseras med termogravimetrisk metodik, och/eller 

att utbränningsegenskaperna studeras som funktion av bränslets sammansättning (cellu-

losa, lignin, ETC). Förutsatt att resultaten kan modelleras och appliceras/extrapoleras till 

realistiska förbränningssituationer för olika bränsleomvandlingstekniker kan successivt en 

utbyggd databank kunna tjäna som ett referensbibliotek för bränsleproducenter, energi-

producenter/anläggningsägare samt utrustningstillverkare. Vidare bör varje typ av förbe-

handling/uppgradering av biomassa, som exempelvis pelletering med olika parametrar 

(tryck, temperatur, densitet, additiv, fukthalt) och torrifiering med olika parametrar, stu-

deras och karaktäriseras med avseende på förändrade utbränningsegenskaper. 

 

2) Bränslets innehåll av askbildande element är i de flesta fall avgörande för om det är 

möjligt att använda i en viss anläggning eller inte. De flesta bränslen orsakar någon form 

av askrelaterade problem som till exempel sintring/slaggning, bäddagglomerering, be-

läggningar, korrosion och partikelemissioner. Idag är det känt att både mängd askbildande 

element i bränslet och askelementens relativa koncentrationer är avgörande för om det 

blir problem eller ej. Detta innebär att en stor mängd scenarios av askrelaterade problem 
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är sannolika. Praktiska erfarenheter av framförallt skogsbiobränsle har upparbetats under 

lång tid.  Då de flesta nya askrika biobränslen, inklusive fosforrika agrikulturellt och in-

dustriellt relaterade, blir aktuella, så är vilsenheten inför askegenskaperna stor och förstå-

elsen för företeelserna i det närmaste obefintlig. Gamla regler gäller inte längre. Emeller-

tid har det senaste decenniet ny kunskap börjat komma fram som mer generellt beskriver 

asktransformations-reaktionerna utgående från kännedom om askelementens (de 7 - 10 

dominerande) koncentration i bränslet. Dessa kunskaper kan nu formuleras i semi-

empiriska modeller som innebär att man kan frigöra sig från ett oändligt mödosamt be-

stämmande av asktransformations reaktioner bränsle för bränsle. 

 

2 Mål för projektet 
 

Syftet med projektet är att ta fram ny vetenskaplig kunskap och samordna forskning kring 

bränsleomvandling och asktransformation med fokus på nya biobränslen, samt att för-

djupa forskningssamarbetet mellan bränsleteknik och pelletstillverkning. Nedan anges 

specifika mål för de fyra arbetspaket som får stöd. 

 

Arbetspaket - Fysikaliska och kemiska bränsleegenskaper hos pellets: 

Målet är att identifiera de kunskapsluckor som utgör ett hinder för realisering av nya 

bränslekedjor eller utformning av optimerade konstruktioner eller processer. Sådana kun-

skapsluckor berör de fysikaliska egenskaper som är specifika för bränslepellets och de 

kemiska förbränningsegenskaperna hos nya typer av råvaror, samt hur dessa egenskaper 

inverkar på förbränningen av enstaka bränslepartiklar respektive hela bränslebäddar. Syf-

tet är att pelletstillverkare inte bara ska optimera mot själva tillverkningsprocessen, utan 

också få kunskap om hur pellets ska tillverkas för att få optimala förbrännings-

egenskaper. 

 

Arbetspaket - Askkemiska aspekter:  

Del 1 i arbetspaketet behandlar grundläggande termodynamiska data och askkemiska re-

aktioner och har följande delmål: 

 

 Bestämning av termodynamiska data för faser (kemiska föreningar) i systemet 

MgO-K2O-P2O5,  samt identifieringsverktyg i form av röntgendiffraktionsdata för 

ett antal faser i samma system.  

 Termodynamisk evaluering av tidigare bestämda grunddata i systemet CaO-K2O-

P2O5, för att åstadkomma praktisk användning vid termodynamiska beräkningar.  

 Utarbetande av strategier för experiment med salt-/slaggsystem, i syfte att ge em-

piriska data som underlag för utveckling av smältmodeller.  

 

Del 2 inkluderar  studier av kaliums beteende under bränsleomvandlingen och har föl-

jande delmål: 

 

 Experimentellt bestämma kaliumavgång vid förbränning av pellets av olika 

askrika råvaror.  

 Utreda bildningsmekanismer och stabilitet för problematiska kalium- och kalci-

umkarbonater i skogsbränsleaskor, t ex utifrån experiment med stamveds- och 

energivedspellets där främst temperaturens inverkan ska studeras, men även ef-

fekten av vissa additiv. 

 

Arbetspaket - Utveckling och verifiering av bränsleindex: 

Målet är att i en förstudie tillsammans med industrin klarlägga hur ett bränsleindex behö-

ver utformas för att vara användbart. Syftet är att förstudiens resultat ska kunna användas 

för att ta fram kunskap om hur ett bränsleindex för biobränslen ska genereras och vidare 

för att kunna validera bränsleindexet. Ett sådant bränsleindex ska kunna förutsäga slagg- 
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och beläggningsbildning samt emissioner av askpartiklar, och nyttjas av pelletstillverkare 

och -kunder för att beskriva bränsleegenskaper. 

 

Arbetspaket - Bränslekedjan industriell applicering:  

Målet är att komma fram till kostnadsanalyser och rekommendationer om hur passiv ra-

diofrekvensidentifiering lämpligast implementeras i en bränslekedja, samt att identifiera 

eventuella kritiska svårigheter eller utvecklingskrav. 

  

3 Genomförande 
 

Varje arbetspaket redovisas som en delrapport nedan. Därefter följer Slutsatser och fort-

satt arbete sammanfattande för hela projektet.  

 

4 Slutsatser och fortsatt arbete 
 

Här följer  i korthet slutsatser för hela projektet. För fler detaljer se respektive delrapport. 

Litteraturstudien av kemisk och fysikalisk modellering visade att det finns ett antal stu-

dier genomförda av termiskt stora träpartiklar, vilka ger omfattande insikt om pyrolys, 

avgasning och koksförbränning av partiklarna. Men få studier behandlar modellering av 

densifierade träpartiklar, dvs. pellets. För kemisk modellering återstår en modell av pro-

duktdistribution under pyrolys. För detta behövs ytterligare kunskap om reaktionsmekan-

ismer under pyrolys, särskilt för samspelet mellan träets komponenter (cellulosa, hemicel-

lulosa och lignin). En annan väg att gå är att ersätta modellen med traditionell ”lumping” 

dvs av utvecklad gas / tjära / koks där de flyktiga beståndsdelarna förbränns och omvand-

las till CO2 och H2O strax efter att ha lämnat partiklarna.  

Fysisk modellering av förbränning av träpellets har fortfarande flera utmaningar:  

a) Packstrukturen hos träpellets bör beaktas vid bedömningen av vissa fysiska egenskaper 

såsom värmeledningsförmåga och permeabilitet. En i projektet genomförd studie indike-

rar att packstrukturen orsakar en ökning av förbränningstiden vid en partikeldensitet över 

ca 1200 kg/m
3
. Eftersom nuvarande modeller baseras på strukturen i trä, bör denna del 

ändras för att representera packningen/porstrukturen hos träpellets. Samma utmaning kan 

hittas för koksstruktur hos träpellets.  

b) Det finns ingen etablerad modell för att förutspå krympning av pellets under pyrolys. 

c) Dagens partikelmodeller kräver numerisk lösning av varje pelletspartiklar vilket är en 

nackdel modellen ska tillämpas på simulering av en reaktor.  

En inventeringen genomfördes av kunskapsluckor avseende fysikaliska egenskaper speci-

fika för bränslepellets och kemiska förbränningsegenskaperna hos nya typer av råvaror, 

samt hur dess egenskaper inverkar på förbränningen av enstaka bränslepartiklar respek-

tive hela bränslebäddar. En viktig slutsats från sexton svarande är att samtliga anser att 

pelletskvalitet, map på antingen råvara eller fysikaliska egenskaper, är viktigt för att 

åstadkomma bra förbränning. Man eftersträvar en jämn och problemfri drift utan ökat sli-

tage, vilket pellets av konstant och hög kvalitet vanligtvis resulterar i. Flertalet tillfrågade 

upplever dock att förändringar i råvarans sammansättning ofta orsakar problem, främst i 

form av askproblem. Man ser ett stort problem i att någon officiell ändring i pelletens 

kvalitet oftast inte deklarerats, och problemen uppstår utan någon egentlig förklaring. Ma-

joriteten upplever dessutom att pelletens fysikaliska egenskaper påverkar förbränningen, 

främst hållfastheten. Ökad sönderdelning av pelleten ger försämrad transporterbarhet och 

en annorlunda struktur på bränslebädden samt att riktigt hårda pellets orsakar problem 

med antändning och utbränning. Även fukthalten anses ha inverkan på hur pelletens sön-

derdelas. Hur densitet och hållfasthet skiljer från varandra i påverkan på förbränning och 

transporterbarhet finns egentligen ingen praktisk kunskap om.  
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Inventeringen visar tydligt att fortsatta insatser för att förklara kopplingen mellan pellets-

kvalitet och förbränning är motiverad. I småskalan är antändnings- och utbränningspro-

blemen av hårda pellets, dvs pellets av relativt hög hållfasthet och densitet, den mest prio-

riterade bränslefrågan. Detta eftersom det både verkar orsakar direkta förbränningspro-

blem och dessutom indirekt gör att pelletsindustrin begränsas i sin produktionsflexibilitet. 

I den större skalan visar intervjuerna med de industriella aktörerna att det främst är råva-

rans sammansättning samt kvalitetsförändringar i råvaran som kan vara problematisk. En 

enskilda pelletsens fysikaliska egenskaper verkar bli obetydlig när bränslebädden blir till-

räckligt stor, vilket även är i linje med teoretiskt kunnande. Exempel på åtgärder är att 

tillsätta additiv och/eller att samförbränna, kombinerat med förbättrad primär styrning, 

samt att öka kvalitetssäkringen av bränslekedjorna, så att oförberedda fluktuationer i kva-

litet minimeras samt att användarens kunskap om bränslets sammansättning säkerställs. 

För att möjliggöra generell modellering av de askkemiska processerna, med syfte att ef-

fektivt kunna designa och utföra termokemisk bränsleomvandling av problematisk bio-

massa, återstår ett omfattande arbete vad gäller bestämning av grundläggande data för de 

oorganiska kemiska högtemperatursystem som utgör biobränsleaskor.  

Forskningen som utförts de senaste åren har visat på vikten av att ta hänsyn till fosfor för 

att beskriva det askkemiska processerna för biobränslen generellt, inte minst med fokus 

på beteende hos K, Na, Ca och Mg. Även för skogsbiobränslen kan detta bli aktuellt om 

dessa sameldas eller att additiv används. Kunskapen om detta är idag relativt begränsad 

och det behövs fortsatta satsningar på såväl fortsatt uppbyggnad av grundläggande kun-

skap på omorådet som mer tillämpade tester och erfarenheter. 

Fortsatta undersökningar och bestämningar av fasrelationer och smälttemperaturer i K2O 

– CaO – SiO2 – P2O5 – systemen bedöms som ytterst angelägna. Bestämningar av sub-

fasdiagram i detta system kan ge omedelbar värdefull information om i vilka samman-

sättningsområden som problematiska lågtemperatur smältor uppträder och ge information 

om hur man ska undvika de relaterade problemen. 

Forskningen har t ex visat på goda möjligheter att genom god processkontroll och lämp-

liga askkemiska åtgärder, t ex bränsleadditiv, reducera emissioner av fina partiklar betyd-

ligt. Den fullständiga potentialen för detta i olika applikationer har inte alls utretts, utan 

framstår som ett viktigt område för framtida arbete om det ska bli möjligt. 

Inledande studier i detta projektet, tillsammans med andra pågående satsningar, har givit 

oss ny och viktigt kunskap kring hur de parallella processerna under omvandlingen av ett 

bränsle och bildning/transformaion av askan sker i ett förbrännings- eller förgasningsför-

lopp. En ökad kunskap kring t ex bildning av smältor och avgång av kalium under 

bränsleomvandlingen i olika applikationer, skulle markant öka möjligheten att predik-

tera/modellera systemet och prediktera och öka förbränningseffektiviteten, undvika askre-

laterade problem och reducera partikelemissioner. För att möjliggöra detta behövs fortsatt 

stöd till kunskapsuppbyggnad, modellutveckling och samverkan mellan olika kompeten-

ser och forskningsaktörer. 

Den genomförda förstudien om bränsleindex för biobränslen visade att de index som idag 

finns tillgängliga är mycket begränsade och ej generellt applicerbara för att kvantitativt 

bedöma potentiella ask- och emissionsrelaterade problem. Istället är branschen intresse-

rad av att ta fram bränsleindex som bör kunna svara på specifika frågor om vilken grad av 

slaggproblem som kan förväntas då ett visst bränsle förbränns i en viss eldningsutrust-

ningskategori (med fokus mot brännare och rosteranläggningar), samt vilken koncentrat-

ion av fina partiklar som kan förväntas i de råa rökgaserna då ett visst biobränsle för-

bränns i en viss typ av anläggning.  

Förslaget är att ett bränsleindex innehåller dels slaggningstendens hos ett bränsle, vilket 

beskrivs av en funktion som innehåller viktiga bränsle- och förbränningsrelaterade vari-

abler; 1) koncentrationen av viktiga askbildande element (relationen K2O-(CaO+MgO)-

SiO2 i bränsleaskan, vikts-%), 2) askhalt (vikts-% av TS), 3) utrustningskategori (ett antal 
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olika typ-kategorier som väl beskriver spridningen i askhanteringssystem, processtempe-

raturer, rosterbelastningar, rostkonstruktioner etc.)  

På samma sätt predikteras emissionen av fina partiklar hos bränslet av en funktion som 

innehåller variablerna 1) koncentrationen av viktiga askbildande element (ev relationen 

mellan K, Si och ett antal andra askbildande element i bränsleaskan) och 2) utrustnings-

kategori (ett antal olika typ-kategorier som väl beskriver spridningen i bädd-

/bränslepartikeltemperaturer som i sin tur beror av rosterbelastningar, rostkonstruktioner 

etc.). Slaggningstendensen kan då bedömas i en kategori (ingen/ringa, låg, moderat, hög) 

av förväntade slaggproblem som uppkommer i en viss anläggningskategori. Koncentrato-

nerna av partiklar i råa rökgaser för ett bränsle och en viss anläggningskategori kan då 

bedömas i ett intervall (mycket låg, låg, moderat, hög).  

Väl fungerande bränsleindex skulle kunna användas för kvalitetssäkring av bränslen men 

också vara ett stöd vid klassificering av bränslen samt kunna implementeras i förbrän-

ningsanläggningars driftsstrategi och/eller i anläggningarnas styrsystem. Fungerande 

bränsleindex skulle också kunna nyttjas för val av råvara/mixar och additiv i pellets-

/bränsleproduktionen. Sådana bränsleindex finns ej utvecklade för en bred biobränslebas. 

De index som tas fram bör utvärderas och verifieras i (i) labskala under kontrollerade för-

hållanden, med stor flexibilitet och möjligheter att inkludera ett större antal bränslesorti-

ment, samt i (ii) fullskaleförsök som utförs i ett antal olika närvärmeanläggningskatego-

rier (plan-, rörlig rost-, brännartekniker (ej pulver)).  

Praktiska försök med att följa bränslekvalitén i bränslekedjan med en RFID-tag har ge-

nomförts. Resultaten visar att det är möjligt att använda RFID-teknik för att uppnå spår-

barhet i ett flöde av biomassa. Det har dock betydelse hur taggen tillförs, på vilket sätt 

den följer råvaran; fixt bunden till råvaran i sig eller placerad löst i bulken. För att svara 

på frågan om det är praktiskt möjligt att använda RFID-teknik i en verklig, industriell till-

lämpning krävs tester som sträcker sig över en längre period, där information lagrad i 

RFID-taggar används aktivt för att övervaka inkommande bränslekvalitet samt justerar 

pannan därefter.  

Det är även väsentligt att mer försöka efterlikna en naturlig pellets i framtida tester. Det 

är inte utrett hur RFID taggar av olika storlek och form går igenom en bränslestack i all-

mänhet, och i synnerhet genom en pelletssilo.  

Marginalkostnaden för utnyttjande av ett RFID-system utgör endast en bråkdel av pro-

duktionskostnaden. Huruvida kostnaden för ett RFID-system motiveras kan i slutändan 

endast avgöras av den potentiella intressenter. 

Testresultaten visar att RFID-teknik är klar att användas på ett bränsleflöde i en industri-

ell tillämpning. Ytterligare arbete bör därför göras nära full skala tillsammans med indu-

strin. Här bör antalet RFID-taggar som krävs för att uppnå god spårbarhet och möjlighet-

en att korrelera vitala bränsleparametrar till specifika RFID-taggar undersökas. 

 



 

 

Delrapport - Fysikaliska och kemiska bränsleegen-

skaper hos pellets 
 

Arbetspaketet är uppdelat i två rapporter: 

 

 Kunskapsläget för modellering. Rapporten är en litteraturstudie över hur fysiska 

och kemiska egenskaper hos bränslepellets kan modelleras och simuleras under 

förbränning. Kvarstående utmaningar för modellering av pellets beskrivs. 

 

 Inventering av vilka fysikaliska pelletsegenskaper som är viktiga, och vilka man 

behöver veta mer om, vid tillverkning och vid förbränning av pellets genom en 

frågeenkät (genomförd via telefon) riktad till pelletstillverkare (5) och tillverkare 

av förbränningsutrustning (5) och användare av pellets (7). 
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This report shows the results of the literature study for the physical and chemical properties of 

fuel pellets. It is part of the project “förbränningsegenskaper hos pelleterade biobränslen – 

forskning för framtida kvalitetssäkrade och konkurrenskraftiga bränslekedjor. This report 

shows the results on the literature review of modelling and simulation of biomass particles 

during combustion. The results of review suggested that the state-of-the-art biomass combus-

tion models can be applied to combustion of pellet in general. The main difference, i.e. pro-

spective studies lies on the modelling of physical property of pellets. Modelling physical 

property of pellets based on their packing/pore structure appears to be one of the biggest chal-

lenges to make accurate models of pellet combustion. 
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1. Introduction 
 

Wood pellet industry is an important part of bioenergy industry at annual production of 14 

million tons worldwide in 2010. The performance of heat and power production with pellets 

depends on the optimal design of pellet boilers. Understanding fundamentals of fuel particle 

conversion is of great importance in the optimization of reactor performances. 

Phenomena that occur during biomass pellet production are complex. Biomass particles are 

compacted under pressure to form densified pellet. Under mechanical pressure, biomass parti-

cles first rearrange in a pelletizing die to remove air in the gaps among particles, and then de-

form to remove air in intra-particle pores. At the same time, the temperature of the biomass 

particles increases due to the friction between biomass and the pellet die during the forced 

passage through press channel. Elevated temperature in wet biomass activates the natural 

binders in particles and makes physical bonds with neighbor particles to form a pellet. Several 

pelletizing conditions for biomass densification process have important roles on both process 

efficiency and the quality of product. For example, high pelletizing temperature and low 

moisture content in biomass have shown to enhance the pellet strength and density, and also 

reduced the pelletizing energy consumption. 

 

Figure 1 Operation parameters, pelletizing conditions and their effect on combustion behavior 

through physical and chemical properties. 

 

Figure 1 shows the schematic presentation of different factors affecting fuel conversion of 

pellets.  We defined operational parameters as the parameters pellet producers can control di-
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rectly (drying temperature etc.). Pelletizing conditions, which are the local conditions of bio-

mass particles at the moment of pelletization and not able to be observed directly, are largely 

affected by these operation parameters. Chemical and physical properties of biomass pellet 

are affected both by these factors (see Fig.1). Chemical properties (e.g. organic and inorganic 

composition) are determined mainly by the choice of feedstock, but they might change during 

and after pelletization process as well [1,2]. On the other hand, physical properties (density, 

thermal conductivity, permeability) are affected by pelletizing conditions. Chemical and phys-

ical properties of the fuel determine heat and mass transfer rate, reaction path and kinetics [3]. 

For instance, pelletizing conditions (i.e. pressure, temperature and moisture) significantly af-

fect pellet density and thermal conductivity due to compression of vacuole in wood particles 

as well as improved solid-solid contacts.  

Particle models that describe transport phenomena, chemical reactions, and physical trans-

formation can be a powerful tool to understand how chemical and physical properties of pel-

lets influence the overall boiler performance via fuel conversion behavior. Since there is very 

limited amount of studies have been carried out for particle modelling of biomass pellets, we 

investigated the modelling of wood particles. This report describes the summary of the recent 

progress in the modelling of thermally thick particles. The focus was especially on to identify 

which physical/chemical parameters play significant roles on fuel conversion. 
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2. Modelling of chemical reactions 
 
2.1 Phenomenological overview of biomass pyrolysis 
Biomass composes of hemicellulose, cellulose, lignin and extractives where proportion of 

those can vary depending on the type and origin of the plant. Additionally, mineral matter is 

also found in biomass which varies from 0.1-2% in wood to 15%-25% in herbaceous biomass.  

Pyrolysis products of biomass have hundreds to thousands of chemical species. The composi-

tion and yield of those products are affected by the pyrolysis condition, composition of bio-

mass and residence time. For convenience, usually, those are lumped into three main catego-

ries namely permanent gases, char and liquid (often called “tar”). Permanent gases include 

CO, CO2, H2, CH4 and C2 hydrocarbons. Liquid products consist of water, oxygenates (prima-

ry vapor, acids, ketones, phenols, guaiacols and furans), light aromatic hydrocarbons (ben-

zene, toluene, etc.) and poly-cyclic aromatic hydrocarbon (PAHs). Oxygenate products are 

dominating at low temperature (<973 K) while PAHs become main products at high tempera-

ture (>1173 K) [4]. 

In general,  it is considered that hemicellulose pyrolyzed at 225-325 °C, cellulose at 325-

375 °C and lignin at 300-500 °C whereas extractives (e.g. terpenes) can escape at the tem-

perature less than 225 °C [5]. Several zones of mass loss curve have been identified from 

thermogravimetric studies in those temperature ranges, attributed to decomposition of those 

components. On the other hand, simultaneous degradation of all components takes place when 

the temperature/heating rate is sufficiently high. Ash compositional effect and component in-

teraction should also be emphasized. Ash elements such as potassium, sodium and calcium 

favors decomposition and char production at expense of tar [6]. When hot volatiles come in 

contact with the char, it initiates exothermic char formation reaction.  

Primary reactions expresses the degradation of solid into volatiles and char whereas second-

ary reaction are those which gone through degradation of primary volatile products [7]. At 

high temperature and longer residence time secondary reaction can play an important role 

through decomposition of tars into lighter gases. Secondary reaction can take place both het-

erogeneously and homogeneously, includes cracking, partial oxidation, re-polymerization and 

condensation [8]. Heterogeneous secondary reaction includes cracking of tar on char surface 

or catalytic effect reaction by mineral matters [7]. For instance, Nik-Azar et al. [8] Observed 

that increase of particle size decreased the bio-oil yield significantly which was attributed to 

secondary cracking of tar vapor while it was passing over the hot char layer. 

Janse et al.[9] observed from their modelling study that secondary tar cracking is likely to be 

negligible inside a particle less than 1 mm diameter (spherical particle) and temperature up to 

900 K.  Likewise similar observation was made by Gilbert [10] when the size of the cubic 

sample was reduced from 15 to 10 mm.  It was concluded that particle size particle size was 

still not significant to observe the explicit effect of tar cracking. Anyway, vapor-phase thermal 

cracking dominated the cracking process at temperatures exceeding 600 °C [10]. 
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2.2 Kinetic models for overall mass loss rate by pyrolysis 
Different types of models are available to express biomass pyrolysis under chemically con-

trolled atmosphere. An extensive review was done by Di Blasi [3]. Most classic models are 

presented in Figure 2. Although this model is extensively used in particle modelling practice 

due to numerical simplicity and fewer requirements of input data, it lacks representing com-

prehensive analysis of the process in most of the cases [11]. 

 

 

Figure 2 One-component, competitive reaction model for primary wood pyrolysis. 

 

Secondary reactions play significant roles for product yields in some cases especially when 

particles are thermally thick. Hence, pyrolysis reaction models often introduce secondary re-

actions as shown in Figure 3. However, kinetics of these reactions are not well established 

since it involves thousands of reactions.  

 

Figure 3.Two stage semi global model for primary wood pyrolysis 

 

Kinetic parameters of these reaction schemes are often represented by first-order reaction with 

respect to the unreacted biomass as shown in Equation 1. Some studies have applied distribut-

ed activation energy model (DAEM) as shown in Equation 2 [12–14]. DAEM assume that the 

activation energy of pyrolysis has Gauss distribution because the number of reactions is con-

siderably large. These models are incapable of predicting yield of different gas and/or tar spe-

cies during pyrolysis. Several theoretical and empirical models have been proposed to predict 

product distributions as shown in next section. 

 

    −
𝑑𝑚𝑏

𝑑𝑡
= 𝐴𝑝𝑒𝑥𝑝(− 𝐸𝑝 𝑅𝑇⁄ ) ∙ 𝑚𝑏    (1) 
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∞

0
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2.3 Models for product distribution of pyrolysis 
2.3.1 Lumped three-parallel reaction models 
There are some studies that considered the gaseous products from independent parallel reac-

tions of three or more biomass components: cellulose, hemicellulose and lignin(s). Each com-

ponent is assumed to follow traditional lumped model such as reference [15]. The model by 

Ranzi et al. is shown in Figures 4-6 and Tables 1-3 as an example [16].  It does not account 

for the interaction between three components or catalytic effect of ash contents.  This model 

has been confirmed to be able to predict mass loss profile of biomass in the range of 5-1000 

K/min and also the mass loss for DTF experiments [16–18]. 

 

 

 

Figure 4 Kinetic scheme of cellulose pyrolysis model  [16] 

 

 

Table 1 Stoichiometry and kinetic parameters of cellulose pyrolysis model  [16] 

Stoichiometry of reactions Kinetic parameters 

Cellulose → Active Celllose k1=8·10
13

exp(-46000/RT) 

Cellulose → 5H2O + 6char k2=8·10
7
exp(-32000/RT) 

Active Cellulose→ 0.95C2H4O2 + 0.25C2H2O2 + 0.2CH3CHO + 

0.25C6H6O3 + 0.2C3H6O + 0.2CO2 + 0.15CO + 0.1CH4 + 0.9H2O + 

0.65char 

k3=1·10
9
exp(-30000/RT) 

Active Cellulose → C6H10O5 k4=4·Texp(-10000/RT) 

 

 

 

Figure 5 Kinetic scheme of hemicellulose pyrolysis in the model  [16] 
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Table 2 Stoichiometry and kinetic parameters of hemicellulose pyrolysis model  [16] 

Reactions Kinetic parameters 

Hemicellulose → 0.4HCE1 + 0.6HCE2 k1=1·10
10

exp(-31000/RT) 

HCE1 → 2.5H2 + 0.125H2O + CO + CO2 + 0.5CH2O + 0.25CH3OH + 

0.125C2H5OH + 2char 

k2=3·10
9
exp(-27000/RT) 

HCE1 → Xylose k3=3·T·exp(-11000/RT) 

HCE2 → 1.5H2 + 0.125H2O + 0.2CO2 + 0.7CH2O + 0.25CH3OH + 

0.125C2H5OH + 0.8G(CO2) + 0.8G(COH2) + 2char 

k4=1·10
10

exp(-33000/RT) 

 

 

Figure 6 Major monomers of lignin in wood [16] 

 

Table 3 Stoichiometry and kinetic parameters of lignin pyrolysis model  [16] 

Stoichiometry of reactions Kinetic parameters 

LIG_C → 0.35lignin_cc + 0.1pCoumaryl + 0.08C6H6O + 1.49H2 + 

H2O + 1.32G(COH2) + 7.05char 

k=4·10
15

exp(-48500/RT) 

LIG_H → LIG_oh + C3H6O k=2·10
13

exp(-37500/RT) 

LIG_O → LIG_oh + CO2 k=1·10
9
exp(-25500/RT) 

Lignin_cc → 0.3pCoumaryl + 0.2C6H6O + 0.35C3H4O2 + 1.2H2 + 

0.7H2O + 0.25CH4 + 0.25C2H4 + 1.3G(COH2) + 0.5G(CO) + 7.5char 

k=5·10
6
exp(-31500/RT) 

LIG_oh → LIG + 0.5H2 + H2O + CH3OH + G(CO) + 1.5G(COH2) + 

5char 

k=10
13

exp(-49500/RT) 

or k=10
5
exp(-20500/RT) 

LIG → C11H12O4 k=80T·exp(-12000/RT) 

LIG → 0.7H2 + H2O + 0.2CH2O + 0.5CO + 0.2CH2O + 0.4CH3OH + 

0.2CH3CHO + 0.2C3H6O2 + 4(or 0.4)CH4 + 0.5C2H4 + G(CO) + 

0.5G(COH2) + 6char 

k=1.2·10
9
exp(-30000/RT) 
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2.3.2 bio-FLASHCHAIN 
Bio-FLASHCHAIN is the biomass version of FLASHCHAIN model [19–21], which have 

been developed to predict gas evolution during coal pyrolysis.  It assumes that biomass are the 

polymer of glucosan and lignin monomer (hemicellulose and xylan are ignored) [22].  There 

are three types of bridges between each monomer: whole bridges, dehydrated bridges, and 

char links. Char links cannot be broken by any reaction.  The reaction scheme is shown in 

Figure 7.  There is no specific reaction mentioned in the literature, but it applies the DAEM.  

Predictable species are: char, tar, CO, CO2, H2O, C2H4, C2H6, C3H6, CH3CHO, CH3OH, 

Ac+fu, H2 and CH4.  This model was confirmed to have accurate prediction of these products 

for 1000 K/s. 

 

 

Figure 7 Reaction scheme of bio-FLASHCHAIN [22] 

 

2.3.3 Bio-CPD model 
Bio-CPD model has been developed to predict the pyrolysis behavior of biomass by modify-

ing chemical  percolation devolatilization (CPD) model [23–25] for the structures and reac-

tion kinetics of biomass components: cellulose, hemicellulose and lignin [26,27].  Each com-

ponent is assumed to be the chain of sugars (cellulose and hemicellulose) and aromatics (lig-

nin) and to pyrolyze independently. Considered reactions are bridge breaking in the chain and 

vapor-liquid equilibrium as described in Figure 8.  The yields of char, tar and light gases can 

be predicted.  It has been applied to various heating rate and showed good predictability at 

high temperature range (>1000 K). 
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Figure 8 Reaction scheme of biomass pyrolysis in bio-CPD model (example of glucose) 

 

2.3.4 FG-biomass model 
This model is used for the prediction of gas and tar evolution from biomass pyrolysis.  It is a 

modified version of FG-DVC (functional group-depolymerization-vaporization-cross-linking) 

model that was originally developed for coal pyrolysis [28].  Because of the nature of bio-

mass, FG-biomass does not consider DVC part where tar and char generation is calculated, 

but tar generation is also included in FG part where gas generation is calculated.  The model 

assumes that biomass consists of a group of precursors that will be transformed to pyrolysis 

products throughout reactions as shown in Figure 9.  Kinetic parameter of each reaction is ob-

tained by the distributed activation energy model by fitting to the experimental data by TG-

FTIR [29–33].  Therefore, the application of this model is limited to <100 K/min so far. 

 

 

Figure 9 General reaction scheme of FG-biomass 

 

2.3.5 Other empirical models for the composition of volatiles 
To be able to be implemented in reactor simulation models easily, some simple empirical and 

semi-empirical models have been also developed as sub-models.  Thunman et al. [34] devel-

oped a set of equations to predict the pyrolysis gas composition to satisfy both mass and ener-

gy balances.  All the parameters except for two empirical values (CO/CO2 and THC/CO2) can 

be derived from fuel analyses in this model.  Similary, Neves et al. [35] introduced a set of 

equations and the parameters that was derived by the collection of experimental data.  Green 
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et al. [36,37] developed an empirical model for the product yields that is correlated with reac-

tion temperature.  With kinetic expression, this model predicts the product gas evolution from 

pyrolysis as a function of temperature and time.  It can be applied in wide reaction conditions 

easily because fitting parameters in this model were confirmed to be linear functions of heat-

ing rate. 

 

2.3.5 Conclusions and prospective studies 
The models to predict pyrolysis products yields can be categorized into two groups: theoreti-

cal models and semi-empirical models.  There are some drawbacks for each group although 

these models have demonstrated good predictabilities for the pyrolysis products of biomass in 

general.  There are three theoretical models that predict the pyrolysis products of biomasses 

from its compositions: lumping model, bio-FLASHCHAIN and bio-CPD.  These models have 

difficulties when predicting pyrolysis products at certain pyrolysis conditions: 400-600 C for 

bio-FLASHCHAIN and bio-CPD; and 1073-1273 K for lumped model.  There are a few pos-

sible reasons for this inaccuracy. First, these models do not consider the interaction between 

biomass components [38–40].  Second, these models do not consider the catalytic effect of 

ash contents (e.g. K, Ca, Na, etc.) [38,41].  Another possible reason for bio-FLASHCHAIN 

and bio-CPD is that the failure in determining the structure of biomass components.  Although 

these models consider bridge breaking reactions, cross-linking reactions and gas evolutions 

from functional groups, part of gas evolutions correspond to the decomposition of monomers 

(glucose, xylose and lignin monomers) as considered by lumped model.  It should also be not-

ed that the structure of hemicellulose and lignin differ by biomass species.  Although semi-

empirical model can simulate the gas evolution rate quite accurately, they need new experi-

mental data to obtain kinetic parameters for pyrolysis products of new samples. In terms of 

computation efficiency, some semi-empirical models are superior to theoretical models and 

FG-biomass model because of the number of reactions in the model. 

To have better simulation model for thermochemical conversion processes of biomass, it is 

important to overcome the above-mentioned drawbacks of theoretical models.  First, it is im-

portant to have large data for pyrolysis product of various biomasses like coal.  It is important 

to categorize biomass in the similar matter as coal rank, and to identify the relationship be-

tween the biomass composition (both organic and ash contents) and pyrolysis behavior.  

Based on this relationship derived from experiments, it will be possible to build theoretical 

model that consider (1) interaction between biomass components, (2) catalytic effect of ash 

contents, and (3) unique reactions that occur in biomass pyrolysis but not coal pyrolysis. 

 

2.4 Heat of reaction during pyrolysis 

Apart from chemical kinetics, another important concern is the heat of pyrolysis reaction.  Mi-

losavljevic et al. [42] reported that cellulose pyrolysis is endothermic in the absence of mass 

transfer limitation with heat of reaction of 538 kJ/kg with respect to volatiles evolved. They 

argue this endothermicity to the latent heat requirement for vaporizing the primary tar decom-

position products. However, low heating rate can serve to exothermic formation of char with 
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approximately 2000 kJ/kg of heat of reaction with respect to char.  Therefore, heat of reaction 

can change from endothermic to exothermic depending on the condition of the pyrolysis.  

Janse et al. [9], in their modelling study, showed time of 90% conversion can increased by a 

factor of 2 or more when the heat of reaction is changed from endothermic to exothermic. In 

usual modelling practice, the heat of reaction for primary pyrolysis is considered as endo-

thermic whereas secondary reactions are slightly exothermic. A study on heat of pyrolysis 

was conducted on a big biomass particle (2 cm in diameter and 8 cm in length) by Lee et al 

[43]. They identified three zones of heat of reaction when the heating rate was low: an endo-

thermic primary decomposition zone at temperatures below 250 °C, an exothermic partial 

char zone at the temperature between 250 °C and 340 °C, and an endothermic surface char 

zone at 340 °C < T < 520 °C.  The weighted heat of reaction was 610 kJ/kg. In contrary, high 

heating rate experiments showed exothermic behavior of the pyrolysis.   The authors conclud-

ed that the heat of pyrolysis depends on external heating rate, total heating time and aniso-

tropic property of the wood and char relative to internal flow of heat and gas [44]. Value for 

reaction heat for different reaction can be found in Di Blasi [45], Bryden et al. [46] or Haseli 

et al. [44]. 

 

2.5 Char gasification and combustion 
Solid residues from pyrolysis are called char, which mainly consist of carbon and ash with 

minor components such as hydrogen and oxygen. Char particles are further heated to envi-

ronmental temperature after pyrolysis inside the boiler. When the char temperature reaches 

around 400 °C, char particles start reacting with oxygen (combustion). Similarly, char parti-

cles react with steam and carbon dioxide at the temperature above 700 °C. Overall reaction 

schemes of char combustion and gasification are shown in Equation 3-5. 

 

    C + γO2  2(1-γ) ·CO + (2γ-1)·CO2    (3) 

    C + CO2  2CO      (4) 

    C + H2O  CO + H2      (5) 

 

Char combustion and gasification also include complicated phenomena such as physisorption 

of oxidizer to the char surface, surface reaction, and desorption of the reaction products. An 

example of char combustion mechanism is shown in Equation 6-10 [47]. 

 

    2C + O2  2C(O)      (6) 

    C(O)  CO       (7) 

    2C(O)  C + CO2      (8) 
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    C(O) + O2  CO2/CO + C(O)    (9) 

    C + CO2  CO + C(O)     (10) 

 

More detailed description of char gasification and combustion reaction schemes and mecha-

nisms can be found, for example, by Johnson [48] or Di Blasi [47]. 

Only the reactivity is the subject of the chemical modelling of char gasification and combus-

tion because there is no variation in the product distribution. The reactivity of char combus-

tion is usually calculated as conversion rate, dX/dt, which can be described under a sufficient-

ly range of operating conditions by equation 11 [6]. 

 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑝, 𝑇) ∙ 𝑓(𝑋)     (11) 

 

The first function, k is a kinetic coefficient including the effect of temperature and the partial 

pressure of species involved in the gasification and combustion reaction (O2, CO, CO2, H2O 

and H2).  Arrhenius (Equation 12) and Langmuir-Hinshelwood expressions (Equation 13 as an 

example of CO2 gasification) are most common models that have been utilized in literature.  

The second term, f(X), expresses the change of the conversion rate during char gasification 

and it has been often interpreted in terms of the change in reactive surface area (e.g. random 

pore model, equation 14 [49]). Despite the significant progress of the research in the structural 

function, f(X), first order reaction model, f(X) = 1-X, is most commonly applied in the particle 

models. 

 

𝑘 = 𝐴𝑃𝑖
𝑛exp(−𝐸/𝑅𝑇)    (12) 

𝑘 =
𝑘1𝑓𝑃𝐶𝑂2

1+
𝑘1𝑓

𝑘3
𝑃𝐶𝑂2+

𝑘1𝑏
𝑘3

𝑃𝐶𝑂

     (13) 

𝑓(𝑋) = (1 − 𝑋)√1 − 𝛹𝑙𝑛(1 − 𝑋)    (14) 

 

The literature review by Di Blasi [47] shows the kinetic parameters of char combustion and 

gasification. In this review, activation energy of char combustion with O2 varied in the range 

of 140–230 kJ/mol, that of char gasification with CO2 was 200–250 kJ/mol, and that with H2O 

was 180–200 kJ/mol. The reference rate of char combustion had significant variance depend-

ent on the literature, especially for CO2 and H2O. The variance can be due to many different 

reasons such as catalytic activity of inorganic components [50,51] and pyrolysis conditions 

such as heating rate [52], pressure [53] and so on. 
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Modelling of physical properties and transport phenomena 
 
3.1 Phenomenological overview of pellet combustion at particle scale 
The kinetic approach to describe pyrolysis and char gasification mechanism in previous chap-

ter does not consider transport phenomena. The size of the pellet particles used in practical 

pellet boilers is ranging from 6 mm to 12 mm in diameter with length to diameter ratios at 1-

4. In such particles, the effect of transport phenomena, i.e. mass and heat transfer, becomes so 

significant that they are no longer negligible. Those effects have to be taken into account 

along with chemical kinetics of biomass to comprehend the pellet combustion process. There 

are several extensive reviews for the transport model of pellet combustion [3,6,54]. 

 

 

Figure 10 Schematic figure of thermally thick particles during combustion [55] 

 

When pellet particles are supplied to boilers, they are exposed to high temperature environ-

ment, and experience transient heat transfer together with drying, pyrolysis and char combus-

tion/gasification. Figure 10 shows schematic figure of thermally thick particles during com-

bustion in general.  In extreme case (e.g. large particles and high gaseous temperature), there 

exists the moment when particles can be divided into three zones: wet core, dry biomass the 

heat is transferred to the center by conduction. When the local temperature of pellet at specific 
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position reaches certain temperature, water contained in the particle is evaporated. After the 

evaporation, biomass fuel experiences pyrolysis (i.e. thermal degradation) and then char is 

gasified or combusted when the oxidizers (O2, CO2 and H2O) diffuses to char layer. Water 

vapor and volatiles travel towards hot surface and leaves the particle; however, those may mi-

grate towards the colder part of the fuel which can result in condensation of those matters. 

During transport of higher molecular weight gases (tar), secondary reaction of tar can take 

place in pores of the solid structure. At completion of pyrolysis, a solid char layer is formed. 

The transport behavior of volatile is controlled by fuel structure changes through development 

of a network of cracks, surface regression, internal shrinkage or swelling and, primary frag-

mentation. 

 

3.2 Characteristic times and dimensionless parameters 
Detailed investigation of physical processes by incorporating them in mathematical model re-

quires explicit understanding of the above mentioned processes. Therefore, rate controlling 

step is usually estimated roughly by comparison of characteristic times among various chemi-

cal and physical processes. Although those time scale based evaluations does not consider dy-

namic nature of the process (e.g. considering constant physical properties for biomass), it 

helps to highlight importance of certain physical process (7).  Table 4 shows the characteris-

tics rates and times of drying, pyrolysis and char combustion. 

 

Table 4. List of characteristic times for drying, pyrolysis and char combustion [6,54] 

Processes Characteristic time 

Drying, τdr 1/(FevFBi)Rhi 

Pyrolysis, τpy 1/[Apexp(-Ep/RT)] 
Char gasification and combustion, τcc 1/[Acexp(-Ec/RT)] 
External heat transfer, τeh ρcpd/heff 
Internal heat transfer, τih ρcpd2/λ 
External mass transfer, τem 1/hm 
Internal mass transfer, τim d2/Deff 

 

A set of dimensionless numbers can be introduced by taking the ratios of characteristic times. 

Biomass particles exposed to high temperature environment experience transient heat transfer, 

which results in subsequent or simultaneous evaporation, pyrolysis and char combus-

tion/gasification (called fuel conversion process in general). However, each fuel conversion 

process occurs sequentially (dryingpyrolysischar gasification/combustion) at any specific 

local position in fuel particles.  Table 5 listed definition of some dimensionless numbers [6]. 

A drying number was developed to account time of drying and devolatilization process [56].  

Drying number, Dr, is the ratio of the characteristic time of drying to that of pyrolysis. Dr << 

1 (i.e. τpy>> τdry) means that most of the moisture has been evaporated before pyrolysis begins. 

Under such condition, drying and pyrolysis can be considered to occur sequentially. In con-

trast, when Dr>> 1, i.e. τpy<< τdry, pyrolysis and drying take place simultaneously [6].  Figure 



17 

 

 

11 shows schematic representation of drying and pyrolysis rate according to the change in 

drying number. 

 

 

Figure 11 Qualitative illustration of the normalized conversion rate at three extreme drying numbers 

during thermal conversion of a fuel particle. The rate of evaporation of moisture (solid line) and the 

devolatilization rate (dashed line) are plotted versus time. [56] 

 

Most commonly used dimensionless numbers for “thermally thickness” of fuel particles dur-

ing pyrolysis are Biot number and Pyrolysis number (or Damköhler number). The Biot num-

ber, Bi, represents the relative importance of external and internal heat transfer while 

Damköhler number, Da, or pyrolysis number, Py (= 1/Da), shows the comparison between 

pyrolysis rate to (internal or external) heat transfer rate. 

Bi<< 1, the characteristic time of external heat transfer is much longer than the heat transport 

through conduction. Such processes are controlled by external heat transfer and the tempera-

ture inside the particle becomes rather uniform. Such particles are usually called thermally fi-

ne (or thin) particles. In contrast, Bi>> 1 means faster external heat transfer than internal heat 

transfer through the particle.  Such particles tend to have significant temperature gradient dur-

ing pyrolysis and called thermally thick particles.  

Pyrolysis number, Py, is the ratio of pyrolysis to heat transfer characteristic time [57]. Internal 

pyrolysis number, Pyi, compares characteristic time of pyrolysis with internal heat transfer 

whereas external pyrolysis number, Pye, shows the relative importance of pyrolysis against 

external heat transfer. In general, both pyrolysis numbers become several orders lower than 

unity in pellet boilers, indicating that the pyrolysis process is controlled by heat transfer pro-

cesses. 

A comprehensive review on choice of appropriate equation for pyrolysis time and drying time 

based on the above mentioned dimensionless number is available in [6]. Dupont et al. [54] 

mapped thermal, transitional and kinetic controlled regions for dry biomass pyrolysis based 

on characteristic time as shown in Figure 12. Here, one should be careful of the application of 

the dimensionless number. Our in-house particle simulation showed that even if one process 

is indicated to be rate controlling process, the physical/chemical parameters of the other pro-
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cess still have strong impact on actual fuel conversion behaviour. To simulate the fuel conver-

sion behaviour accurately, detailed particle simulation with reasonable parameters is essential. 

 

 

Figure 12 Pyrolysis regimes: particle size versus temperature. Adapted from [54] 

 

Moghtaderi [58] in his review discussed the importance of diffusion mass transfer, convective 

mass transfer and internal convective heat transfer between volatiles and solid matrix.  Based 

on characteristic time of diffusion mass transfer and convective mass transfer, it was conclud-

ed that diffusion process is far too slow compare to convective mass transfer. Hence, the vola-

tiles release is regarded as instantaneous process during pyrolysis. While considering the in-

ternal convective heat transfer between the volatiles and solid matrix, a short characteristic 

time was found. This implies that the solid matrix and volatiles should be in local thermal 

equilibrium state [58]. 

The relative importance of convective heat transfer due to release of volatiles and heat trans-

fer by conduction is related by Peclet number [59]. If Pe<<1, the effect of convective 

transport is negligible in comparison with heat transport by conduction. In contrast, Pe>> 1 

reveals that convective heat transfer plays significant role on heat transfer process.  Moghta-

deri [60] found the values of Peclet number for Radiate pine was always greater than unity, 

therefore, the effect of convective heat transport should be taken into accounted for in pyroly-

sis models.  The cooling effect by outward flow volatiles was investigated numerically by 

Janse et al. [9] for flash pyrolysis of smaller biomass particle (200–1000 µm). They observed 

up to 40% increase of conversion time when cooling effect was included. Similar observation 

was also made by Di Blasi when convective heat transport was neglected [61]. 

 

Table 5 Definitions of major dimensionless numbers. Reaction orders of pyrolysis and char 

gasification/combustion was assumed to be first order. Adopted from [6] 
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Dimensionless number Ratio of characteristic time Equation 

Drying number, Dr Drying/Pyrolysis τdry/τpy 

Biot number (heat transfer), Bah Internal/external heat transfer huffed/λ 
Biot number (mass transfer) , Bim Internal/external mass transfer Hm·d/Deff 
Internal pyrolysis number, Pyi Pyrolysis/conduction λ·τpy/ρcpd2 
External pyrolysis number, Pye Pyrolysis/external heat transfer heff·τpy/ρcpd  
Internal Damköhler number, Dai Internal mass transfer/combustion rate τcc·d

2/ Deff  
External Damköhler number, Dae External mass transfer/combustion rate τcc /hm 
Peclet number, Pe Convective energy transport/conduction ρcp,gd/ λ 

 

3.3 Governing equations of transport phenomena inside particle 
Governing equations consist of mass balances of wood, char, gas and tar, momentum conser-

vation in gas phase, and energy balance equations in gas and solid phases. Most particle mod-

el applies 1-dimensional cylindrical coordination (infinite cylinder assumption). The govern-

ing equations are often simplified based on the assumptions applicable to biomass particles. 

The following part shows an example of such a particle model. 

Mass balance of wood and char can be written as: 

𝜕(𝜌𝑖𝑉)

𝜕𝑡
= 𝑟𝑖𝑉    (15) 

where ρi stands for the apparent density of specie i, V is the control volume, and ri is the rate 

of formation of specie i. Rate of formation can be calculated from chemical kinetics shown in 

the previous chapter.  Mass balance of overall gas for cylindrical coordination can be ex-

pressed as: 

     
𝜕(𝜌𝐺𝜀)

𝜕𝑡
+

1

𝑟

𝜕(𝑟𝜌𝐺𝑈𝑟)

𝜕𝑟
= 𝑟𝐺    (16) 

where ρG stands for the total gas density, ε is the void fraction, r is the radial position, Ur is 

the superficial gas velocity at radius r, and rG is the rate of formation for total gas. Since the 

gas phase contains multi components, conservation equation of each specie should be also ap-

plied as follows. 

𝜕(𝑌𝑖𝜌𝐺𝜀)

𝜕𝑡
+

1

𝑟

𝜕(𝑟𝑌𝑖𝜌𝐺𝑈𝑟)

𝜕𝑟
=

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟𝜌𝐺𝐷𝑒𝑓𝑓,𝑖

𝜕𝑌𝑖

𝜕𝑟
) + 𝑟𝑖  (17) 

Here, Yi represents the mass fraction of specie i in gas phase, and Deff,i is the effective diffu-

sivity of specie i in the gas mixture. Since the pellets (and biomass particles in general) can be 

regarded as porous medium, the pressure gradient inside the pellets can be expressed by either 

Darcy’s equation (Eq. 18) or Ergun’s equation (Eq. 19). 

𝑈𝑟 = −
∅𝑟

𝜇

𝜕𝑃

𝜕𝑟
     (18) 

𝜕𝑃

𝜕𝑟
=

150𝜇(1−𝜀)2𝑈𝑟

𝜖3𝑑2 +
1.75(1−𝜀)𝜌𝑈𝑟

2

𝜖3𝑑
   (19) 
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As discussed in the previous section, the temperatures of solid and gas can be regarded to be 

equal, i.e. local thermal equilibrium state [58]. Therefore, only one energy balance equation is 

necessary for particle simulation. 

𝜕[∑ 𝜌𝑖ℎ𝑖𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑠 +𝜀 ∑ 𝜌𝑖ℎ𝑖𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 ]

𝜕𝑡
+

1

𝑟

𝜕[𝑟𝑈𝑟 ∑ 𝜌𝑖ℎ𝑖𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 ]

𝜕𝑟
=

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟𝜆𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑇

𝜕𝑟
) + ∑ Δℎ𝑗

𝑜𝜔𝑗𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠    (20) 

Here, hi is the specific enthalpy of specie i, λeff is effective conductivity, and Δhj
o
 is the heat of 

reaction of reaction j. Transport properties are often calculated by interpolation. 

Initial conditions at given radial position can be expressed by the following equations. 

𝜌𝑤 =  𝜌𝑤𝑜      (21) 

𝜌𝑐 =  0      (22) 

𝑇 =  𝑇𝑜      (23) 

𝑃 =  𝑃𝑎𝑡𝑚      (24) 

𝜌𝐺 =  0      (25) 

𝑈𝑟 =  0      (26) 

𝑌𝑖 =  0    (𝑖 ≠ 𝑁2)      (27) 

𝑌𝑁2 = 1      (28) 

Boundary conditions of particle center at given time are shown below. 

𝑟 = 0 ;  
𝜕𝑇

𝜕𝑟
= 0      (29) 

𝑟 = 0; 
𝜕𝑃

𝜕𝑟
= 0      (30) 

𝑟 = 0; 
𝜕𝑌𝑡

𝜕𝑟
= 0      (31) 

Boundary conditions of particle surface at given time are shown below. 

𝑟 = 𝑅; 𝑘𝑟   
𝜕𝑇

𝜕𝑟
= ℎ(𝑇𝑏𝑒𝑑 − 𝑇𝑠,𝑟)            (32) 

𝑟 = 𝑅; 𝑃𝑠 = 𝑃𝑎𝑡𝑚               (33) 

The set of partial differential equations are normally discretized by a finite volume method or 

finite element method, and integrated over time by using implicit Euler method or Crank-

Nicolson method. 
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3.4 Physical properties of biomass particles 
Previous section showed the overview of common detailed particle model found in the litera-

ture. Those equations contain several physical properties of biomass and char, so important 

aspect while modelling big particle pyrolysis is the physical properties of biomass and their 

variation during conversion. In the majority of transport models, thermal conductivity, mass 

diffusivity and permeability are assumed to vary linearly with conversion between the values 

for the wood and the char (interpolation). This section summarizes typical values of each 

physical property and how the values affect the overall conversion behaviour. 

 

3.4.1 Density 
Typical density of wood particles is 250–500 kg/m

3
 while that of pellets are usually 1100–

1300 kg/m
3
. Since the particle density is rather easy to measure compared to other physical 

property, the authors recommend to measure it experimentally.  

Particle density influences the final product composition and yield. For conversion in the 

thermally thick regime biomass density mainly affects the activity of secondary reactions of 

tar vapors and conversion time [62]. On the other hand, they only affect the conversion time 

in thermally thin regime [62]. However, Chaurasia and Babu reported that density has no in-

fluence on the pyrolysis time. 

 

3.4.2 Thermal conductivity 
Thermally conductivity of biomass and char is considered as one of the most important pa-

rameters for thermally thick particle [62]. Higher thermal conductivity of biomass and char 

gives enhanced rate of heat transfer towards interior of the particle. As a result, the primary 

reaction zone become broader and flow velocity increases [62]. 

The usual practice to model thermal conductivity is to consider a constant value of thermal 

conductivity though thermal conductivity varies with density and conversion level. Most real-

istic approach to model thermal conductivity was provided by Kollmann and Cote [63]. The 

model considers anisotropy of wood and determines thermal conductivity by using weighting 

bridge-factor between two limiting cases. First case assumes heat conduction takes in parallel 

layers of gas and solid phase. Second case assumes heat conduction is   perpendicular to the 

layers of gas and solid. In addition, this model also includes the contribution of radiation in 

pores of wood.   The model was modified by Leckner and Thunman [64] to calculate the ef-

fective thermal conductivity applied to different stages of combustion of a shrinking wood 

particle. 

 

3.4.3 Specific Heat 
The variations in wood specific heat do not affect the primary product yields, although con-

version time shows a linear increase with this parameter [62]. Understandably an increase in 
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specific heat gives rise to heat capacity of solid, so that the time needed to bring the system to 

pyrolysis temperature becomes longer and so does the conversion time. 

The activity of secondary reactions appears to be significantly influenced by the specific heat 

of the biomass. Release of primary volatile products is slowed by lower values of wood spe-

cific heat. As a result, intra-particle residence times become longer and secondary tar cracking 

occurs to an even greater extent. Specific heat of wood is often modelled by empirical ap-

proach [65,66] as a function of temperature.  

 

3.4.4 Permeability  
Increase in permeability reduces the gas residence time and increases the pressure inside the 

particle [63].  Permeability does not influence char yield and pyrolysis time. However, at low-

er permeability, tar and gas yield might change due to increase in residence time of the pyrol-

ysis gas.  

 

3.4.5 Emissivity 
Emissivity of wood is the parameter in particle pyrolysis that has been rarely investigated so 

far. Contradictory observations can be found in literature. Davidsson et al [67] observed no 

influence of emissivity on pyrolysis rate. In contrary, Babu et al [68] observed change in ac-

tivity of primary and secondary reactions with emissivity in the thermally thick regime of par-

ticle pyrolysis.  

 

3.4.6 Shrinkage and swelling  
Shrinkage of biomass is an important aspect of biomass pyrolysis since it can alter heat trans-

fer and gas flow behaviour through the char layer. Particle shrinkage during pyrolysis was ac-

counted in the range of 15-40% and 5-25% in radial and longitudinal direction, respectively 

[67]. Hagge et al [69] concluded that effect of shrinking on pyrolysis time and product yield is 

only important when Biot number (Bi) is more than 10 ( defined as thermal wave region). On 

the other hand, 0.2<Bi<10, the impact of shrinkage is negligible.  

The shrinkage of biomass particles during pyrolysis is a result of processes on microscopic 

(e.g. cracks) and molecular level (e.g. scission of the polymer chains) [67]. The global shrink-

age is mainly caused by the scission and contraction of the various polymer chains which con-

sist of the three main components of wood and the coalescence of graphite nuclei within the 

solid structure [69,70]. Radial and tangential shrinkage is attributed mainly due to decomposi-

tion of hemicellulose and lignin [67,69]. On the other hand, Shen et al. [70] attributed longi-

tudinal shrinkage to hemicellulose content of biomass.  
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3.4.7 Pressure and primary fragmentation 
During pyrolysis, the biomass particle breaks down and it is named as primary fragmentation. 

Primary fragmentation during pyrolysis is caused due to disruption of the walls between two 

adjacent wood cells [70]. With progress of pyrolysis char structure rearrange and propagate 

cracks. Shen et al. [70] observed that higher heat flux intensify the propagation of cracks and 

the growth of crack enhances wood pyrolysis rate. 

Most studies on primary fragmentation have been carried out with coal as sample. Primary 

fragmentation of coal has been related to strength of the coal and volatile content [71]. Differ-

ent reasons have been identified as the cause of primary fragmentation.  Stanmore attributed 

that thermal stress caused the coal particle to break during pyrolysis [71]. Syred argued that 

thermal stress is responsible only when the particle is small. However, both thermal stress and 

volatile pressure are important for fragmentation of larger particle.  

 Park et al. [72] attribute primary fragmentation of biomass particle to both magnitudes of 

pressure inside the particle and structural strength of the sample. The magnitude of pressure 

inside particle was related to reactor temperature as increase of reactor temperature increases 

the pressure inside particle. A comprehensive modelling approach was conducted by 

Sreekanth et al [73] by considering stresses caused by shrinkage, volatile pressure .Their 

study revealed that  fragmentation originates only when stress transform  from tensile to com-

pressive stress.  

Based on available information from literature, Sreekanth et al. [73] summarized the sequence 

of fragment formation in a cylindrical particle pyrolysis (see Figure 13). First, cracks forms at 

the center of the particle during initial pyrolysis process. Second, shrinkage in particle pro-

duces neck at the periphery of the particle from where small fragments are produced at later 

stage of the pyrolysis. They attributed four possible factors: the volatiles pressure build-up, 

thermal stress, shrinkage stress and bed material impact, as the cause for primary fragmenta-

tion. 

 

 

Figure 13 Sequence and mode of fragmentation of a wood [73] 
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4. Conclusion 
 

A number of studies have been carried out for chemical and physical model of wood particles 

at particle scale especially for thermally thick particles. These studies provide comprehensive 

insight of particle pyrolysis and char combustion and gasification. However, very few studies 

were found which addresses modeling of densified wood particles, i.e. pellets. 

Chemical modelling of biomass pyrolysis and char combustion/gasification has been carried 

out comprehensively.  One of the remaining challenges is the model of product distribution 

during pyrolysis. To develop reasonable models, we need further understanding of reaction 

mechanisms especially for the interaction among its components (cellulose, hemicellulose, 

and lignin) during pyrolysis. However, we can replace the model by traditional lumping ap-

proach (gas/tar/char) for the modelling of pellet combustion because the evolved volatile is 

usually combusted and converted to CO2 and H2O just after leaving the particles. 

Physical modelling of wood pellet combustion still has several challenges as listed below. 

a) Packing structure of wood pellet should be considered when estimating some physical 

properties such as thermal conductivity and permeability. Our other preliminary study 

of pellet combustion experiments [74] showed that combustion time increases sudden-

ly at the apparent density of around 1200 kg/m
3
 when pellet density was varied. SEM 

images showed that this difference seemed to be originated by the packing structure of 

grains in pellet. Since current models of wood particles are based on the structure of 

wood, this part should be modified to represent the packing/pore structure of wood 

pellets. Same challenge can be found on char structure of wood pellet as well. 

b) The shrinkage of particles due to pyrolysis is known to influence the kinetics of char 

combustion [75]. However, there is no established model to predict shrinking of pel-

lets during pyrolysis [67,76]. Therefore, it is important to develop the model of parti-

cle shrinkage with the initial pellet property as parameters. 

c) Particle scale models described in this report requires numerical solution for each pel-

let particles. This fact becomes disadvantage when the model is applied to reactor 

scale simulation. There are several studies trying to incorporate particle models into 

the reactor simulation [77,78]. Another approach, e.g. finding analytical solution based 

on approximation of fuel conversion phenomena, might also help the boiler simulation 

models to improve its performance. 
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Mål och syfte  

Målet med arbetspaketet var att identifiera de kunskapsluckor som utgör ett hinder för realisering av 

nya bränslekedjor eller utformning av optimerade konstruktioner eller processer. Sådana kunskaps-

luckor berör de fysikaliska egenskaper som är specifika för bränslepellets och de kemiska förbrän-

ningsegenskaperna hos nya typer av råvaror, samt hur dess egenskaper inverkar på förbränningen av 

enstaka bränslepartiklar respektive hela bränslebäddar. Syftet med arbetet är att pelletstillverkare inte 

bara ska optimera mot själva tillverkningsprocessen, utan också få kunskap om hur pellets ska tillver-

kas för att på optimala förbränningsegenskaper.  

 

Genomförande 

Arbetet har genomförts som en förstudie inför industriell forskning. En undersökning har genomförts 

bland pelletstillverkare, pelletsanvändare och tillverkare av förbränningsutrustning. I förstudien har en 

översyn genomförts av tillgänglig kunskap kring pellets fysikaliska och kemiska egenskaper, genom 

en litteraturgenomgång samt genom diskussioner med representanter från pelletsindustrin, panntillver-

kare och användare. Diskussionerna har genomförts via en djuplodande enkätintervju per telefon samt 

under en workshop i projektet Framtida Närvärme (P35175-1).  

 

Följande företag, organisationer och universitet har medverkat i diskussionerna: Janfire AB, Ariterm 

AB, Skellefteå Kraft AB, Värmeprodukter AB, ENA Energi AB, Jönköping Energi AB, Växjö Energi 

AB, BooForssjö Energi AB, Stora Enso Bioenergi AB, SCA Bionorr, EON Värme AB, Neova AB, 

Fortum, Vattenfall, Pelletsförbundet och SLU.  

 

Frågor som ställdes till pelletsindustrin var: 

 

 Vilka fysikaliska pelletsegenskaper (parametrar) är viktigast vid er pelletsproduktion?  

o Har ni någon uppfattning om hur dessa påverkar förbränningen av pelletsen? 

o Vilka olika bränsleegenskaper kommunicerar ni i kontakten med era kunder? 

o Genomför ni egna förbränningstest eller förbränningstest hos/i samarbete med 

labb/institut/universitet? 

o Om kunskapen skulle öka kring hur produktionsparametrar påverkar förbränningen, 

skulle detta kunna bidra till bättre/effektivare/mer lönsam produktion/affär? Vilken 

kunskap skulle vara mest värdefull? 

  

 Tillverkar ni bränslepellets (eller har testat att tillverka pellets) av andra råvaror än träspån? 

o Har ni upplevt att detta påverkar de kritiska fysikaliska parametrarna? 

o Har ni någon uppfattning om hur råvaran påverkar förbränningen och vilka egenskap-

er som i så fall gör skillnaden? 

o Om en bättre förståelse åstadkoms kring alternativa råvarors inverkan på pelletskvali-

tet och förbränningskvalitet, skulle detta inverka positivt på marknadsmöjligheterna 

för nya bränslekedjor? 

 

 

 

Frågor som ställdes till förbränningsindustrin var: 
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 Vilka bränsleegenskaper kommunicerar ni med pelletstillverkarna? 

 

 Upplever ni att pelletsegenskaper (hårdhet, kornstorlek, densitet, finfraktion, askhalt m.m.) 

påverkar förbränningen? I så fall, hur? 

 

 Vilka är de viktigaste pelletsparametrarna för bra förbränning? 

o Upplever ni att dessa skiljer sig åt mellan olika råvaror? 

 

 Har ni någon uppfattning om hur själva råvaran generellt påverkar förbränningen, och vilka 

egenskaper som i så fall gör skillnaden? 

 

 Har ni olika drift- eller designstrategier (el. likn.) för olika sorters pellets (egenskaper/råvara)?  

 

 Utför ni förbränningstester? 

o I egna anläggningar? 

o labbskala? 

 

Utöver dessa frågor fördes ett allmänt resonemang kring pelletkvalitet, vad som efterfrågas på mark-

naden och vad som i allmänhet påverkar förbränningen.  

 

Resultat 

De viktigaste resultaten från litteraturstudien och djupintervjuerna presenteras nedan på ett sammanfat-

tat och överskådligt sätt.  

 

Litterturgenomgång 

Pellets skiljer sig i grunden signifikant från oprocessade träbränslen [1]. Vanliga träbränslen karaktäri-

seras av den struktur som materialet naturligt fått i tillväxtprocessen, med icke-isotropa fibrer och ka-

pillärer. I en pellets har trästrukturen slagits sönder i mindre korn (storleksordningen millimeter), vilka 

sedan åter sammanfogats till en ny enhet genom högt tryck och hög temperatur. På så vis kan exem-

pelvis sågspån användas för att forma ett helt nytt lättransporterat bränsle, med annorlunda partikel-

struktur; i tillverkningsprocessen kan både densitet, hårdhet, hållfastet och fukthalt varieras för önskat 

resultat.  

 

Inom pelletstillverkningen pågår sedan lång tid tillbaka forskning kring sambanden mellan dessa olika 

parametrar (2-6). Forskningen kring pellets har hittills främst varit inriktad på att tillverka en pellets 

som är effektiv att producera och transportera. Hittills har dessvärre utvärderingsstudier kring förbrän-

ningsegenskaper specifikt för pellets – ”hur brinner egentligen de pellets som produceras?” – varit lätt-

räknade. De förbränningsstudier som finns tillgängliga är framför allt inriktade på jämförelser mellan 

pellets av olika sorters råvaror, för att undersöka möjligheten till användning av andra råvarukällor än 

rent trä, samt förbränningsstudier med pellets av konstanta fysikaliska egenskaper (7-11).  

 

Emellertid är det vanskligt att frikoppla råvarans inverkan på förbränningen från de fysikaliska egen-

skaperna. Kemin ger sitt bidrag till förbränningen och fysiken (mass- och värmetransport) ger sitt. En 

viss kombination av egenskaper skulle exempelvis kunna leda till en omvandlingsprocess som är 

ogynnsam för en specifik råvara, och vice versa. Detsamma gäller för pellets av den mest vanliga råva-

ran – sågspån. I förstudien har signaler fåtts från både pelletstillverkare och användarsidan om att vari-

ationer i en pellets fysikaliska egenskaper kan påverka förbränningen i de fullskaliga pannorna. Pellets 

av högre densitet upplevs vara svårare att antända, kräva längre omvandlingstid och ge upphov till 

högre maxtemperaturer. Kopplat till detta upplevs även förhöjda stoftutsläpp och materialslitage. 

Emellertid är dessa enbart kvalitativa observationer, varför en vetenskaplig undersökning av fenome-

nen välkomnas av flera av de tillfrågade. Det behövs helt enkelt kunskap om vad en brännare förbrän-

ningsmässigt förväntas klara av, vilket i dagsläget saknas hos brännartillverkarna. Bättre kunskap 
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kring detta bedöms kunna medverka till förbättrad bränsleflexibilitet i förbränningen, genom förbätt-

rad utformning och styrning av förbränningsanläggningar. Den ökade flexibiliteten i förbränningen 

som detta bedöms kunna bidra till, tillåter även pelletstillverkarna att öka sin flexibilitet och lönsamhet 

i produktionen. 

 

De generella studier om förbränning av bränslen med olika fysikaliska egenskaper som finns tillgäng-

liga är i princip uteslutande utförda på solida bränslepartiklar – d.v.s. kol-, trä- och kokspartiklar 

huggna ur ett större stycke (kolbitar, träflis, utmejslade träbitar). För denna typ av termiskt stora par-

tiklar (d.v.s. partiklar som under omvandlingen utvecklar temperaturgradienter inom partikeln) finns 

ett antal studier publicerade [14-24]. Exempelvis är inverkan på förbränningen utifrån densitet, fukt-

halt och fördelning mellan flyktiga komponenter och koksåterstod relativt väl undersökt.  

 

Experimentella och teoretiska kunskaper kring pellets specifika fysikaliska egenskapers – exempelvis 

densitet, hållfasthet/hårdhet, kornstorlek och fukthalt – inverkan på förbränningen är dock begränsade. 

Tre studier har identifierats där förbränning av en sorts pellets modellerats och jämförts mot labbför-

sök [19,21,22]. Resultaten visar att för just den sorts pellets som undersökts, inte är någon stor skillnad 

i resultat jämfört med solida träpartiklar. För parameterstudier kring pelletspecifika egenskaper finns 

dock endast en studie publicerad. Denna gjordes för kornstorlek, och visade sig ha låg inverkan [21] 

på omvandlingstiden. Emellertid saknas i litteraturen information kring hur densitet, fukthalt och me-

kanisk hållfasthet påverkar förbränningen, specifikt för pellets.  

 

Nyligen publicerade studier utförda vid Luleå Tekniska Universitet (Umeki m.fl.) visar att pelle-

teringsprocessen mycket väl kan ha signifikant inverkan på koksomvandlingen. I Figur 1 ses resultaten 

från förbränning av pellets av olika densiteter, i form av utbränningstiden för koksåterstoden. För låg 

och medelhöga densiteter är resultaten i linje med Thunmans studier kring densitetens inverkan (för 

pellets testades dock där endast en pelletssort); förändringar upp till 1100 kg/m3 har ingen större in-

verkan på förbränningsförloppet. Däremot ses i Umekis studier en tydlig inverkan av densiteten inom 

de industriellt relevanta marginalerna, över 1100-1200 kg/m3, motsvarande bulkdensitet 650-700 

kg/m3. SEM (elektronmikroskopering) visar att detta verkar kunna bero på en förändring i den inre 

strukturen, på grund av plastisk deformation under pelletstillverkningen. För solida träpartiklar har den 

inre icke-isotropa värme- och masstransporten beskrivits utifrån transport längs träets kapillärsystem 

[25]. I den enda pelletsspecifika förbränningsmodelleringsstudie som påträffats i litteraturen, har anta-

gits att porositeten växer homogent inom partikeln, och utgått ifrån att den isotropa porositeten ökar 

linjärt utifrån omvandling och krympning [22]. Denna modell antar dock att materialet är helt homo-

gent, och eventuell plasticering av materialet har inte inkluderats. Sammanfattningsvis är det alltså till 

stor del oklart hur den inre strukturen i en pellets, och därmed förbränningen, påverkas av en förskjut-

ning mot högre pelletsdensiteter.  

 

Sammantaget kan konstateras att den tillgängliga vetenskapligt publicerade informationen kring hur de 

pelletsspecifika fysikaliska egenskaperna påverkar förbränningen, inte är tillräckliga för att kunna dra 

några generella slutsatser kring hur en pellets bör utformas optimalt.  
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Figur. 1 Inverkan av pelletdensitet på koksutbränningstiden vid labbförsök.  

 

Undersökning bland pellets- och brännarindustri 

Följande företag har intervjuats med det gemensamma frågeformuläret som underlag:  

 

 Janfire AB, 

 Ariterm AB, 

 Skellefteå Kraft AB, 

 Värmeprodukter AB, 

 ENA Energi AB, 

 Jönköping Energi AB, 

 Växjö Energi AB, 

 BooForssjö Energi AB, 

 Stora Enso Bioenergi AB, 

 SCA Bionorr, 

 EON Värme AB, 

 Neova AB,  

 Fortum, 

 Vattenfall, 

 Pelletsförbundet och  

 SLU.  

 

Förbränningsskalan 

 

Det är i den småskaliga förbränningen (gård och villa) och i den mindre närvärmeskalan som variat-

ioner i bränslekvalitet främst uppges ha betydande inverkan. Dessa anläggningar är generellt desig-

nade och inställda för en hög, och framför allt, jämt pelletskvalitet. Inmatningen sker med avseende på 

volym, vilket innebär att en densitetsförändring påverkar mass- och effektflöde. Dessutom gör den re-

lativt lilla skalan i bädden tekniken känsligare för förändringar både på partikelnivå och i lufttillförsel. 

De större när- och fjärrvärmepannor som eldas antingen helt eller delvis med pellets är mer robusta. 

Får man väl in bränslet i de större pannorna så upplever man att man klarar av att elda det relativt bra, 

även om det kan innebära utmaningar med driftjusteringar. Undantag är två användare som menar att 

en jämn pelletskvalitet är viktig oavsett skala, samt att sönderfall av pellets i transportsystem och på 

själva rosten av pellets på rosten ger en hel del merarbete i drift, i och med att bädden blir kompaktare 

och känsligare för genomblås och sticklågor.   
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Råvara 

 

Val av råvara och kvalitetsförändringar i råvaran påverkar förbränningen. De tillfrågade aktörerna är 

ense om att föroreningar i bränslet eller byte till råvara med annan asksammansättning ger problem. 

Här dessutom det främsta problemet att någon officiell ändring i pelletens kvalitet oftast inte deklare-

rats, utan uppstår utan någon egentlig förklaring. Några direkta metoder för att analysera problemati-

ken finns inte heller, vilket gör att det landar i kvalitativa bedömningar och mer eller mindre kvalifice-

rade gissningar. Man uppger vidare att alternativa råvaror kan vara intressant för framtiden, men att 

det i de flesta fall av ekonomiska skäl idag inte är aktuellt. När de nya råvarorna blir aktuella kommer 

det däremot att ställas högre krav på driftjustering efter råvaru- och egenskapskvalitet. Detta bedöms 

dock inte som aktuellt för småskalan. I och med att de större närvärmepannorna kan motivera något 

större investeringar bedöms att det i detta segment finns marginal för nya drift- och reglerstrategier 

samt kvalitetsspårningssystem för att klara nya mer krävande råvaror. Här kan därmed verktyg för 

prediktion av slaggningsrisk och partikelemissioner bli tänkbara, tillsammans med teknik för att auto-

matisk spårning av bränslekvaliteter.  

 

Pelletskvalitet och pelletsegenskaper 

 

Både de tillfrågade pelletsanvändarna och pelletsproducenterna uppger att kvaliteten hos den svenska 

pelletens generellt är mycket hög och jämn. Om man håller sig till samma producent så uppstår sällan 

problem, även om det kan förekomma. Alla tillfrågade pelletproducenter uppger å andra sidan att de 

för att tillfredsställa det småskaliga segmentet måste hålla en mycket jämn egenskapskvalitet hos sin 

pellets. Även om klass A1-standarden medger generösa variationer i fukthalt, bulkdensitet och håll-

fasthet, medför en förändring av någon av dessa parametrar förbränningsstörningar och att pelletsen då 

beskylls för att vara dålig. Liknande erfarenheter uppges från mindre närvärmeanläggningar, vilka 

skall kunna gå helt per automatik. Pellettillverkarna upplever detta som ett stort problem. Man anser 

att man måste kunna tillverka pellets enligt de begränsade frihetsgrader som ändå finns i gängse euro-

peiska standarder, och att pannorna skall kunna klara av detta. Den naturligt varierande kvaliteten hos 

sågspånsråvaran försvårar dessutom. En mindre avvikelse i pelletkvalitet i en pelletbatch kan därför 

innebära att den måste säljas som industrikvalitet, vilket medför minskade inkomster. Tillverkarna av 

anläggningar håller med; man upplever att man inte vet vilka krav som ställs på brännarna för att 

kunna elda pellets av något varierande kvalitetet beträffande fysikaliska egenskaper. I detta avseende 

är alltså de tillfrågade pellettillverkarna och panntillverkarna ense – bättre grundläggande kunskaper 

kring pelletskvalitetens inverkan på förbränningsprocessen har potential att medverka både till förbätt-

rad lönsamhet i pellettillverkning och till flexiblare och mer konkurrenskraftiga pannor.  

 

Intervjuerna ger även signaler om att fukthalten kan ha signifikant inverkan på pelletens hållfasthet 

under förbränningen. Höga fukthalter anses i vissa fall kunna leda till söndersprängning av pelletsen, 

möjligtvis genom ångexplosion i partikelns inre. En aktör uppger även att detta sker om man tillsätter 

fukt till primärluften. Söndersprängningen ger upphov till ett större antal partiklar av mindre storlek, 

vilket medför ett snabbare förbränningsförlopp, en tätare bädd och en kortare koksbädd. I förlängning-

en leder detta till att design och drift av en anläggning, på samma sätt som för hårdhet och densitet, 

behöver anpassas för bibehållen driftkvalitet, jämfört med pellets som håller ihop under omvandling-

en. Denna anpassning uppges av svaranden i förstudien i dagsläget vara svår att åstadkomma, eftersom 

grundläggande kunskaper kring sönderfallen saknas; även här välkomnas en vetenskapligt upplagd 

studie kring fenomenet. Beträffande orsak till söndersprängningar har Grönli [26] försökt mäta tryck-

nivån inne i träpartiklar för att se om ett högt interpartikulärt tryck kan vara orsaken. Slutsatsen var att 

trycket i de studerade solida träbitarna inte var tillräckligt högt. Emellertid kan misstänkas att förhål-

landena i en pellets kan bli annorlunda; en pellet skulle i tillverkningsprocessen tänkas bli tillräckligt 

tät för att bygga upp de tryck som krävs för söndersprängning.  

 

  



6 

 

 

Slutsatser och rekommendationer för fortsatta insatser 

En viktig och övergripande slutsats från undersökningen är att samtliga av de tillfrågade anser att pel-

letskvalitet, map på antingen råvara eller fysikaliska egenskaper, är viktigt för att åstadkomma bra för-

bränning.  Man eftersträvar en jämn och problemfri drift utan ökat slitage, vilket pellets av konstant 

och hög kvalitet vanligtvis resulterar i. Flertalet tillfrågade upplever dock att förändringar i råvarans 

sammansättning ofta orsakar problem, främst i form av askproblem. Här förekommer både sintringar 

och påslag, men ett stort problem är att någon officiell ändring i pelletens kvalitet oftast inte deklare-

rats, utan problemen uppstår utan någon egentlig förklaring. Majoriteten upplever dessutom att pelle-

tens fysikaliska egenskaper påverkar förbränningen. Det är då främst hållfastheten och hårdheten som 

påverkar, genom att en ökad sönderdelning av pelleten ger försämrad transporterbarhet och en an-

norlunda struktur på bränslebädden samt att riktigt hårda pellets orsakar problem med antändning och 

utbränning.  Även fukthalten anses i flera fall ha inverkan på hur pelletens sönderdelas under själva 

förbränningsprocessen, vilket även har en inverkan på förbränningen. Hur densitet och hållfasthet skil-

jer från varandra i påverkan på förbränning och transporterbarhet finns egentligen ingen praktisk kun-

skap om. 

 

Förstudien visar tydligt att fortsatta insatser för att förklara kopplingen mellan pelletskvalitet och för-

bränning är motiverad. I småskalan är antändnings- och utbränningsproblemen av hårda pellets, dvs 

pellets av relativt hög hållfasthet och densitet, den mest prioriterade bränslefrågan. Detta eftersom det 

både verkar orsakar direkta förbränningsproblem och dessutom indirekt gör att pelletsindustrin be-

gränsas i sin produktionsflexibilitet. Litteraturstudien inom området visar att vissa effekter kan förkla-

ras, men att förståelsen för en pellets specifika egenskaper inte är tillräckligt utrett. Inkluderat i detta 

ligger även att undersöka mer i detalj hur söndersprängning av pellets kan åstadkommas. Detta är in-

tressant även för närvärmeskalan och storskalan, då det verkar påverka bäddförbränning generellt, men 

att åsikterna går isär om huruvida det är positivt eller negativt för förbränningen.  

 

I den större skalan visar intervjuerna med de industriella aktörerna att det främst är råvarans samman-

sättning samt kvalitetsförändringar i råvaran som kan vara problematisk. En enskilda pelletsens fysika-

liska egenskaper verkar bli obetydlig när bränslebädden blir tillräckligt stor, vilket även är i linje med 

teoretiskt kunnande. De insatser som främst är motiverade inom den något större skalan är därmed att 

ta fram metoder för att motverka sintring, slagning och höga partikelemissioner, ex.vis. genom addi-

tivering och samförbränning kombinerat med förbättrad primär styrning. Utöver detta är det fortsatt 

viktigt öka kvalitetssäkringen av bränslekedjorna, så att oförberedda fluktuationer i kvalitet minimeras 

samt att användarens kunskap om bränslets sammansättning säkerställs.  
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1. Övergripande målsättning, struktur och delmål 
 

Den övergripande målsättningen med arbetspaketet är att ta fram ny kritisk grundläg-

gande kunskap som bidrar till att erhålla en generell beskrivning av asktransformations-

processerna vid termisk energiomvandling av biomassa och därmed långsiktigt bidra till 

en breddad råvarubas. Detta har stor relevans för askrelaterade problem så som slaggning, 

beläggningsbildning och partikelemissioner. 

Arbetet är uppdelat i två delar enligt följande: 

Del 1) Denna del behandlar grundläggande termodynamiska data och askkemiska reakt-

ioner har följande delmål: 

a) Bestämning av termodynamiska data för faser (kemiska föreningar) i systemet 

MgO-K2O-P2O5,  samt identifieringsverktyg i form av röntgendiffraktionsdata för 

ett antal faser i samma system.  

b) Termodynamisk evaluering av tidigare bestämda grunddata i systemet CaO-K2O-

P2O5, för att åstadkomma praktisk användning vid termodynamiska beräkningar.  

c) Utarbetande av strategier för experiment med salt-/slaggsystem, i syfte att ge em-

piriska data som underlag för utveckling av smältmodeller.  

 

Del 2) Denna del inkluderar  studier av kaliums beteende under bränsleomvandlingen och 

har följande delmål: 

a) Experimentellt bestämma kaliumavgång vid förbränning av pellets av olika 

askrika råvaror.  

b) Utreda bildningsmekanismer och stabilitet för problematiska kalium- och kalci-

umkarbonater i skogsbränsleaskor. 

 

2. Del 1 – Genomförande och resultat 
1a) Målsättningen var att ta fram ny (alt. fördjupa befintlig) grundläggande kunskap 

(termodynamiska data och röntgendiffraktionsdata) specifikt för fosfater med bl a Ca, 

Mg och/eller K. 

Relativt tidigt i projektet fick vi i samband med arbete inom andra projekt, ökad insikt om 

att aska från agro-relaterade bränslen så gott som alltid innehåller betydande mängder av 

både fosfor och kisel [1] (se även nedan under punkt 1c). Komplexiteten som detta inne-

bär för askkemin,  d v s ett system med huvudkomponenterna SiO2-P2O5-K2O-

CaO(MgO), gjorde att vi förenklade både den teoretiska beskrivningen samt den prak-

tiska prediktionen och tillämpningen i två huvudsakligen separerade system – ett silikat-

dominerat och ett fosfatdominerat. I vissa fall fungerar detta, men vi upptäckte att i de 

flesta fall förekommer omfattande interaktioner mellan fosfor och kisel. Det betyder att 

askan från många agro-biomassor innehåller fosfat-silikat baserade system med varie-

rande inslag av alkali- och alkaliska jordartsmetaller. Huvudorsaken till den tidigare för-

enklade bilden är att det saknas grundläggande data för fosfat-silikat (Si/P) systemen – i 

princip en stor vit fläck på kartan.  Speciellt gäller det de komplexa smältorna i Si/P-

systemen som vi har kunnat konstatera uppträder vid lägre temperaturer än i de ”rena” sy-

stemen.  

 

Sammantaget motiverade detta oss att vrida fokus i arbetet under punkt 1a) till att också 

inkludera kisel samt att släppa MgO-komponenten. MgO förekommer för övrigt generellt 

sett i lägre koncentrationer än CaO i agro-biomassa och det är inte ovanligt att MgO de-

tekteras som periklas, d v s MgO (s), som inte reagerat med varken fosfater eller silikater. 

Vi har således arbetat med att bestämma termodynamiska grunddata i form av fasrelat-

ioner i systemet SiO2-P2O5-CaO-K2O.  



 

2 

 

Experimenten har innefattat avancerad syntes och strukturell karakterisering med rönt-

gendiffraktion (XRD), högtemperatur-XRD, fasdiagrambestämningar med högtempera-

turmikroskopi och termisk analys (DSC-TGA), samt kemisk analys med SEM/EDS och 

ICP-AES. Arbetet har till stor del utförts av en nyrekryterad doktorand vid TEC-

Lab/UmU, Shahrbanoo Salehi.  

 

Preliminära data finns nu för ett sub-system innehållande K2SiO3 – KPO3, där vi bl a 

kunnat konstatera mycket låga smältpunkter, strax över 600 °C [2]. Detta skulle kunna 

förklara en del av slaggningsproblematiken som tidigare konstaterats experimentellt för 

agro-bränslen. Det finns goda skäl att anta ännu lägre smälttemperaturer i de ternära sy-

stemen, exempelvis inkluderande CaO. Vidare har vi observerat två nya, ej tidigare be-

skrivna faser/föreningar i systemet K2SiO3 – KPO3. Preliminära XRD referensdata finns 

för dessa föreningar, vilka planeras presenteras inom ramen för det pågående doktorand-

projektet. 
 

1b) Målsättningen var att utvärdera tidigare bestämda termodynamiska grunddata i sy-

stemet CaO-K2O-P2O5, för att åstadkomma praktisk användning vid termodynamiska 

beräkningar. 

 

I ett samarbete mellan Umeå universitet (UmU och Dr Daniel Lindberg vid Åbo Akademi 

Universitet (ÅA), har nu sex faser i systemet CaO-K2O-P2O5 utvärderats, validerats och 

implementerats i en sub-databas (MALI) [3] för användning i jämviktsberäkningspro-

grammet FactSage. Detta har för första gången möjliggjort termodynamiska jämviktsbe-

räkningar på asksystem som inkluderar ternära fosfater inom temperaturintervallet 800 – 

1200K. Detta är av stor betydelse för möjligheterna att teoretiska prediktera beteendet av 

olika fosforrika biobränslen, t ex slam och andra restprodukter från åkerbruk, processin-

dustri och kommunal verksamhet. 

 

1c) Målsättningen var att utarbeta strategier för att kunna genomföra experimentella 

studier med bränslen, askor och syntetiska askor i de relevanta salt-/slaggsystem, i syfte 

att ge empiriska data som underlag för utveckling av smältmodeller.  

 

Denna typ av sub-modeller används vid t ex jämviktskemiska beräkningar, och behovet 

av att utveckla mer detaljerade och precisa sub-modeller är stort och uppenbart, inte minst 

vad gäller nya och ofta fosforrika råvaror. 

 

Arbetet genomfördes uppdelat i två delmoment; i) ett med fokus på att utvärdera termo-

dynamiska data i både slagg- och saltsystemen, och ii) ett annat med fokus på att genom-

föra inledande grundläggande experimentella pilotstudier för att identifiera kritiska frågor 

och framtida forskninginriktningar. 

 

i) Utvärdering av termodynamiska data 

Inom ramen för ett större arbete med en termodynamisk databas för askbildande element i 

biomassa system, har data med specific relevans för slaggbildning, utvärderats (Daniel 

Lindberg et al, Åbo Akademi Universitet) [4]. Ett flertal subsystem med bristfälliga eller 

obefintliga grundläggande data identifierades i detta arbete. Det skall betonas att arbetet 

utgör ett första steg för att åstadkomma en sådan databas. Inom ramen för detta arbete lyf-

tes bland annat följande två punkter fram som mycket angeläget:  

 

 ”Additional experimental studies and thermodynamic evaluations of the phosphate 

chemistry in biomass ashes are needed” 

 

 “Predictions of the melting of K2O-rich slags show considerable uncertainties, and 

new experimental studies and thermodynamic evaluations are recommended”  
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Vidare har ett arbete med att undersöka ett komplext salt, (K,Ca)2(SO4,CO3) formulerats i 

samarbetet mellan UmU och ÅA. Data för detta salt, som är centralt för många biomas-

saaskor är behäftat med vissa oklarheter. Försök med Högtemperatur-XRD har skisserats 

och är planerade.   

 

En ansökan med följande titel: "Thermodynamic characterization of complex inorganic 

materials in biomass combustion and valuable metals recovery processes" har ställts till 

Finlands Akademi, för att finansiera en forskartjänst (3 år, för Dr Fiseha Tesfaye, post 

doc. vid ÅA). Vid positivt beslut kommer Dr Tesfaye att tillbringa tid vid TEC-Lab, 

UmU för att fortsätta arbetet med de grundläggande termodynamiska utvärderingar och 

nya studier som här beskrivits.  

 

ii) Experimentella pilotstudier för identifiering av kritiska frågor och framtida forsk-

ningsinriktningar 

En viktig aspekt i detta sammanhang är att utreda hur fosfater kommer att bildas i närvaro 

av olika additiv som kan tänkas vara aktuella att användas då nya mer ”problematiska” 

biobränslen ska introduceras i större skala. Inom detta projektet genomfördes därför en 

inledande grundforskningsorienterad pilotserie där ett skogsbränsle rikt på både Ca och K 

sameldades med två olika additiv, ett som innehöll fosfater och ett som innehöll ett lermi-

neral (aluminium-silikater), som används för att reagera med alkali. 

 

På senare tid har kaolinit (Al2Si2O5(OH)4) kommit att bli ett populärt additiv – närmast ett 

universalmedel - för att bekämpa askrelaterade problem där meta-kaolin, som bildas när 

kristallvatten lämnar kaolinitens kristallstruktur, är den aktiva föreningen. De positiva ef-

fekterna har sin grund i kaolinets förmåga att binda kalium och samtidigt bidra till för-

höjda smältpunkter i askan genom de bildade aluminiumsilikaterna. Emellertid är lite 

känt, om ens något i praktiken, beträffande de bildade K-Al-silikat fasernas stabilitet i 

fosfatrika askmiljöer, vilket är helt avgörande för funktionen som additiv i dessa tillämp-

ningar. 

 

Förbränningsförsöken avslutades under hösten 2015 och analysarbetet med SEM-EDS 

och XRD har endast delvis hunnit genomföras, och planeras slutföras under våren 2016. I 

det följande presenteras därför endast preliminära resultat. Arbetet kommer senare pre-

senteras i en vetenskaplig artikel som planeras bli en del av doktoranden Anders 

Rebblings doktorsavhandling. 

 

Förbränningsförsöken genomfördes i en 5 kW bubblande fluidiserad bädd med kvarts 

som bäddmaterial då systemet dels ger en god möjlighet att kontrollera processtemperatu-

ren samt ger en god möjlighet för interaktion inom bäddaskan genom god omblandning 

av de föreningar som är närvarande i fast fas. Två olika bäddtemperaturer valdes för för-

söksserien, 800°C och 900°C, då bildandet av reaktivt kaolin kan påverkas av temperatu-

ren. En högre processtemperatur kan minska reaktiviten hos additivet. Provtagning sked-

de av bäddaska, cyklonaska och rökgaspartiklar, samt att typiska rökgaskomponenter 

(CO, CO2, NOx, SO2, HCl) analyserades on-line med FTIR. 

Bränslet som användes var stamvedspellet med något högre alkali-halt jämfört med vad 

som är typisk för stamved, och det övriga askinnehållet dominerades av kalcium, magne-

sium och kisel (se et, se Tabell 1. 

 

Tabell 1). Då det tidigare konstaterats att bildandet av fosfater ofta sker snabbare än inter-

aktion med silikatsystem samt att kaolin kan fungera som reaktant för att binda in före-

ningar med alkali, såsom kaliumhydroxid, valdes stamved som bränsle eftersom det kan 

betraktas som en bra och typisk källa för bildning av metallkatjoner (positivt laddade me-

talljoner) gentemot fosfatadditivet och kaolin. Mängden additiv valdes baserat på det to-

tala innehållet av K och Ca i bränslet, se Tabell 1. 
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Tabell 1. Bränsledata (stamved) i försöksserien med additiv innehållande fosfater och kaolin. 

 
 

De inledande analyserna av bäddaskan tyder på att interaktionen mellan de bildade fosfa-

terna och det stora silikatöverskottet i fluidiserade bäddar ser ut att vara svag, se Figur 1. 

De viktigaste reaktionerna sker istället inom bränsleaskan som då fungerar som ett klister 

mellan bäddkorn vid smältabildning. Fosfor dominerar tydligt de gränsskikt som observe-

ras mellan bäddkornen, men kaolin kan potentiellt bidra till viss uppbindning av katjoner 

(t ex K
+
 och Ca

2+
). Tydligast ser den effekten ut att vara för kalcium som förskjuts till en 

storleksfraktion mindre än bäddkornens storlek, vilket skulle kunna inverka negativt på 

smältpunkten hos de föreningar som bildas. Fortsatta SEM/EDS analyser samt planerade 

XRD-analyser  av de olika askfraktionerna kommer mer i detalj reda ut vad som bildats.  

 

 
Figur 1. Exempel på SEM-bilder på bäddaska mellan bäddkorn (kvartssand) från förbränning av stamved i 

fluidiserad bädd med enbart fosfatadditiv (vänster) och fosfat samt kaolin (höger). 

Preliminära resultat tyder således på att fosfaterna bildas snabbt via gasfasreaktioner även 

i närvaro av kaolin, trots att termodynamisk jämviktsmodellering visar på att alkali-

innehållande aluminiumsilikater vore mer stabila. Figur 2 visar SEM-EDS-bilder av cyk-

lonaska från försök vid 800°C där de runda partiklarna (5-15 µm) i den vänstra bilden är 

rika på alkali och fosfor, och kaolinadditivet syns som grova partiklar i högra bilden. Det 

här är ett klart stöd för teorin att bildandet av alkalifosfater sker även i närvaro av minera-

let kaolinit som finns i kaolinadditivet. Ytterligare analys pågår för att mer exakt kvantifi-

era den här effekten, men det är tydligt att hänsyn måste tas till fosforinnehållet om kaolin 

ska användas som additiv till exempelvis fosforinnehållande agrobränslen. 
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Figur 2. Exempel på SEM bilder på cyklonaska från förbränningsförsök med stamved och fosfor (vänster) 

samt stamved med både fosfor och kaolin (höger). De runda partiklarna har höga nivåer av fosfor och alkali 

och de större, grova partiklarna till höger är rester av kaolin-additivet. 

Vidare sågs i dessa försök att de partikulära emissionerna (se Figur 3) förändras vid för-

bränning vid 800°C , dels genom en ökning av masskoncentrationen av grovmoden (>1 

µm) och dels genom att mer fosfor och även aluminium kunnat detekteras med SEM-

EDS, där aluminium främst återfinns i grovmoden. 

 
Figur 3. Partikelstorleksfördelning i rökgaserna (från impaktorprovtagning) där den tydligaste förändringen 

av partiklar sker i grovmoden, över 1 µm, för både stamved med fosfor och stamved med fosfor + kaolin. 

Resultaten i denna inledande och relativt begränsade pilot-studie visar alltså att trots det 

stora överskottet av SiO2 i närvaro av kvarts (bäddmaterialet) så bestäms prestandan hos 

fosforrika-bränslen av de relativt låga innehållet av askbildande grundämnen som kom-

mer in med bränslet. Fosfor ett därför ett mycket viktigt grundämne som styr de askke-

miska reaktionerna i dessa bränslen, även i närvaro av additiv innehållande lermineral 

som har stor potential att reagera med alkali i bränslet. Sammantaget visar arbetet som ut-

förts inom detta delprojekt på vikten av att reda ut de grundläggande kemiska systemen, 

som diskuterats ovan under punkt 1a och 1b för att kunna modellera och prediktera hur 

bränsleaskan beter sig och att därmed kunna undvika askrelaterade driftproblem när mer 

askrika, fosforinnehållande och ofta svåreldade typer av biomassa introduceras i industri-

ell skala. Detta har gett oss en god grund för att formulera vissa viktiga kritiska forsk-

ningsfrågor samt att definiera förslag på framtida forskningsinriktningar inom detta om-

råde. 
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3. Del 2 – Genomförande och resultat 

2a) Målsättningen att experimentellt bestämma kaliumavgång vid förbränning av pel-

lets av olika askrika råvaror. 

 

De askkemiska förlopp som styr kaliums (K) beteende vid förbränning av biomassa, och 

orsakar problem såsom slaggning, beläggningsbildning, korrosion och emission av fina 

partiklar, är helt avgörande för förbränningsprestandan i en viss applikation. Inom denna 

del av arbetspaket 4 (del 2a) delades arbetet upp i tre delmoment; i) ett första med fokus 

kvantitativ bestämning av K-avgång vid förbränning av enskilda pellets i lab-reaktor vid 

UmU, ii) ett andra med fokus på asktransformation och K-avgång i en liten rosterreaktor 

vid UmU, och iii) ett tredje med fokus på kvalitativ bestämning av K-avgång on-line i 

lab-reaktor vid SP. 

 

i) Kvantitativ bestämning av avgång (transport från bränsle till gasfasen) av kalium vid 

experiment med enskilda pellets i Macro-TGA reaktor vid UmU. 

Arbetet har utförts inom ramen för två doktorandprojekt vid Umeå universitet, Jonathan 

Fagerström (klart juni 2015) och Erik Steinvall (pågående). 

 

Syftet med arbetet här var att bestämma avgången av kalium och andra huvudaskelement 

till gasfasen under bränsleomvandlingen för traditionell stamvedspellets och för pelle-

terad vetehalm. Vetehalm är ett typiskt askrikt agrobränsle som redan idag används i 

olika applikationer. Det har även en tydligt skild askkemisk karaktär än trädbränslen med 

höga halter av t ex K, Cl och Si. Avgången bestämdes kvantitativt genom våtkemisk ana-

lys av restaska/koks efter dels enbart avgasningsfasen (pyrolysfasen) och dels efter full 

omvandling (avslutat koksförbränning). För att kartlägga de bakomliggande askkemiska 

processerna i bränslet, analyserades restaskan/koks med SEM-EDS (elementarsamman-

sättning) och XRD (fassammansättning). 

 
Tabell 2. Bränsledata för använd stamvedspellets och vetehalmspellets med referensdata för ty-

piska bränslen i respektive katagori. Referens (11) och (7) som anges i tabellen är ej med i förelig-

gande rapports referenslista. [5] 
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Mätningarna utfördes i en speciellt designad försöksuppställning, s k makro-TGA, där en-

staka pellets förbränns i en liten reaktorugn under kontrollerade förhållanden (gasflöde, 

temperatur och atmosfär) och med möjlighet att samtidigt väga bränslet och viktavgången 

vid omvandlingen. Genom att analysera koncentrationerna av olika element både i tillfört 

bränsle och i kvarvarande aska/koks, kan avgången från bränslet (transporten till gasfa-

sen) bestämmas. I Figur 4 visas en illustration av det experimentella flödet för de olika 

delmomenten och metoderna som ingår. Experimenten genomfördes vid två olika pro-

cesstemperaturer, 700 respektive 1000 °C, och med en atmosfär med 10 vol-% syre med 

ett flöde av 15 l/min. 

 

 
Figur 4. Illustration av det experimentella flödet med delmoment och metoder som använts i en-

pelletsförsöken vid UmU. [5] 

 

Avgången av alkali och andra askelement bestämdes som sagt vid två tillfälllen under 

bränsleomvandlingen, dels i ett första steg efter den s k  avgasningsfasen (pyrolysfasen), 

och dels i ett slutligt skede efter full omvandling (avslutat koksförbränning). Förbrän-

ningsförloppet stoppades genom quenchning (kvävgas i omgivningstemperatur) i den 

punkt där avgasningsfasen övergick till koksförbränningsfasen. Denna punkt definierades 

som det tillfälle då flamman runt pelletsen försvann och pelletsen började glöda (se Figur 

4), vilket också sammanföll med den brytpunkt i viktavgången som kunnat observeras. 

Hastigheten på massförlusten är betydligt högre under avgasningsfasen än under koksför-

bränningen. Full omvandling/koksförbränning definierades som den punkt då koksen slu-

tade glöda. Koksandelen, d v s fraktionen av bränslet som bildar koks, var 12-15% för 

träpelletsen och 20-23% för vetehalmen. 

 

En närmare beskrivning av metoden och upplägget av arbetet samt fördjupade resultat 

och diskussioner, återfinns i en publicerad vetenskaplig artikel [5]. 

 

I det följande ges en kort redogörelse för de huvudsakliga resultaten och viktigaste slut-

satserna från arbetet, med fokus på kaliumavgång och uppbindning i restaskan. 

Kvantifieringen av avgången för olika askelement från avgasningsfasen respektive full 

omvandling redovisas i Figur 5 för träpellets och i Figur 6 för vetehalmen. En observation 

är att kalium avgick både under avgasningen och under koksförbränningen. För träbräns-

let var avgången under avgasningen ca 10% vid båda temperaturerna, medan temperatu-

ren hade en viss effekt för vetehalmen. Kaliumavgången var där ca 5% vid 700°C och ca 

15% vid 1000°C. 
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Figur 5. Avgång av askelement från förbränning av enskilda pellet av stamved vid 700°C (vä) och 

1000°C (hö), redovisade som medelvärden av tre replikat för dels efter enbart avgasningsfasen och 

dels efter full omvandling (avslutad koksförbränning). [5]. 

 

 

 
Figur 6. Avgång av askelement från förbränning av enskilda pellet av vetehalm vid 700°C (vä) 

och 1000°C (hö), redovisade som medelvärden av tre replikat för dels efter enbart avgasningsfasen 

och dels efter full omvandling (avslutad koksförbränning). [5]. 

 

För träbränslet var den totala avgången av kalium ca 30%, oavsett temperaturen, medan 

ca 70% således förelåg kvar i bildad restaska. De enda kristallina kaliuminnehållande fa-

serna som identifierades med XRD i restaskan var två former av CaK2(CO3)2 (vid båda 

temperaturerna) och en mindredel av K2SO4 (endast vid 700°C). Det är svårt att be-

stämma andelen amorft (icke-kristallint) material i dessa prover, men utifrån både SEM-

EDS (morfologi och elementarsammansättning) och XRD (fassammansättning), var det 

tydligt att resterande mängd kalium i askan mest troligt förelåg som amorfa K/(Ca)-

silikater, som bildats via en smälta vid reaktortemperaturer på både 700 och 1000°C. 

 

För vetehalmen var den totala avgången av kalium ca 20% oavsett temperaturen. Sam-

mantaget kunde slås fast att den största delen av kalium (ca 80%), i likhet med för trä 

men än tydligare här, förelåg i restaskan efter koksförbränningen i form av amorfa 

K/(Ca)-silikater som bildats via en smälta. Endast mindre mängde av kristallint K2SO4 

kunde identifieras och då endast vid 700°C. 

 

I en liknande studie [6], med samma experimentella uppställning (dock vid 850°C) och 

med samma metoder, studerades kaliumavgång under förbränning av ett mer askrikt 

skogsbaserat bränsle, s k energived, tillsammans med vetehalm (samma typ som ovan). 

Där kunde vi konstatera att den totala avgången av kalium efter koksförbränningen vad ca 

50% för energivedspellets och ca 20% för vetehalmspellets. Fokus i denna studie var att 

få semi-tidsupplösta studier av alkaliavgång och askkemiska processer genom att plocka 
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ut restaska vid ett större antal tidpunkter under bränsleomvandlingen. Genom detta förfa-

rande kunde konstateras att det tycks finnas en kvalitativ skillnad i kaliumavgång mellan 

skogsbränslen och vetehalm, vilket även indikerades av den ovan diskuterade studien [5]. 

Den största delen av bränslets kalium tycks avgång i slutet av koksförbränning för 

träbränslen, medan det för vetehalmen tycks vara en mer jämn fördelning mellan avgas-

ningsfasen och koksfasen vad gäller kaliumavgång. Baserat på dessa och tidigare resultat, 

askkemiska beräkningar och antaganden från litteraturen, kan vissa antaganden göras 

kring bakomliggande mekanismer kring kaliums beteende och vissa skillnader mellan 

skogsbiobränslen och agrobränslen med relevans för stråbränslen såsom vetehalm. Arbe-

tet finns som ett manuscript i Jonathan Fagerströms avhandling [7], och kommer under 

2016 kompletteras för att senare kunna ingå i en vetenskaplig artikel. 

 

De viktigaste slutsatserna från detta arbete med en-pelletsförsöken, delstudie 2a moment 

i), var följande: 

 

 Vid förbränning av enstaka pellets med tre olika råvaror var den totala avgången av 

kalium från stamvedsbränslet ca 30%, från energiveden ca 50% och från vetehalm ca 

20%. Den totala avgången tycktes vara likvärdig vid processtemperaturer i ugnen på 

700 respektive 1000°C. 

 

 För skogsbiobränslena avgick det mesta kalium under koksförbränningen, medan det 

för vetehalm var mera likvärdigt mellan avgasningen och koksförbränningn. Detta 

förklaras sannolikt av olika förekomstformer av kalium i bränslena och följdaktligen 

olika askkemiska processer under bränsleomvandlingen. 

 

 Kalium förelåg i restaskan i form av kristallina K/Ca-karbonater och amorfa glassiga 

silikater vid förbränning av träpellets, och i form av i princip helt smälta glasiga silika-

ter vid förbränning av vetehalmpellets. 

 

 Studien visar att liknande askkemiska reaktioner/processer sker på enpellets-nivå un-

der dessa relativt korta omvandlingstider, som tidigare presenterats för större rosteran-

läggningar och småskaliga brännare. 

 

ii) Kvantitativ bestämning av kaliumavgång i en bränslebädd genom studier i liten roster-

reaktor vid UmU. 

Arbetet har utförts inom ramen för tre doktorandprojekt vid Umeå Universitet, Jonathan 

Fagerström (klart juni 2015), Erik Steinvall (pågående) och Anders Rebbling (pågående), 

och ett doktorandprojekt vid Luleå Tekniska Universitet, Joseph Olwa (pågående). 

 

I det här delmomentet var fokus på kaliums beteende i en rosterbädd och hur process pa-

rametrar, t ex bäddtemperatur, inverkar på fenomen såsom avgång och bildning av fina 

(<1 µm) kaliuminnehållande partiklar i rökgaserna. Erfarenheter från tidigare forskning, t 

ex inom ERA-NET projektet FutureBioTec, visade på möjligheterna med sådana process-

åtgärder. Dock har detta inte utretts mer i detalj och det saknas även kunskap kring hur 

askbildning och transformationer påverkas av kombinationer av processåtgärder och 

bränsleåtgärder (t ex additiv). 

 

Syftet med det här arbetet var därför att utreda hur primära processåtgärder, här i form av 

bäddtemperatur, kan appliceras för att reducera avång av alkali (K och Na) samt zink från 

bädden, och dessutom studera hur effekten av olika bränsleadditiv påverkas vid olika 

bäddtemperaturer. Arbetet presenterades på en vetenskaplig konferens 2015, som även 

blivit publicerat som en EPRI rapport [8], samt ingick som manuskript i Jonathan Fager-

ströms avhandling [7]. 



 

10 

 

Bränslet i denna studie var ett typiskt pelleterat träbränsle (gran), med två olika additiv, 

dels kaolin och amoniumsulfat [(NH4)2SO4], baserat på tidigare erfarenheter och askke-

miska beräkningar (se tabell 3).  
 

Tabell 3. Bränsledata för använd ren träpellets samt vid inblandning av kaolin respektive ammo-

niumsulfat. [8]. 

 
 

Försöksuppställningen bestod av en lab-reaktor bestående av en liten rosterbrännare (40 

kW) med rörliga rosterstavan (Ariterm Multijet) ansluten till en lab-reaktor med separe-

rad primar- och sekundärdel (se Figur 7). Förbränningsluften till brännaren var uppdelad 

på primär- resp sekundärluft som kunde justeras separat. Temperaturen i brännaren och i 

gaserna mättes med termoelement (typ N). 

 

 
Figur 7. Illustration av det experimentella flödet med delmoment och metoder som använts i en-

pelletsförsöken vid UmU. [8] 

 

Försöksmatrisen, som visas i Tabell 4, innehöll sex experiment eftersom de tre bränsle-

sortimenten testades vid låg- (cold) respektive hög (hot) bäddtemperatur. De processvari-

abler som justerades för att erhålla dessa två bäddtemperaturer var;  bränslelast, total luft-

tillförsel, luftfördelning i brännaren, luftförvärmning och intervall på rosterstavarna. Un-

der försöken provtogs partiklar i rökgaserna med 13-stegs impaktor enligt gängse princi-

per, samt att rn FTIR användes för analys av huvudkomponenterna i rökgaserna (CO, 
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CO2, NOx, SO2, HCl). Efter avslutade eldningsförsök samlades bottenaskan in och både 

aska och rökgaspartiklar analyserades sedan med ICP-MS (våtkemisk elementaranalys), 

SEM-EDS (elementaranalys) och P-XRD (fassammansättning). 

Tabell 4. Processparametrar i rosterbrännaren vid försök med låg- respektive hög bäddtemperatur. 

[8] 

 
* Bed temperature defined as the typical temperature at the char burn-out zone on the lower grate 
step (measured by several thermocouples into the bed area) 

 

En närmare beskrivning av metoden och upplägget av arbetet samt fördjupade resultat 

och diskussioner, återfinns i Jonathan Fagerströms doktorsavhandling [7] samt i det pub-

licerade konferensproceedinget [8]. 

 

I det följande ges en kort redogörelse för de huvudsakliga resultaten och viktigaste slut-

satserna från arbetet, med fokus på kaliumavgång och bildning av fina partiklar i rökga-

serna. 

 

I Figur 8 visas emissionerna av fina (<1 µm) partiklar (PM1) och totala stoftemissioner 

(PMtot) i rökgaserna för de sex olika experimenten. Det är tydligt att såväl bäddtemperatu-

ren som de båda additiven hade en inverkan på emissionerna. Båda additiven reducerade 

mängden bildade partiklar och det var generellt lägre emissioner vid låg bäddtemperatur 

än vid hög. Skillnaden mellan försöket med högsta värdet, vid hög bäddtemperatur utan 

additiv, och det lägsta värdet, vid låg bäddtemperature med kaolin, var ca 3.5 ggr. 
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Figur 8. Emissioner av fina (<1 µm) partiklar (PM1) och totalt stoft (PMtot) vid experiment med 

olika bäddtemperatur och två olika additive, uttryckt som masskoncentrationen uppmätt med im-

paktor där medelvärdet av tre mätningar visas med standardavvikelse. [8] 

 

Resultaten för partikelemissionerna kan vidare jämföras med den experimentellt be-

stämda avgången av kalium, tillsammans med natrium och zink, som redovisas i Figur 9. 

Som ses är trenderna för PM1 och K-avgång i de olika experimentella fallen mycket lika, 

vilket styrker teorin om att det är dessa elements (främst kalium) beteende som styr bild-

ningen av fina oorganiska partikelemissioner i dessa applikationer. Några intressanta iak-

tagelser här är t ex den relativt stora inverkan av bäddtemperaturen för det rena bränslet, 

den kraftiga effekten av att applicera additiv främst kaolin men även svaveladditivet, och 

att det finns en kombinerad positiv uppbindande effekt av dessa element av att applicera 

och optimera både processvariabler och additivtillsats samtidigt. 

 

 
Figur 9. Avgång av K, Na och Zn från bränslet/bädden beräknad utifrån mängden av respective 

element i fina partiklar i rökgaserna jämfört med tillfört kalium i bränslet. [8] 
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De viktigaste slutsatserna från detta arbete med förbränningsstudier i en liten rosterbrän-

nare, delstudie 2a moment ii), var följande: 

 

 Det finns en stor potential att kontrollera avgången av alkali (K+Na) och zink genom 

både god processkontroll/optimering och/eller applicering av bränsleadditiv. Genom 

sådana åtgärder kommer bildning av beläggningar på värmeöverförande ytor och 

emissioner av fina partiklar kunna minskas. 

 

 Genom god processkontroll och genom att hålla ner bäddtemperaturen på ett roster 

kan mer kalium hållas kvar i bädden i bottenaskan, genom bildning av t ex K/Ca-

karbonater, K-sulfater och/eller K-silikater/fosfater. 

 

 Tillsats av både kaolinadditiv och ammoniumsulfat visade på god effekt att reducera 

avgången av både K, Na och Zn, där störst effekt erhölls då kaolin användes vid låg 

bäddtemperatur. Risken för en reducerad effektivitet av kaolin vid alltför hög bädd-

temperatur måste beaktas. 

 

iii) On-line tidsupplöst kvalitativ bestämning av kaliumavgång i en liten batch-reaktor 

som funktion av temperatur och bränsle vid SP. 

I detta arbete genomfördes kvalitativa tids-upplösta studier av kaliumavgång i en liten 

batch-reaktor vid SP i Borås, genom applicering av en tidigare utvecklad ICP-MS metod 

för on-line analys i rökgaserna, vilken visas i Figur 10 [11]. Försök med tre olika pelle-

terade biobränslen bränslen genomfördes (energived, salix och vetehalm), vid olika pro-

cessbetingelser med variationer i bränslepartikelstorlek, luftflöde, syrehalt och tempera-

tur, enligt följade; 

 

Bränsle:   Vetehalm, Energived, Salix 

Luftflöde:  10 respektive 20 liter per minut 

Bränslevikt: Ca 1 g respective 4 g 

Syrehalt:  21% (luft) och 4% (luft/kvävgasblandning) 

 

 
Figur 10. Schematisk illustration över försöksuppställningen vid SP. 
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Resultaten visar att kalium avgick under avgasningsfasen för samtliga testade bränslen. 

Tyvärr stördes utvärderingen av experimenten av det faktum att sot bildades i toppen av 

reaktorn vilket även påverkade analysen av kalium. Variationerna av denna störning var 

större än variationerna i den experimentella matrisen. Denna effekt uppträdde dock tyd-

ligast under avgasningsfasen och mindre under koksförbränningen. Dock var halterna ka-

lium i rökgaserna under koksförbränningen under detektionsnivån i de flesta försöks-

punkterna för systemet då energived och Salix användes. Endast för experimenten med 

energived vid 950°C och varmare, kunde kalium detekteras. För vetehalm var dock hal-

terna kalium som avgick från bränslet betydande under koksförbränningen. 

 

I Figur 11 visas ett exempel på resultat från dessa försök, där det tydligt ses att samtliga 

bränslen avger kalium under avgasningsfasen (0-1 minut ca). Det är också tydligt att 

vetehalm avger relativt mycket kalium även efter avgasningsfasen (0-1 minut), d v s un-

der koksförbränningen. Som nämnt ovan kunde dock inte halterna kalium detekteras un-

der koksförbränningen för energived och salix. 

 

 
 
Figur 11. Detected relative concentrations of K for different fuels at a gas flow of 10 lpm and 

small fuel samples. Two tests for each fuel. Yellow/Orange) WS, Dark/Light Blue) EW, 

Light/Dark Green) S. Large deviations during devolatilisation, probably due to erratic losses 

caused by soot formation. It is clear that substantially more K is emitted from wheat straw than the 

other two fuels during the char combustion. 

 

Ett stort antal liknande resultatfigurer finns redovisade i en särskild rapport från SP för 

detta delmoment, och återfinns som bilaga i detta arbete. 

 

2b) Målsättningen var att utreda bildningsmekanismer och stabilitet för problematiska 

kalium- och kalciumkarbonater i skogsbränsleaskor. 

 

Forskningen inom detta område har skett i ett samarbete mellan UmU och LTU, och de 

olika delstudierna har utförts inom ramen för tre doktorandprojekt vid Umeå Universitet, 

Jonathan Fagerström (klart juni 2015), Erik Steinvall (pågående) och Anders Rebbling 

(pågående), och ett doktorandprojekt vid Luleå Tekniska Universitet, Joseph Olwa (på-

gående). 

 

Arbetet i denna del av projektet (2b) har bestått av olika delmoment (i-iv) där information 

från flera experimentella studier och teoretiska utvärderingar på olika sätt har genererat 

ny information med avseende på bildning, förekomst och stabilitet av kalium- och kalci-

umkarbonater vid termokemisk omvandling av biomassa. En övergripande genomgång av 
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dessa görs här där de viktigaste nya resultaten och insikterna sammanfattas. För en mer 

ingående analys av projekten och dess innehåll hänvisas till respektive referenser. 

 

i) Tidigt i projektet fick vi erfarenheter från ett parallellt projekt där experimentella stu-

dier i en s k fast-bäddförgasare genomfördes, i detta fallet en liten uppströms reaktor pla-

cerad på ETC i Piteå. Det arbetet, som är publicerat i en vetenskaplig artikel, hade som 

fokus att studera uppfångning av kalium specifikt i denna typ av förgasningsreaktor [9]. 

Utifrån analyser av aska och beläggningar kunde samtidigt flera intressanta iaktagelser 

göras kring bildning och stabilitet/smältaegenskaper för K/Ca-karbonater. 

 

Slutsatsen i detta arbete var att en mycket stor del (upp till 99%) av det kalium som före-

kommer i skogsbränslet, kunde fångas upp i restaskan under de studerade förhållandena. 

Vidare slogs fast att den största delen av denna kalium i askan förelåg som kristallina 

karbonater, främst s k fairchildite [K2Ca(CO3)2]. 

 

ii) Vidare har ett teoretiskt arbete med en genomgång av jämviktskemiska data och mo-

delleringsaspekter kopplat till K/Ca-karbonaterna utförts och ett manuskript för en veten-

skaplig artikel är under bearbetning [10]. Utifrån denna utvärdering framgår att uppbind-

ningen av alkali vid uppströmsförgasning av stamvedsbränslen i fast bädd kan såväl besk-

rivas/predikteras utifrån termodynamisk modellering med befintliga modeller som kopp-

las till bildandet av stabila K/Ca-karbonater (l/s). 

 

iii) + iv) 

I samband med arbetet som presenterats ovan under 2a i) och ii), erhölls specifik inform-

ation kring potentiell bildning av K/Ca-karbonater i restaskan vid förbränning av olika 

biobränslen, både på enpelletsnivå och i en liten rosterbädd. 

 

För bränslen rika på kisel och/eller fosfor, t ex åkerbränslen, är frågan om karbonater i 

askan mindre relevant eftersom bildning av K-silikater och/eller K-innehållande fosfater 

är termodynamiskt gynnsamt. I den tidigare presenterade studien kunde konstateras att 

kalium förelåg i restaskan i form av kristallina K/Ca-karbonater och amorfa glassiga sili-

kater vid förbränning av enskilda träpellets (stamved) i en M-TGA reaktor, och i form av 

i princip helt smälta glasiga silikater vid förbränning av vetehalmpellets [5]. 

 

Då det mer askrika skogsbränslet, s k energived, studerades i samma reaktor kunde kon-

stateras ett den största delen kalium avgår från bränslet i slutet av koksförbränningen [6]. 

Inga kristallina faser med kalium kunde konstateras under bränsleomvandlingen. Efter 

full koksförbränning kunde dock K2Ca(CO3)2 identifieras och det uppskattades att ca 20% 

av total mängd kalium i askan förelåg i form av denna karbonat. Det kunde också konsta-

teras att kalium fortsatte att avgå från askan även efter avslutat koksförbränning, d v s 

endast oorganisk aska kvarvarande i ugen vid 850°C. Detta kan ev förklaras av smält-

ning/sönderfall av K/Ca-karbonaten. Vissa hypoteser kring mekanismarena bakom bild-

ning av karbonater och andra former i askan i de olika stegen av bränsleomvandlingen 

kunde presenteras i detta arbete, varav bindningar mellan kalium och den organiska ma-

trisen i koksen, är en trolig sådan, likväl som förekomst av smältor av silikater och fosfa-

ter kombinerat, som diskuterats tidigare under delstudie 1a. Detaljer kring detta är således 

fortfarande inte kartlagda. 

 

Som komplement till studierna på en-pelletsnivå, genomfördes eldningsförsök med stam-

vedspellets (och additiv) i en liten rosterbrännare, som beskrivits ovan under 2a iii). 

Kristallina K/Ca-karbonater kunder endast detekteras i bottenaskan i experimentet vid låg 

bäddtemperatur och kaolinadditiv [8]. Man skulle kunna förvänta sig att sådana karbona-

ter även skulle återfinnas i askan då rena träbränslet använts, särskillt vid lägre bädd-

temperatur, vilket även är ett rimligt antagande utifrån SEM-EDS analyser på askan. Var-
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för detta inte var fallet kan dock inte förklaras inom ramen för denna studie, utan utgör en 

viktig fråga att jobba vidare med. 

 

4. Generella slutsatser och måluppfyllelse 
 

Delmål 1a). Målsättningen var att ta fram ny (alt. fördjupa befintlig) grundläggande 

kunskap (termodynamiska data och röntgendiffraktionsdata) specifikt för fosfater med 

bl a Ca, Mg och/eller K. 

 

Generella slutsatser av arbetet med delmål 1a): 

 

 Dessa kemiska system är centrala för förståelsen av askrelaterade problem vid energi-

omvandling av agro-baserad biomassa och biprodukter. Askrelaterade problem är mer 

regel än undantag vid användning av dessa bränslen. För att effektivt kunna utnyttja 

agro-baserad biomassa och biprodukter måste energiomvandlingsprocesserna kunna 

modelleras, det vill säga undvika ett kostsamt och tidsödande ”trial and error” förfa-

rande.  

 Vi har sett att bristen på grundläggande data är stor och att vår insats så här långt är en 

bra början men som måste få fortsätta.  

 Arbetet med utforskandet och bestämmandet av grunddata har också visat sig vara ex-

perimentellt mycket utmanande. 

 

 Det ursprungliga delmålet 1a) har ej därför uppnåtts vad gäller inkludering av Mg. 

Som beskrivits och motiverats ovan (se avsnitt 2) gjordes en omprioritering från systemet 

MgO-K2O-P2O5 till ett system innehållande både silikat och fosfat; CaO-K2O-SiO2-P2O5. 

En preliminär bestämning av fasdiagrammet K2SiO3 –KPO3, ett sub-system i det större 

systemet. 
 

Delmål 1b). Målsättningen var att utvärdera tidigare bestämda termodynamiska 

grunddata i systemet CaO-K2O-P2O5, för att åstadkomma praktisk användning vid ter-

modynamiska beräkningar. 

 

Generella slutsatser av arbetet med delmål 1b): 

 

 En fungerande och validerad modell för ett antal ”ternära” fosfater i systemet CaO-

K2O-P2O5 finns nu som möjliggör termodynamisk modellering.  

 Modellens noggrannhet behöver förbättras utanför det nu gällande temperaturinterval-

let.  

 

 Delmål 1b) har således uppfyllts. 

 

Delmål 1c). Målsättningen var att utarbeta strategier för att kunna genomföra experi-

mentella studier med bränslen, askor och syntetiska askor i de relevanta salt-

/slaggsystem, i syfte att ge empiriska data som underlag för utveckling av smältmo-

deller.  

 

Generellal slutsatser av arbetet med delmål 1c): 

 

 Förståelsen och kunskaper om både salt- och slaggsystem är av stor betydelse för 

askrelaterade frågor vid omvandling av biomassa. Slaggsystemen företrädelsevis i bot-

tenaskor och i fluidbäddar och salterna i beläggningar i rökgasvägarna och i stoftpartik-

lar i rökgaserna. 
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 Det skisserade saltförsöket syftar till att räta ut vissa frågetecken för en mycket central 

men komplex förening; (K,Ca)2(SO4,CO3). 

 Utarbetandet av försöksserien med fosfat- och alumino-silikat slaggsystemen ringar in 

en frågeställning som kommer att bli alltmer aktuell i takt med användning av agro-

biomassa tillsammans med additiv bestående av olika lermineral. 

 En inledande pilotförsökserien har genomförts framgångsrikt. 

 

 Delmål 1c) har således uppfyllts. 

 

Delmål 2a). Målsättningen var att experimentellt bestämma kaliumavgång vid för-

bränning av pellets av olika askrika råvaror. 

 

Generella slutsatser av arbetet med delmål 2a): 

 

 Avgång av kalium, och andra askelement, har studerats i olika typer av försöksupp-

ställningar, på enpellets-nivå och i en liten rosterbädd, med olika metoder samt för 

olika typer av biobränslen, inkluderat askrika skogbränslen och stråbränslen. Arbetet 

har resulterat i ett flertal vetenskapliga artiklar och ingår i flera doktorsavhandlingar. 

 

 Projektet har bidragit till att utveckla nya metoder för att studera asktransformation och 

fenomen som kaliumavgång under omvandlingen av biobränslen för både kvalitativ 

och kvantitativ information. 

 

 Både kvalitativa och kvatitativa skillnader i kaliumbeteende generellt och avgång spe-

cifikt mellan olika biobränslen, har kunnat konstateras. 

 

 Inledande studier kring kaliums beteende under bränsleomvandlingen har genomförts 

vilka visat att beroende på bränsle så avgår olika mycket/andel av kalium under avgas-

ningen (pyrolys) och under koksförbränningen. 

 

 Delmål 2a) har således uppfyllts. 

 

2b). Målsättningen var att utreda bildningsmekanismer och stabilitet för problematiska 

kalium- och kalciumkarbonater i skogsbränsleaskor. 

 

Generella slutsatser av arbetet med delmål 2b): 

 

 Att förstå bildning och stabilitet av K/Ca-karbonater i olika termokemsika processer 

med biomassa, främst askrika skogsbaserade men även andra råvaror med lågt Si och 

P, är viktigt för prediktera det askkemiska beteendet för dessa råvaror. Föreliggande 

projekt har bidragit signifikant till att ta fram ny kunskap och öka förståelsen kring 

detta. 

 

 Experimentella studier där ny information kring kalium- och kalciumkarbonater i 

termokemsika omvandlingsprocesser erhållits har genomförts i olika reaktorer, liten 

rosterbädd, en-pelletsreaktor och uppströmsförgasare. Även teoretiska jämviktske-

miska utvärderingar kring termodynamiska aspekter kring dessa karbonater har utförts. 

 

 Förekomsten av K/Ca-karbonater har visats vid förbränning av enskilda pellets, och i 

uppströmsförgasaren, vilket är mycket viktig information. Resulten från försök i en li-

ten rosterbrännaren var dock mer oklara, och frågan om just bildning och stabilitet av 

dessa K/Ca-karbonater i rosterapplikationer bör utredas. 
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 Det teoretiska arbetet/utvärderingen har visat att det är möjligt att, med relativ gott re-

sultat, prediktera bildning och stabilitet av K/Ca-karbonater, åtminstone i vissa termo-

kemiska system, här applicerat på en uppstömsförgasare med träbränsle. 

 

 Delmål 2b) har således uppfyllts. 

 

5. Rekommendationer för fortsatt forskning 
 

 Ett omfattande arbete återstår vad det gäller bestämning av grundläggande data för de 

oorganiska kemiska högtemperatursystem som utgör biobränsleaskor. Syftet är som 

framgått ovan att möjliggöra generell modellering av processerna, för att effektivt 

kunna designa och utföra termokemisk bränsleomvandling av problematisk biomassa. 

 

 Forskningen som utförts de senaste åren har visat på vikten av att ta hänsyn till fosfor 

för att beskriva det askkemiska processerna för biobränslen generellt, inte minst med 

fokus på beteende hos K, Na, Ca och Mg. Även för skogsbiobränslen kan detta bli ak-

tuellt om dessa sameldas eller att additiv används. Kunskapen om detta är idag rela-

tivt begränsad och det behövs fortsatta satsningar på såväl fortsatt uppbyggnad av 

grundläggande kunskap på omorådet som mer tillämpade tester och erfarenheter. 

 

 Många studier och avgränsade experimentella undersökningar är nödvändiga, men 

fortsatta undersökningar och bestämningar av fasrelationer och smälttemperaturer i 

K2O – CaO – SiO2 – P2O5 – systemen är ytterst angelägna. Bestämningar av sub-

fasdiagram i detta system kan ge omedelbar värdefull information om i vilka sam-

mansättningsområden som problematiska lågtemperatur smältor uppträder och ge in-

formation om hur man ska undvika de relaterade problemen. 

 

 För att möjliggöra en bredare utveckling och implementering av bränslerelaterade 

koncept (”bränsledesign”) för att styra de askkemiska processerna, t ex genom additiv 

och/eller sameldning, behöver man, förutom en fortsatt kartläggning av bakomlig-

gande mekanismer, även utveckla och optimera de koncept som antas vara möjliga 

och i vissa fall har testats och visat sig framgångsrika. Forskningen har t ex visat på 

goda möjligheter att genom god processkontroll och lämpliga askkemiska åtgärder, t 

ex bränsleadditiv, reducera emissioner av fina partiklar betydligt. Den fullständiga 

potentialen för detta i olika applikationer har inte alls utretts, utan framstår som ett 

viktigt område för framtida arbete om det ska bli möjligt. 

 

 Inledande studier i detta projektet, tillsammans med andra pågående satsningar, har 

givit oss ny och viktigt kunskap kring hur de parallella processerna under omvand-

lingen av ett bränsle och bildning/transformaion av askan sker i ett förbrännings- eller 

förgasningsförlopp. En ökad kunskap kring t ex bildning av smältor och avgång av 

kalium under bränsleomvandlingen i olika applikationer, skulle markant öka möjlig-

heten att prediktera/modellera systemet och prediktera och öka förbränningseffektivi-

teten, undvika askrelaterade problem och reducera partikelemissioner. För att möjlig-

göra detta behövs fortsatt stöd till kunskapsuppbyggnad, modellutveckling och sam-

verkan mellan olika kompetenser och forskningsaktörer. 
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chemistry when co-firing municipal sewage sludge and wheat straw in a fluidized 

bed: influence on the ash chemistry by fuel mixing. Energy Fuels 2013;27(10):5725–

5732. 

 

2. Shahrbanoo Salehi, Nils Skoglund, Rainer Backman, Markus Broström, Dan Bost-

röm. Investigation of phase diagram with relevance for thermal conversion of bio-

mass. Posterpresentation, KBC-dagarna, Umeå universitet, 2014. 

 

3. Rainer Backman, MALIbase: Termodynamisk data för föreningar i systemet CaO-

K2O-P2O5. Presentation, online-resurs, Umeå universitet, 2015 

(URL: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-113692) 

 

4. Daniel Lindberg, Rainer Backman, Patrice Chartrand, Mikko Hupa. Towards a com-

prehensive thermodynamic database for ash-forming elements in biomass and waste 

combustion — Current situation and future developments. Fuel Processing Technolo-

gy 2013;105:129–141. 

 

5. Jonathan Fagerström, Erik Steinvall, Dan Boström, Christoffer Boman. Alkali trans-

formation during single pellet combustion of soft wood and wheat straw. Fuel Pro-

cessing and Technology 2016;143:204-212. 

 

6. Jonathan Fagerström, Dan Boström, Christoffer Boman. Semi time-resolved release 

of ash forming elements during single pellet combustion of biomass. Manuscript (in-

cluded in PhD Thesis by J Fagerström, 2015) 

 

7. Jonathan Fagerström, Fine particle emissions and slag formation in fixed-bed bio-

mass combustion – aspects of fuel engineering. Doktorsavhandling, Umeå universitet, 

2015. 

 

8. Jonathan Fagerström, Anders Rebbling, Joseph Olwa, Erik Steinvall, Dan Boström, 

Marcus Öhman, Christoffer Boman. Control strategies for reduction of alkali release 

during grate combustion of biomass - influence of process parameters and fuel addi-

tives in a 40 kW reactor. Proceeding of the conference Impacts of Fuel Quality on 

Power Production. Snowbird, Utah, USA, October 26-31, 2014. Published by Electri-

cal Power Research Institute (EPRI), Report nr 3002005104, March 10, 2015. 
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A series of tests has been performed burning pellets in a lab-scale reactor, while monitoring a 

relative concentration of potassium in the flue gas by an ICP-MS instrument to study how dif-

ferent parameters affect the release of alkali metals from biomass fuels. The fuels studied 

were Energy Wood, Salix and Wheat Straw. The parameters varied were sample size, air flow 
rate, oxygen concentration and temperature. 

All of the fuels emitted potassium during devolatilisation. However, a significant fraction of 

the alkali metals was found to be captured by soot/tar particles during cooling of the gases at 
the top of the reactor, which caused the evaluation of results to be inconclusive. The erratic 

losses varied more than the effects of the parameter variations. Substantial losses caused by 

soot formation occurred only during the devolatilisation phase, implying that the results from 
the char combustion phase were more reliable. However, during the char combustion, the 

concentrations of K were below the detection limit most of the time when burning Wood and 
Salix. On the other hand, Wheat Straw released substantial amounts of K during char com-

bustion.  

Energy Wood was found to release measurable amounts of K during char combustion when 

the reactor temperature was 950 °C or higher. 
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1 Test Matrix 
Three types of pelletized biomass fuels, Wheat Straw (WS), Salix (S), and Energy Wood (EW), were 

burnt batchwise in a laboratory reactor. The fuel sample masses and the air flow rates were varied, with 

the aim to study the influence of these parameters. 

 

 Fuels:   Wheat Straw (WS), Energy Wood (EW) and Salix (S) 

 Air Flow rate: 10 litres per minute (lpm) and 20 lpm 

 Fuel sample mass: about 1 g and about 4 g (limited by size of sample holder) 

 Oxygen concentration: 21% (air) and 4% by dilution with nitrogen. 

 

Furthermore, some tests with WS and EW were performed with varied reactor temperature. 

  

2 Experimental set-up 
A simplified sketch of the laboratory set-up is given in Fig. 1. The combustion reactor consists of a 

vertical quartz glass cylinder with an inner diameter of about 60 mm and a length of about 1.2 m. At the 

middle of the reactor, there is a porous plate of quartz which distributes the air and supports the cage of 

fuel inserted while running experiments. The plate can also support a fluidised bed, but the experiments 

reported here were performed without a fluidised bed, in order to avoid secondary ash reactions with the 

bed material.  

Fig. 1. Sketch of experimental set-up. 

 

The reactor cylinder is surrounded by an electrically heated and temperature controlled oven, 

which is possible to operate up to 1100°C. The reactor inlet and outlet are provided with water cooled 

metal flanges. A mass-flow controlled mixture of air and nitrogen is introduced through the bottom of 

the reactor. At the reactor outlet, on top of the reactor, gas samples are extracted by a dilution probe in 

which the flue gas is cooled by nitrogen, see Fig. 2. The intention of using this probe is that alkali met-

als that may be in gaseous phase in the flue gas will condensate into small particles by the cooling in-

side the probe. The dilution will also reduce agglomerate forming collisions between small sticky parti-
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cles in the probe. Since the dilution gas is introduced to the flue gas through the outer surface of a po-

rous metal tube, only a minimal amount of deposits are formed within the dilution probe.  

Fig. 2.   Principle sketch of the dilution probe.   

 

The extraction of flue gas through the dilution probe is driven by a flue gas pump just before the 

stack (see Fig. 1). The diluted sample gas is partly diverted into a heated filter followed by a dryer prior 

to entering the conventional gas analysers for O2 and CO/CO2 (flow Fa in Fig. 1). The CO2 concentra-

tion measured is used to determine the dilution ratio in the probe when adding a known CO2 flow into 

the reactor. The dilution ratio is checked prior to each experiment performed. From the diluted flue gas, 

a small constant gas flow is extracted to the ICP-MS instrument by a peristaltic pump (Fp in Fig. 1). 

Added to this extracted flue gas is a constant flow of Argon carrying an aerosol of internal standard 

(flow Fn in Fig. 1). In these experiments, rubidium (Rb) was used as an internal standard (IS) because it 

is an alkali metal which is expected to behave similar in the plasma as sodium and potassium. Another 

important factor when choosing the internal standard is that it should be an element that is normally not 

found in the fuel studied. The aerosol was generated from a liquid solution by an ultrasonic nebuliser. 

The normal case when using the ICP-MS analyser is that the solution being nebulized is what is ana-

lysed, but in our experiments it is only used for adding an internal standard. The reason for continuously 

adding an internal standard is that these measurements may carry on for a relatively long time, during 

which the sensitivity of the ICP-MS may drift to some extent. If so, the measured concentrations of el-

ements from the fuel (e.g. K) can be corrected by relating to the measured concentration of IS. The un-

derlying assumptions are that a possible drift of sensitivity is proportional for all elements studied and 

that the actual concentration of internal standard remains constant in the sampled gas. 

 

3 Potassium (K) release depending of type of 

fuel 
 

All the experiments reported here were conducted with air in a reactor heated to 850°C unless stat-

ed otherwise. In all figures shown, the relative concentrations have been scaled by the fuel mass and 

with the air flow through the reactor to provide comparable relative concentrations. The fuel samples 

were burnt in a basket of stainless steel wires, which was inserted from the top of the reactor at the start 

of each experiment. The combustion air was added to the reactor from the bottom through a porous 

plate upon which the fuel sample rests. 

 

A comparison of the relative concentrations of K detected from the three different fuels is given in 

Fig. 3. Each fuel was here tested twice under the same conditions (about one gram of fuel and an air 

flow rate of 10 liters per minute). The fuel conversion is intense during the first minute, when all mois-

ture and volatiles are rapidly released from the solid fuel. During this devolatilisation phase, all the fuels 

studied emit potassium to some extent. However, due to the large amount of gaseous combustibles and 

lack of gas mixing in the reactor, a large amount of hydrocarbons are still present at the top of the reac-

tor where the gas sample is extracted to the ICP-MS instrument. At the top of the reactor, where the flue 

gas is cooled, a considerable amount of soot is formed and deposited on reactor walls and on the extrac-
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tion probe. It is likely that a relative large fraction of the potassium present in the flue gas is captured by 

these soot particles. This K-capturing process is found to be “erratic”, i.e. unpredictable, and it seems 

that the amount of K detected during devolatilisation is more affected by the unpredictable soot captur-

ing process than by the varied operating parameters studied. This is, for example, illustrated by the two 

tests of wood in Fig. 3 (blue lines) that shows largely different detected K during the devolatilisation. 

 

Fig. 3 clearly shows that wheat straw emits a relative large amount of K even after devolatilisation, 

during the char combustion phase. This latter combustion phase does not have the interference from 

soot formation, implying that the present test set-up is applicable to study the K-release from the char 

combustion phase. Unfortunately, the concentrations of K from Salix and Energy Wood are mostly 

found to be below the detection limit during the char combustion phase. 

 

Fig. 3. Detected relative concentrations of K for different fuels at a gas flow of 10 lpm and small fuel 

samples. Two tests for each fuel. Yellow/Orange) WS, Dark/Light Blue) EW, Light/Dark Green) S. 

Large deviations during devolatilisation, probably due to erratic losses caused by soot formation. It 

is clear that substantially more K is emitted from wheat straw than the other two fuels during the 

char combustion.  

 

In Fig. 4, the air flow has been doubled (from 10 to 20 liters per minute) compared to the tests 

shown in Fig. 3. The fuel burnout times were reduced by approximately 1 minute due to the higher air 

flow. Of the tests in Fig. 4 there was only a small amount of K detected from the Salix sample during 

devolatilisation, probably caused by soot formation. The relative concentrations of K detected from 

wood and straw were in the range of the test results from the lower gas flow in Fig. 3. 
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Fig. 4. Detected relative concentrations of K for different fuels at a gas flow of 20 lpm and small fuel 

samples. Orange) WS, Blue) EW, Green) S. Large deviations during devolatilisation, probably due 

to erratic losses caused by soot formation. It is clear that substantially more K is emitted from 

wheat straw than the other two fuels during the char combustion.   

 

 

Fig. 5 shows the results from larger fuel samples burnt in an air flow of 10 litres per minute. The 

increased amount of fuel resulted in longer burnout times. For the straw samples, the relative concentra-

tions of K were lowered during char combustion, but on the other hand the duration increased, com-

pared to Fig. 4. The erratic losses during the devolatilisation make it hard to draw any conclusions from 

the devolatilisation phase. 

 

Fig. 5. Detected relative concentrations of K for different fuels at a gas flow of 10 lpm and “large” 

fuel samples. Orange/Yellow) WS, Blue) EW, Green) S. Large deviations during devolatilisation, 

probably due to erratic losses caused by soot formation. It is clear that substantially more K is 
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emitted from wheat straw than the other two fuels during the char combustion. For the straw fuel, 

the burnout time increased from 5 minutes to about 9-10 minutes by the increased sample mass.  

 

In Fig. 6 the air flow was doubled compared to Fig. 5. The relative concentrations of K detected 

were generally reduced during the devolatilisation, while it remained similar during the char burnout for 

the straw fuel. It is possible that the soot losses increase with the air flow rate because of the reduced 

residence time of volatile gases within the reactor.   

Fig. 6. Detected relative concentrations of K for different fuels at a gas flow of 20 lpm and “large” 

fuel samples. Yellow) WS, Blue) EW, Green) S. Large deviations during devolatilisation, probably 

due to erratic losses caused by soot formation. The increased gas flow rate tended to increase the 

soot losses during devolatilisation. The detected K during char combustion from the straw was in 

the same range as for the lower gas flow. 

 

4 Varied fuel masses 
Results from the low gas flow rate (10 lpm) burning energy wood are shown in Fig. 7. The dashed 

lines are from the lower mass samples. It is difficult to draw any conclusions on how the mass affects 

the release of K during the devolatilisation, because the K-detected from the heavier fuel samples fall in 

between the two results from the lighter fuel samples. The results from Salix (in Fig. 8) are similar, but 

here the two results from the lighter fuel samples fall between the results of the two heavier samples. 

For some of the test runs in these figures there are some minor concentrations of K detected under the 

char burnout phase, but it is close to the detection limit.  

A more obvious effect of varied fuel masses can be seen for the fuel of wheat straw in Fig. 9. Un-

der the char burnout, the small samples give higher K-concentrations under shorted duration, compared 

to the larger samples. During the devolatilisation, there is a tendency of lower K-concentrations for the 

larger samples, but again, with the large uncertainty caused by soot losses. 

Similar comparisons, under higher air flow, are given in Fig. 10, Fig. 11 and Fig. 12 for the three 

different fuels. For the cases of wood (Fig. 10) and straw (Fig. 12), it seems to have been extensive soot 

losses during the devolatilisation of the fuel samples with higher mass. Although the two tests of Salix 

in Fig. 11 showed similar results, the detected K-concentrations were substantially lower than what was 
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found at the lower air flow in Fig. 8. The explanation for this may be increased soot formation caused 

by reduced residence time of the volatile gases in the reactor. 

 

Fig. 7. Detected relative concentrations of K from Energy Wood at a gas flow of 10 lpm and varied 

size of the fuel samples. Dashed lines) Low mass samples, Solid lines) Higher mass samples. Large 

deviations during devolatilisation, probably due to erratic losses caused by soot formation. Large 

difference between the two tests with low mass samples. The two tests with higher sample masses 

more consistent, although probably also affected by soot losses. 

 

Fig. 8. Detected relative concentrations of K from Salix at a gas flow of 10 lpm and varied size of the 

fuel samples. Dashed lines) Low mass samples, Solid lines) Higher mass samples. Large deviations 

during devolatilisation, probably due to erratic losses caused by soot formation. Large difference 

between the two tests with high mass samples.  
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Fig. 9. Detected relative concentrations of K from Wheat Straw at a gas flow of 10 lpm and varied 

size of the fuel samples. Yellow/Green lines) Low mass samples, Orange/Brown lines) Higher mass 

samples. This comparison shows that the time of K -release is prolonged for larger sample sizes. On 

the other hand, the concentration is lower. There are deviations, mainly during devolatilisation, 

probably due to the erratic soot losses.  

 

Fig. 10. Detected relative concentrations of K from Energy Wood at a gas flow of 20 lpm and varied 

size of the fuel samples. Blue) Low mass samples, Red) Higher mass samples. Large deviations dur-

ing devolatilisation, probably caused by soot formation, especially for the case of larger fuel sam-

ple. 
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Fig. 11. Detected relative concentrations of K from Salix at a gas flow of 20 lpm and varied size of the 

fuel samples. Blue) Low mass samples, Red) Higher mass samples.  

 

Fig. 12. Detected relative concentrations of K from Wheat Straw at a gas flow of 20 lpm and varied 

mass of the fuel samples. Blue) Low mass samples, Red) Higher mass samples. Large deviations 

during devolatilisation, probably caused by soot formation, especially for the case of larger of the 

two fuel samples. 
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5 Varied air flow rates 
Increased air flow rates for small fuel samples show inconclusive results for EW (Fig. 13) and re-

duced relative concentrations of K for Salix (Fig. 14). For WS in Fig. 15, the increased air flow has re-

duced the char burnout time, while the concentrations of K detected remains almost unaffected. For fuel 

samples of larger mass, in Fig. 16, Fig. 17, and Fig. 18, the tests with higher air flow all show reduced 

concentrations of K detected during devolatilisation, while the concentration remains almost unaffected 

during char combustion of the wheat straw in Fig. 18. 

 

Fig. 13. Detected relative concentrations of K from Energy Wood at varied air flow and low mass fuel 

samples. Blue, Green) 10 lpm, Red) 20 lpm. Large deviations during devolatilisation, probably 

caused by soot formation.  

 

Fig. 14. Detected relative concentrations of K from low mass fuel samples of Salix at varied air flow. 

Blue, Green) 10 lpm, Red) 20 lpm. Large deviations during devolatilisation, probably caused by 

soot formation.  
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Fig. 15. Detected relative concentrations of K from low mass fuel samples of Wheat Straw at varied air 

flow. Blue, Red) 10 lpm, Green) 20 lpm. Large deviations during devolatilisation, probably caused 

by soot formation. 

 

 

 

Fig. 16. Detected relative concentrations of K from high mass fuel samples of Energy Wood at varied 

air flow. Blue, Red) 10 lpm, Green) 20 lpm. Large deviations during devolatilisation, probably 

caused by soot formation. 
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Fig. 17. Detected relative concentrations of K from high mass fuel samples of Salix at varied air flow. 

Blue, Red) 10 lpm, Green) 20 lpm. Large deviations during devolatilisation, probably caused by 

soot formation. 

 

Fig. 18. Detected relative concentrations of K from high mass fuel samples of Wheat Straw at varied 

air flow. Blue, Red) 10 lpm, Green) 20 lpm. Large deviations during devolatilisation, probably 

caused by soot formation. 

 

6 Varied oxygen concentration 
In the following graphs, comparisons have been made between fuel samples burnt in air and sam-

ples burnt in a mixture of air and nitrogen containing about 4 % oxygen.  
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For the wheat straw samples, in figures Fig. 19, Fig. 20, Fig. 21 and Fig. 22, it is clear that a re-

duced oxygen concentration results in a longer char combustion phase with lower K-concentrations. 

The K detected under the devolatilisation varies, probably due to erratic soot losses. 

 

Fig. 19. Detected relative concentrations of K from low mass samples of Wheat Straw at an air flow of 

10 lpm and varied oxygen concentration. Blue, Red) 4 % O2, Green, Purple) 21 % O2. Large devi-

ations during devolatilisation, probably caused by soot formation. 

 

Fig. 20. Detected relative concentrations of K from low mass samples of Wheat Straw at an air flow of 

20 lpm and varied oxygen concentration. Red, Green and Orange) 4 % O2, Blue) 21 % O2. Large 

deviations during devolatilisation, probably caused by soot formation. 
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Fig. 21. Detected relative concentrations of K from high mass samples of Wheat Straw at an air flow of 

10 lpm and varied oxygen concentration. Red and Green) 4 % O2, Blue) 21 % O2. Large deviations 

during devolatilisation, probably caused by soot formation. 

 

 

Fig. 22. Detected relative concentrations of K from high mass samples of Wheat Straw at an air flow of 

20 lpm and varied oxygen concentration. Blue) 4 % O2, Red) 21 % O2. Large deviations during 

devolatilisation, probably caused by soot formation. 
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Fig. 23. Detected relative concentrations of K from low mass samples of Energy Wood at an air flow of 

10 lpm and varied oxygen concentration. Blue, Red) 4 % O2, Green, Purple) 21 % O2. Large devi-

ations during devolatilisation, probably caused by soot formation. 

 

Fig. 24. Detected relative concentrations of K from low mass samples of Energy Wood at an air flow of 

20 lpm and varied oxygen concentration. Blue, Red) 4 % O2, Green) 21 % O2. Large deviations 

during devolatilisation, probably caused by soot formation. 
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Fig. 25. Detected relative concentrations of K from high mass samples of Energy Wood at an air flow 

of 10 lpm and varied oxygen concentration. Blue) 4 % O2, Green, Red) 21 % O2. Large deviations 

during devolatilisation, probably caused by soot formation. 

 

 

 

 

Fig. 26. Detected relative concentrations of K from low mass samples of Salix at an air flow of 10 lpm 

and varied oxygen concentration. Blue) 4 % O2, Green, Red) 21 % O2. Large deviations during 

devolatilisation, probably caused by soot formation. 
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Fig. 27. Detected relative concentrations of K from low mass samples of Salix at an air flow of 20 lpm 

and varied oxygen concentration. Blue, Red) 4 % O2, Green) 21 % O2. Low values during devolati-

lisation, probably caused by soot formation. 

 

 

 

Fig. 28. Detected relative concentrations of K from high mass samples of Salix at an air flow of 10 lpm 

and varied oxygen concentration. Blue) 4 % O2, Green, Red) 21 % O2. 
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Fig. 29. Detected relative concentrations of K from high mass samples of Energy Wood at an air flow 

of 20 lpm and varied oxygen concentration. Blue) 4 % O2, Red) 21 % O2. Large deviations during 

devolatilisation, probably caused by soot formation. 

 

 

Fig. 30. Detected relative concentrations of K from high mass samples of Salix at an air flow of 20 lpm 

and varied oxygen concentration. Blue) 4 % O2, Red) 21 % O2. Large deviations during devolati-

lisation, probably caused by soot formation. 
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devolatilisation is still in progress in the inner parts of the pellets. Thus, an unknown fraction of K re-

leased from char combustion may be captured by soot formed from the volatile gases during the first 

minute of the test. 

   

Fig. 31. Detected relative concentrations of K from low mass samples of Wheat Straw at an air flow of 

15 lpm at varied temperature. From Dark blue at 700°C to yellow at 1000°C. Large deviations dur-

ing devolatilisation, probably caused by soot formation. 

 

 

Fig. 32. Detected relative concentrations of K from low mass samples of Energy Wood at an air flow of 

15 lpm at varied temperature. From blue at 700°C to yellow at 1000°C. Large deviations during 

devolatilisation, probably caused by soot formation. 
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Using energy wood as fuel, the two test series in Fig. 32 and Fig. 33 show that there is significant 

release of K from the char/ash at higher temperatures. The tests in Fig. 32 were conducted with fuel 

samples in order of 1 g, while the masses of the fuel samples were larger, in Fig. 33, about 4 g. For the 

smaller fuel samples, the fuels were completely burnt out in between 4 to 6 minutes when the tempera-

tures were varied between 850 and 1000°C. In the test case of 700°C, the char was extracted from the 

reactor after 4 minutes, before it had burnt out. For the larger fuel samples (Fig. 33) the burnout times 

were about 11 minutes at 900 °C, and about 9 minutes at 950 and 1000 °C.  

 

At the highest temperature tested (1000°C), the maximum K concentration was found towards the 

end of the char combustion. However, the ash continued to release K for another 10-20 minutes. There 

is a similar trend at lower temperatures (e.g. 850-900°C), but the K concentrations are lower, approach-

ing the detection limit. Any K-release from the char/ash at temperatures below 850°C fell below the de-

tection limit. 

 

Fig. 33. Detected relative concentrations of K from high mass samples of Energy Wood at an air flow 

of 15 lpm at varied temperature. From blue at 700°C to yellow at 1000°C. Generally rather low de-

tection levels during devolatilisation, probably caused by soot formation. 
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Fig. 34. Detected relative concentrations of K from low mass samples of Energy Wood at an air flow of 

15 lpm at a temperature of 950°C and varied oxygen concentrations. Dark line) 7 % oxygen, Red 

and green lines) high oxygen (air).  

 

A comparison of K-release from Energy wood at a reactor temperature of 950°C and varied oxy-

gen concentration is given in Fig. 34. The green and red lines represent tests conducted with air while 

the dark blue line is from a test where the combustion air contained about 7% oxygen. Obviously, the 

concentration of emitted K declined with the concentration of oxygen supplied during the char combus-

tion. This could either be an effect of reduced char temperature or that ash transformation kinetics is in-

fluenced by varied available oxygen concentration. In these tests, the fuel particles were burnt out after 

about 5 minutes in air and after about 14 minutes in 7% oxygen. The occasional peaks are probably 

from relatively large sized fly ash particles intermittently reaching the ICP-MS instrument, perhaps 

emitted during fragmentation of the char/ash. 
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8 Annex 1: Mass balance over sampling sys-

tem 
Since the gas sample that reaches the ICP-MS instrument is diluted by nitrogen and argon, it is 

necessary to establish a mass balance over the sampling system to relate measured concentrations to 

concentrations in the reactor. Such a mass balance is given below with nomenclature of flow rates and 

concentrations referring to Fig. 1. 

 

Nomenclature 

Fs Flow of sample gas from reactor 

Fd Flow of dilution gas (nitrogen) in dilution probe  

Fa Flow of diluted sample gas to CO/CO2 analyzer 

Fp Sample gas flow through peristaltic pump to ICP-MS analyser 

Fn Gas flow of Argon through ultrasonic nebulizer 

Cs,x Concentration of specie x in gas inside the reactor 

Cd,x Concentration of specie x in sampling line 

Cm,x Concentration of specie x in the gas reaching the ICP-MS 

Sx Mass based signal for specie x from ICP-MS 

 

A mass balance over the dilution probe gives  

 

 
𝐶𝑠,𝑥𝐹𝑠 = 𝐶𝑑,𝑥(𝐹𝑠 + 𝐹𝑑) 

(1) 

In order to simplify the equations, a dilution factor fs1 is introduced 

 

 

𝑓𝑠1 =
𝐹𝑠 + 𝐹𝑑

𝐹𝑠

=
𝐶𝑠,𝑥

𝐶𝑑,𝑥

 
(2) 

Because the flow of Fs is unknown, the dilution factor fs1 is instead estimated from measured gas 

concentrations of CO2 in the reactor as well as in the sampling line after the dilution probe. 

 

 

𝑓𝑠1 =
𝐶𝑠,𝐶𝑂2

𝐶𝑑,𝐶𝑂2

 
(3) 

In similar manner as in Eq. (2), the next dilution factor of the system is  

 

 

𝑓𝑠2 =
𝐶𝑑,𝑥

𝐶𝑚,𝑥

=
𝐹𝑝 + 𝐹𝑛 + 𝐹𝑙

𝐹𝑝

 
(4) 

The ratio between the gas concentration of (specie x) in the reactor and the gas concentration 

reaching the ICP-MS instrument is  

 

𝐶𝑠,𝑥

𝐶𝑚,𝑥

= 𝑓𝑠1𝑓𝑠2 
(5) 

The experiments with the ICP-MS were performed following these steps: 

 

1) Zero level (background) is measured while no fuel is present in the reactor. As internal stand-

ard (IS), a solution containing e.g. 5 ppm Rb is used in the nebulizer. This provides back-

ground signals for specie x as Sx,0 meanwhile the signal for Rb is SRb,0. 



 

23 

 

2)  Reference level is determined by switching the IS in the nebulizer to one containing known 

concentrations of specie x. Still there is no fuel in the reactor. This step provides the reference 

signals Sx,Ref and SRb,Ref. 

3) Actual experiment. After the IS in the nebulizer is switched back to the one containing only 

Rb, a fuel sample is introduced to the reactor while the signals from the ICP-MS are logged. 

To counteract influences of moderate changes of sensitivity of the ICP-MS instrument during 

the measurement, logged signals of specie x (Sx) are scaled to simultaneous signals of IS (SRb). 

 

 

Following this procedure, the concentration of specie x in the gas reaching the ICP-MS instrument 

can be calculated from the signals as  

 

 
𝐶𝑠,𝑥 = 𝑓𝑠1

𝐹𝑛

𝐹𝑝

𝑆𝑥

𝑆𝑅𝑏
−

𝑆𝑥,0

𝑆𝑅𝑏,0

𝑆𝑥,𝑅𝑒𝑓

𝑆𝑅𝑏,𝑅𝑒𝑓
−

𝑆𝑥,0

𝑆𝑅𝑏,0

𝐶𝑥,𝑖𝑠 
(6) 

 

The concentration of specie x in the reactor is calculated from Equation (6). Unfortunately, the 

concentration Cx,ref is not determined, even if the flow and concentration of the solution into the ultra-

sonic nebulizer is known, because most of the solution is not forming droplets small enough to be car-

ried away with the gas flow all the way into the ICP-MS instrument.  

 

During the tests performed, there was regretfully not enough time available for a conclusive quan-

titative calibration of the method, which would involve extensive work. Thus, so far, only qualitative 

results can be presented. Further characterization of the experimental set-up is necessary for continued 

experiments with this method, for example by measuring particle concentrations and size distributions 

at some locations in the set-up. 
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Förord 

Föreliggande rapport redovisar resultaten från en förstudie utfört inom ramen för det på-

gående projektet ”Förbränningsegenskaper hos pelleterade biobränslen - forskning för fram-

tida kvalitetssäkrade och konkurrenskraftiga bränslekedjor”. Arbetet har utförts inom arbets-

paketet ”Utveckling och verifiering av bränsleindex (WP5)”. Som ett komplement till arbetet 

hölls en session med fokus på bränsleindex tillsammans med branschrepresentanter under 

Workshop nr 3 Framtida Närvärme, 23/4 2013. Under denna fördes diskussioner med indu-

strirepresentanter (brukare, utrustningstillverkare och bränsleleverantörer) för att klarlägga 

hur de tycker att bränsleindex relaterade till slaggningsproblem i eldstad och emissioner av 

fina askpartiklar bör utformas för att vara användbart. Denna diskussion följdes även upp med 

en enkätstudie där deltagande representanter fick möjlighet att ytterligare fick lämna sina syn-

punkter inom området. 
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Sammanfattning 

Denna förstudie har utförts inom ramen för projektet ”Förbränningsegenskaper hos pelle-

terade biobränslen - forskning för framtida kvalitetssäkrade och konkurrenskraftiga bränsle-

kedjor” tillsammans med industrin (utrustningstillverkare, bränsletillverkare och användare) 

för att klarlägga hur ett bränsleindex lämpligen skall definieras, utformas och valideras för att 

vara användbart för olika branschaktörer.  

Förstudien visar att de föreslagna index för biobränslen som idag finns tillgängliga är mycket 

begränsade och ej generellt applicerbara för att kvantitativt bedöma potentiella ask- och 

emissionsrelaterade problem. Resultaten från förstudien visar att branschen är intresserad av 

att ta fram bränsleindex som bör kunna svara på frågorna: 

1) Vilken grad av slaggproblem (inga/ringa, låg, moderat, hög) kan förväntas då ett visst 

bränsle förbränns i en viss eldningsutrustningskategori (med fokus mot brännare och rosteran-

läggningar) 

2) Vilken koncentration (mycket låg < 25 mg/Nm3 vid 10% O2 t.g., låg 25-80 mg/Nm3  mo-

derat 81-150 mg/Nm3, hög > 150 mg/Nm3) av fina ask partiklar (< 1 µm) kan förväntas i de 

råa rökgaserna då ett visst biobränsle förbränns i en viss typ av anläggning 

Förslag till generering av slaggningsindex 

Utifrån förstudien föreslås att bränsleindexet som skall prediktera slaggningsproblematiken i 

utrustningen där ett klassificeringssystem ställs upp som ett förhållande "y", som beskrivs av 

en funktion "F (x)", som innehåller viktiga bränsle- och förbränningsrelaterade variabler, där: 

y1,2 = f (x1, x2, x3) 

y1 = "slaggningstendens för bränslekategori 1 trädbränslen" d v s en samlad bedömning (ing-

en/ringa, låg, moderat, hög) av förväntade slaggproblem som uppkommer i en viss anlägg-

ningskategori. 

y2 = "slaggningstendens för bränslekategori 2 ev gräs och stråbränslen" d v s en………. 

x1 = koncentrationen av viktiga askbildande element (relationen K2O-(CaO+MgO)-SiO2 i 

bränsleaskan, vikts-%) 

x2 = askhalt (vikts-% av TS) 

x3= utrustningskategori (ett antal olika typ-kategorier som väl beskriver spridningen i askhan-

teringssystem, processtemperaturer, rosterbelastningar, rostkonstruktioner etc.)  

Förslag till generering av bränsleindex – emissioner av fina askpartiklar 

Utifrån förstudien föreslås att bränsleindexet som skall prediktera emissioner av fina partiklar 

där ett klassificeringssystem ställs upp som ett förhållande "y", som beskrivs av en funktion 

"F (x)", som innehåller viktiga bränsle- och förbränningsrelaterade variabler, där: 
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y1,2 = f (x1, x2) 

y1 "koncentration av fina askpartiklar i råa rökgaser för bränslekategori 1 trädbränslen" d v s 

en samlad bedömning (mycket låg, låg, moderat, hög) av emissionsbilden från en viss anlägg-

ningskategori. 

y2 "koncentration av fina askpartiklar i råa rökgaser för bränslekategori 2 gräs och stråbräns-

len" d v s en………. 

x1 koncentrationen av viktiga askbildande element (ev relationen mellan K, Si och ett antal 

andra askbildande element i bränsleaskan) 

x2 utrustningskategori (ett antal olika typ-kategorier som väl beskriver spridningen i bädd-

/bränslepartikeltemperaturer som i sin tur beror av rosterbelastningar, rostkonstruktioner etc.) 

Nyttjande och validering av bränsleindex 

Branschen tror att det är möjligt att det generellt bör gå att kunna kategorisera anläggningar 

efter både hur de klarar att hantera slaggningsproblematiken och kunna beskriva spridningen i 

temperatur i bädden. De index som tas fram bör utvärderas och verifieras i (i) labskala under 

kontrollerade förhållanden, med stor flexibilitet och möjligheter att inkludera ett större antal 

bränslesortiment, samt i (ii) fullskaleförsök som utförs i ett antal olika närvärmeanläggnings-

kategorier (plan-, rörlig rost-, brännartekniker (ej pulver)).  

Väl fungerande bränsleindex skulle kunna användas för kvalitetssäkring av bränslen men 

också vara ett stöd vid klassificering av bränslen samt kunna implementeras i förbränningsan-

läggningars driftsstrategi och/eller i anläggningarnas styrsystem. Fungerande bränsleindex 

skulle också kunna nyttjas för val av råvara/mixar och additiv i pellets-/bränsleproduktionen. 

Sådana bränsleindex finns ej utvecklade för en bred biobränslebas. 
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1. Inledning 
Inom kolförbränningsområdet finns flertalet (empiriska) användbara bränsleindex för bestäm-

ning av askors tendens att smälta utgående ifrån askans kemiska elementsammansättning. 

Dessa index finns sammanställda och delvis omformulerade för biobränslen i Bränslehandbo-

ken
13

 som framtagits i Värmeforsk’s regi. Det är väl känt såväl i forskarsamhället som i bran-

schen att inget av de index som finns för kol fungerar tillfredställande för biobränslen, de ger i 

vissa fall dock en första indikation på potentiella risker för uppkomsten av askrelaterade 

driftsproblem (slaggning, beläggnings- och partikelbildning). Det borde dock finnas förutsätt-

ningar för att ta fram liknande användbara bränsleindex för biobränslen som för kol då dess 

askbildande grundämnen inte är bundna i en huvudsakligen inert mineralform samt att de 

mekanismer som är ansvariga för problem är starkt beroende av bränslets sammansättning. 

Man bör dock skilja på vilken askssammansättning, d v s vilket problemområde man avser att 

beskriva; askbildning och askrelaterade problem som uppstår i eldstaden respektive askrelate-

rade driftsproblem som uppstår i konvektionsdelen. Man bör även i dessa index indikera för, 

vilken förbränningsutrustning och för vilka bränsletyper de olika indexerna är relevanta för då 

askbildningprocessen skiljer sig kraftigt mellan olika asksammansättningar (t ex P↔Si syste-

met) i biobränslen. Väl fungerande bränsleindex skulle kunna användas för kvalitetssäkring 

av bränslen men också vara ett stöd vid klassificering av bränslen samt kunna implementeras i 

förbränningsanläggningars driftsstrategi och/eller i anläggningarnas styrsystem. Fungerande 

bränsleindex skulle också kunna nyttjas för val av råvara/mixar och additiv i pellets-

/bränsleproduktionen.  

Målet med denna förstudie är att tillsammans med industrin klarlägga hur ett bränsleindex be-

höver utformas för att vara användbart. Syftet är att förstudiens resultat ska kunna användas 

för att ta fram kunskap om hur ett bränsleindex för biobränslen ska genereras och vidare för 

att kunna validera bränsleindexet. Ett sådant bränsleindex ska kunna förutsäga slaggbildning 

samt emissioner av fina askpartiklar, och nyttjas av pelletstillverkare/bränsleproducenter och -

kunder för att beskriva bränsleegenskaper. Sådana bränsleindex finns ej utvecklade för en 

bred biobränslebas. 
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2. Teoretiska modeller av askrelaterade egenskaper 

2.1 Sammanfattning av resultat från tidigare etapp - FUP 1 

I ett tidigare STEM finansierat projekt ”Förbränningskaraktärisering och förbränningsteknisk 

utvärdering av olika pelletbränslen (FUP)” har en teoretisk konceptuell modell tagits fram 

som på ett övergripande sätt beskriver de kritiska/viktiga delreaktionerna som ligger bakom 

uppkomsten av askrelaterade problem. Detta arbete sammanfattas nedan. Läsare som vill för-

djupa sig i området hänvisas till det tidigare projektets slutrapport
1
 och publicerad vetenskap-

lig artikel
2
. 

 

Askrelaterade problem som slaggning, beläggningsbildning/korrosion och finpartikulära 

emissioner kan beskrivas utifrån grundläggande oorganiska högtemperaturkemiska insikter 

och resonemang. Utgångspunkten är jämviktskemiska antaganden baserat på termokemi i 

form av framförallt grunddata och fasdiagram samt bränslenas varierande innehåll av ask-

bildande element. Med hänsyn tagen till reaktivitetsbegränsningar och fraktioneringstendenser 

relaterade till de fysikaliska förhållanden olika förbränningsanläggningar och –tekniker karak-

täriseras av, kan schematiska men realistiska asktransformationsscenarier formuleras. Utifrån 

tidigare erfarenheter och resultat från FUP 1 projektet kan konstateras att de askrelaterade 

egenskaperna, med relevans för olika typer av rosteranläggningar och brännare/kaminer som 

eldas med pellets (samt briketter och flis), kan sammanfattas enligt följande: 

 

 Slaggningstendenser för både silikat- och fosfatdominerade bränsleaskor kan semi-

kvalitativt predikteras med hjälp av de ternära fasdiagrammen K2O – CaO (MgO) – 

SiO2 respektive K2O – CaO – P2O5 samt K2O – MgO – P2O5. Slaggningstendenserna 

ökar med närheten till de delar i fasdiagrammen där låga smälttemperatur existerar. 

Figur 1 visar schablonmässigt de sammansättningsområden där slaggbildningstenden-

sen kan antas vara störst (streckat rött). Användning av additiv eller sameldning kan då 

vara lämpliga metoder för att ändra asksammansättningen i riktning bort ifrån det pro-

blematiska området, företrädelsevis i riktning mot (CaO+MgO)-komponenten.  

 För askor med betydande innehåll av både fosfor och kisel finns inte relevanta fasdia-

gram beskrivna. Dock kan även här vissa förutsägelser göras, under antagandet att yt-

terligare smältpunktssänkningar uppträder i det blandade systemet. Vissa iakttagelser 

finns emellertid, som tyder på att smältförhållandena inte är linjära utan varierar påtag-

ligt. Här finns ett uppenbart och stort behov av ytterligare forskning eftersom det flesta 

fosforrika biobränslen också håller signifikanta halter kisel. Askkemiska aspekter av 

variationer i förhållandet mellan Si och P i ett bränsle generellt, återspeglas inte i figur 

1. 

 Bildning av fina partiklar kan även den övergripande/semi-kvalitativt predikteras med 

hjälp av fasdiagrammen. I figur 1 visas även det område där risken för bildning av fina 

partiklar (<1μm) kan förmodas vara störst (violett streckat område). Två faktorer är 

avgörande; I) mängden fina partiklar är relaterad till halten av alkali i bränslet, det vill 

säga huvudsakligen kalium, vilket innebär att risken för höga partikelemissioner ökar 

”neråt” i fasdiagrammet (som det är visualiserat i figur 1) och II) förhållandet mellan 

kalium till kisel respektive fosfor (kvoterna K/Si och K/P) är avgörande för avgången 

av kalium och därmed partikelbildningen. Både kisel och fosfor har förmåga att binda 

kalium till bottenaskan och därmed minska partikelbildningstendensen. Några aspekter 

kring detta är dock viktigt att påpeka. Beträffande kisel så bör det vara reaktivt (orga-

niskt bundet eller i form av lermineral) för att få påtaglig effekt. Denna förmåga att in-

hibera partikelbildning ökar med minskande kvoter K/P och K/Si. För K-fosfater bör 
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noteras att volatiliteten är relativt hög när kvoterna blir låga och man närmar sig 

”P2O5-hörnet” vilket innebär att även K-fosfater kan bidra till partikelbildningen. Om 

CaO och MgO finns tillgängligt i tillräckliga mängder kan denna avgång hindras med 

hjälp av bildning av ternära K-Ca-fosfater och K-Mg-fosfater. Alltså, risk för kraftig 

bildning av fina partiklar är hög i områden nära ”K2O-hörnet”. Tilläggas bör att det 

även då måste finnas sura volatila komponenter (vilket det som regel finns i varierande 

halter) som kan reagera med de volatila alkalikomponenterna till salter som kondense-

rar som submikrona partiklar i den temperaturgradient som råder längs rökgaskanalen. 

Därvid är kännedom om stabilitetsordningen en förutsättning för att kunna prediktera 

vilka salter som bildas. 

 

 
 
Figur 1. Schabloniserat ternärt fasdiagram med de sura oxiderna P2O5 och SiO2, de basiska al-

kalioxiderna K2O och Na2O och alkaliskajordartsoxiderna CaO och MgO, som komponenter. 

Rött streckat område markerar sammansättningar där risk för slaggbildning kan antas vara 

stora. Violett streckat område visar de sammansättningar där bildning av fina partiklar förmo-

das vara omfattande. Det grönt streckade området omfattar sammansättningar med låg risk för 

slaggbildning och avtagande tendenser för partikelbildning i riktningen mot CaO+MgO kom-

ponenterna. 
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2.2 Visualisering av bränslesammansättningens effekt på slaggningstenden-
sen  
 

Inom ramen för denna förstudie har resultaten från tidigare arbeten
e.g.1Fel! Bokmärket är inte definie-

rat.,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
utförda av LTU/UmU/SP under 2001-2012 med ett 40-tal olika rena pellets-

bränsleprover sammanställts. Dessa försök har utförts under samma kontrollerade förbrän-

ningsförhållanden i en undermatad pelletsbrännare med avsikt att bl a studera slaggningsten-

densen och –karaktäristiken hos dessa pelletskvaliteer.  Försök med flertalet olika skogs- och 

åkerbaserade pelleterade bränslen har utförts. I detta delkapitel redovisas endast resultaten 

från försök med rena skogsbränslen, odlad trädbaserad biomassa och olika strå- och gräs-

bränslen d v s bränslen som är relativt fosforfattiga. Dessa utgör idag den absolut största 

biobränslepotentialen/utbudet för skandinaviska förhållanden. De resultat med ett 30-tal för-

sök som tidigare finns från körningar med mixar av biobränslen och torv redovisas ej i detta 

arbete men kommer att nyttjas vid framtagande av kommande bränsleindex. Enligt resone-

mangen från det tidigare utförda projektet
1
 är det K2O, CaO, MgO och SiO2 som är huvud-

komponenterna i bottenaskfraktionerna d v s den oxiderade formen av de askbildande huvu-

delementen K, Ca, Mg och Si som återfinns i dessa bränslen. Smältbeteendet hos den bildade 

bottenaskan har en mycket signifikant påverkan på slaggbildningen i eldstaden. Under vissa 

förhållanden, lägre förbränningstemperaturer och underskott av Si i bränslet kan också s k 

karbonater (t ex CaCO3, K2Ca(CO3)2, K2CO3) också uppträda. Detta är dock relativt sällsynt 

vid pelletsförbränning men har uppmärksammats vid förbränning av energivedsbaserad pel-

lets i övermatade kaminer.  

 

Figur 2 återger sammansättningen av de bottenaskabildande komponenterna för de studerade 

bränslena i form av en triangel, i princip ett förenklat ternärt fasdiagram. Hörnen utgörs av 

K2O+Na2O, CaO+MgO samt SiO2 och läget i triangeln visar de relativa proportionerna av 

komponenterna. Bakgrunden till att addera CaO och MgO är att dessa komponenter uppför 

sig snarlikt i förhållande till de andra komponenterna och att den grafiska framställningen 

därmed underlättas. I realiteten finns dock en skillnad som alltså bortses ifrån här. I diagram-

met finns ett antal isotermer som markerar de sammansättningar och temperaturer där full-

ständig uppsmältning föreligger. Smältförhållandena har tagits från det ternära fasdiagrammet 

K2O-CaO-SiO2
12

 och är alltså approximativa bl.a. i det avseendet, som nämts ovan. Det bör 

betonas att en viss andel smälta kan finnas närvarande i betydligt vidare sammansättningsom-

råden än de som markeras av isotermerna i diagrammet. Generellt minskar den dock med ökat 

avstånd från de markerade områdena och som framgår av figuren, även vid lägre temperatu-

rer. Vidare återger figuren förhållandena vid jämvikt, det vill säga att asktransformations-

reaktionerna har uppnått sin slutpunkt. I figuren finns de eldade/studerade bränslena återgivna 

med koncentrationerna av sina bottenaskabildande komponenter. Bränslena; 1 - 8 utgörs av 

stamved från gran och tall, 9-10 s.k. "energived", 11-17 olika grotsortiment, 18 - 21 olika 

gallringssortiment, 22 - 28 olika barksortiment, 29-30 salix, 31-32 vetehalm, 33-34 rörflen, 

35-36 hampa.  

Som synes varierar sammansättningen för dessa biomassor påtagligt. Det är uppenbart också 

att kvoten K2O/(CaO+MgO) varierar betydligt mindre än kvoten (K2O+CaO+MgO)/SiO2. För 

skogsbränslena återspeglar detta delvis graden av kontamination med sand och lera som dels 

finns inbäddade i yttre delar av träden under hela växtperioden och dels inkluderats vid skörd, 

lagring och transport av materialet. Sett till hela spannet av kiselinnehåll kan man utgå ifrån 

att stamvedens låga innehåll av kisel uteslutande är relaterat till den organiska vedmatrisen, 

medan det ökande innehållet av kisel i stamvedsbaserade sortiment utgörs av mineraler från 

sand och lera. Vid tillräckligt hög temperatur och lång uppehållstid kommer även den senare 

kategorin kisel att i hög grad delta i bottenaskreaktionerna. För de studerade gräs- och strå-
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bränslena varierar särskilt kvoten K2O/SiO2 och här torde mineraler från sand och lera utgöra 

en mindre del av det totala Si-innehållet.  

 

 

Figur 2. Pseudo ternärt fasdiagram som beskriver systemet K2O(+Na2O)-CaO(+MgO)-SiO2 

med isotermer från 800-1300 
o
C som markerar fullständig uppsmältning. Sammansättningen 

är givna i vikts-%. Siffrorna markerar bottenaskabildade komponenter hos tidigare studerade 

biobränslen(refs). Bränslena; 1 - 8 utgörs av stamved från gran och tall, 9-10 s.k. energived, 

11-17 olika grotsortiment, 18 - 21 olika gallringssortiment, 22 - 28 olika barksortiment, 29-30 

salix, 31-32 vetehalm, 33-34 rörflen, 35-36 hampa. Siffrornas färg redovisar bränslenas 

slaggningstendens (andel återfunnen slagg av ingående bränsleaska till förbränningsförsöken): 

grön låg/obefintlig slaggningstendens (< 10 vikts-%), brun moderat slaggningstendens (10-29 

vikts-%), orange moderat till hög slaggningstendens (30-49 vikts-%), röd hög slaggningsten-

dens (50-70 vikts-%) och svart mycket hög slaggningstendens (> 70 vikts-%).  

 

Av figur 2 framgår att slaggningstendensen är störst där låga smälttemperaturer existerar dvs i 

området närmast isotermerna 800-1000 
o
C. Detta område återfinns nära men ej direkt i an-

slutning till det SiO2 rika hörnet eftersom smälttemperaturerna hos bildade silikater ökar kraf-

tigt i sammansättningar med mycket hög andel SiO2. Av figur 2 framgår möjligheten att kvali-

tativt kunna uttrycka slaggningstendensen för olika fosforfattiga bränslen i ett bränsleindex 

innehållande de askbildande komponenterna K, Ca, Mg och Si utryckt i oxidform. För att 

möjliggöra framtagande av bränsleindex, med målet att på ett semi-kvantitativt sätt kunna be-

skriva slaggningstendensen, bör fler variabler adderas till indexet då ovanstående variabel be-
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skriver en kombination av mängden bildad smälta och dess viskositet, ett slags ”stickiness” 

faktor. Variabler som beskriver totala mängden aska bör te x också adderas. 

 

3. Tillgängliga/tidigare föreslagna bränsleindex – biobränslen 

Bränsleindex, ibland kallade nyckeltal, räknas normalt ut baserat på bränsleanalyser. De 

nyckeltal som tidigare redovisats, bl a i Bränslehandboken
13

, ger i första hand en indikation på 

sannolikheten att de från askan bildade salterna och/eller oxiderna skall ha korrosiva eller 

kladdande egenskaper, se exempel tabell 2. Nyckeltalsanalysen ger därför i första hand kvali-

tativ information om vad som kan förväntas hända eller har hänt samt vilka föreningar som 

rimligen inte kan eller har bildats
13

. Hittills redovisade Nyckeltalsberäkningar (se Bränsle-

handboken s. 400-408) skall därför i första hand användas i kombination med andra analys-

verktyg
13

. 

Hittills har endast ett fåtal index direkt relaterade till biobränslen föreslagit i litteraturen som 

även ger en mer kvantitativ information om uppkomsten av askrelaterade driftsproblem. Ett 

index som nyttjats relativt frekvent är Miles index
14,15

 som fokuserar endast på de mest rörliga 

och lätt förångningsbara alkalimetallerna i askan. Miles index beräknas som askans innehåll 

av natrium och kalium, räknat som viktsandel Na2O+K2O räknat på torrt bränsle, dividerat 

med bränslets övre värmevärde även detta räknat på torrt bränsle. Beräknade värden relateras 

till erfarenheter från förbränningsförsök med olika biobränslen. Detta har utmynnat i kriterier 

redovisade i tabell 1 nedan. Då detta index ej tar hänsyn till de sura oxiderna (anjonbildande 

elementen) i bränslet så bedöms detta index inte kunna ge en fullständig bild av slaggningsbe-

teendet hos ett biobränsle. 

 
Tabell 1. Miles index. 

Miles index 

kg alkali/GJ 

 

0 – 0,17 Lågt slaggande 

bränslen 

0,17 – 0,34 Slaggande bränslen 

> 0,34 Kraftigt slaggande 

bränslen 
 

Andra index som relativt nyligen föreslagits som intressanta för att bedöma ett biobränslets 

slaggningstendensen är följande index: molkvoten Si/(Ca+Mg)5, molkvoten K/(Ca+Mg)16, 

molmängden Si-(Cl + Ca +Mg) i bränsleaskan
6Fel! Bokmärket är inte definierat.

, samt molkvoten 

(Si + P + K)/(Ca + Mg)
17

. Den senare är även tänkt att vara anpassad för fosforrika bräns-

len. Ett index som nyttjats för att bedöma avrykningen av K från bädden, d v s ett mått på 

potentiella bildningen av fina askpartiklar (< um), är kvoten K (+Na)/Si
e.g.18

. Ingen av dessa 

föreslagna index ger dock en kvantitativ bedömning av uppkomsten av askrelaterade pro-

blem.   
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Tabell 3. Nyckeltal som nyttjas i Bränslehandboken
Fel! Bokmärket är inte definierat.13

. 

 
 

3.1 Validering av tidigare föreslagna bränsleindex - slaggningstendens 

I figur 3 har de föreslagna indexen; molkvoten Si/(Ca+Mg), K/(Ca+Mg), (Si+K)/(Ca+Mg) 

och (Si+P+K)/(Ca+Mg) hos de närmare 40 tidigare studerade bränslena plottats mot resul-

terande slaggningstendens angivet som viktsandel slagg av ingående mängd bränsleaska 

som bildats vid förbränning i en undermatad pelletsbrännare. Av figuren framgår att inget 

föreslaget index klarar att kvantitativ bestämma slaggningstendensen hos de nyttjade bräns-

lena.  
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Figur 3. Validering av i litteraturen tidigare föreslagna bränsleindex för att förutsäga slagg-

nings-/smältbeteendet hos bottenaskan. Framräknade bränsleindex, molkvoterna: 

Si/(Ca+Mg), K/(Ca+Mg), (Si+K)/(Ca+Mg), (Si+K+P)/(Ca+Mg), för närmare 40 olika fos-

forfattiga typiska biobränslen och deras respektive experimentellt framtagna slaggningsten-

dens given som andel slagg som bildas i förhållande till total mängd bränsleaska (teoretiskt) 

som gått igenom brännaren under försöket.  

 

  
  

  
  

4. Generell utformning av praktiskt användbara bränsleindex  

Vid workshopsdiskussionen den 23/4 och i den kompletterande enkätstudien har den generella 

utformningen av praktiskt användbara index diskuterats. Under dessa har målsättningen varit 

att generera svar på frågorna Vad bör indexet kunna besvara, Var skall det appliceras och Hur 

skall det kunna genereras/vara uppbyggt. Dessutom diskuterades vilka generella frågor indu-

strin vill ha besvarade via bränsleindex och om sådana index fanns hur skulle man använda 

dessa och vilka bränslen som vara aktuella. 

De allra flesta deltagande industrirepresentanter var intresserade av att kunna nyttja ett index 

som beskrev vilka stoftutsläpp man får från ”sina” pannor (som oftast endast nyttjar cyklon-

rening) om man introducerar nya bränslen och bränslemixar. Man var också intresserad att 

kunna veta om drifttillgängligheten reduceras/ökas vi introduktion av nya bränslen och där 

var en av de viktigare parametrarna problem i form av asksmältning i eldstad även om förståss 

problem som uppstår av inhomogent bränsle (fukthalt, storleksfraktioner) också var högt på 

önskelistan. I första hand var man intresserad av att kunna nyttja indexen för trädbränslefrakt-

ioner då dessa idag utgör den största andelen av nyttjade bränslesortiment men då agrobräns-

len kan tänkas komma in mer på marknaden i framtiden så kunde dessa bränslefraktioner 

också vara intressanta.  
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4.1 Slaggbildning i eldstad 
 
Vad:  

 

Den generella ståndpunkten hos deltagande industrirepresentanter och forskare vid den  ge-

nomförda workshopen samt i de erhållna svaren från de kompletterande enkätstudien är att ett 

bränsleindex framtaget för biobränslen relaterad till slaggningsbildning bör kunna svara på 

frågan "Vilken grad av slaggproblem kan förväntas då ett visst bränsle förbränns i en viss typ 

av anläggning?". Graden av problem skulle kunna beskrivas i en fyrgradig skala: 

0=ingen/ringa, 1=låg, 2=moderat och 4=hög. En hög grad (4) motsvarar så pass stora problem 

att man normalt ej kan nyttja bränslet i anläggningen. Moderat grad skulle innebära att man 

har kraftigt förhöjt underhåll/service på anläggningen i form av borttagning av slagg från ros-

ter och stopp i askskruvar. Låg grad skulle innebära att man måste ha en något ökad ser-

vice/underhållsintervall av anläggningen i jämförelse med nyttjande av det referensbränsle an-

läggningen nyttjar/byggts för.  

 

Var: 

 

Deltagarna under workshopen/enkätstudien var också överens om att indexet i första hand 

skulle behandla beläggningsbildning i roster-/fix bäddsanläggningars eldstad d v s på 

bädd/roster/eldstadsytor i ugn och i förugnar typ pellets-/flisbrännare, det vi normalt benäm-

ner slaggning. Anläggningar över villastorlek var av intresse. Anläggningar på villanivå 

tyckte man bör använda klass 1 pellets/bränslen. Att bränsleindexet skulle klara av att även på 

ett tillfredsställande sätt kunna prediktera uppkomsten av problem i anläggningars kon-

vektionsdel (beläggningsbildning) ansågs ej vara troligt. För att indexet skall kunna bedöma 

beläggningsproblem i eldstaden hos en fluidbäddspanna (bäddagglomerering och bäddmateri-

aldeponeringen i eldstad och cyklon) måste hänsyn tas till en mängd andra faktorer än de vid 

rostereldning såsom nyttjat bäddmaterial, bäddomsättning och andra kritiska asktransformat-

ionsprocesser. Pulverbrännare som använder biobränslen nyttjas i betydligt mindre omfattning 

idag i Sverige och tidigare forskning i området har visat att modeller som beskriver askbild-

ningen i rosteranläggningar inte direkt kan överföras till pulveranläggningar då s k askfrakt-

ioneringsprocesser, omblandningsprocesser och upphettningshastigheter skiljer sig markant 

mellan de båda processerna
2
.  

 

Hur: 

 

Här diskuterades följande frågeställningar: Finns det en rimlig möjlighet att generera ett in-

dex med ovanstående målsättning, och vilken indata behövs för att indexet skall klara av att 

svara upp till målsättningen? Hur skall indexet generellt vara uppbyggt? 

 

Även om de i litteraturen hittills föreslagna indexen för prediktion av asksmält-

ning/slaggningstendens hos olika biobränslen inte idag är praktiskt användbara för att kvanti-

tativt bedöma uppkomsten av problem så indikerar resultaten som redovisas i figur 2 att det 

troligen är möjligt att på en 4-5 gradig skala (ingen/ringa, låg, moderat, hög) kunna beskriva 

slaggningstendensen hos ett fosforfattigt biobränsle genom att beskriva förhållandet mellan de 

bottenaskabildade oxiderna/elementen K2O-CaO(+MgO)-SiO2. Möjligen behöver 2-3 index 

tas fram som är anpassade till olika bränsletyper där de Si rika gräsen och stråna skulle kunna 

bilda ett index och de mer Si fattiga vedbränslena skulle bilda ett annat. För fosforrika bräns-

len bedömer forskargruppen som deltagit i arbetet att den vetenskapliga kunskapsgrund som 

idag finns ej räcker till för att kunna ta fram ett praktiskt användbart slaggningsindex. Det 
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saknas idag grundläggande termokemiska data som beskriver fysikaliska och kemiska till-

stånd för interaktioner mellan silikater och fosfater
Fel! Bokmärket är inte definierat.

. 

 

För att kunna bedöma grad av problem uppkomst räcker det ej att bedöma den bildade askans 

slaggningstendens, vilket beskrivs ovan, utan man måste troligen också addera parametrar 

som askhalt och anläggningsspecifika data såsom processtemperatur, askhanteringssystem, 

rosterbelastning. Den allmänna bedömningen från industrin var att man relativt väl kan kate-

gorisera anläggningstyper efter hur de bedöms bemöta slaggningsproblematiken. Under 

workshoparna och kompletterande enkätsvaren diskuterade därför hur många och vilka ty-

piska anläggningar som skall representera olikheter och därmed ingå i klassificeringen.  

Utifrån workshopen och de kompletterande enkätsvaren bedömdes att följande anläggnings-

typer/kategoriindelning kan var aktuell där kategori 1 är känsligast och 5 är minst känslig, en-

ligt följande:  

 

1 Ej kyld - Planroster, övermatad/horisontalmatad brännare/förugn 

2 Kyld - Planroster, övermatad/horisontalmatad brännare/förugn 

3 Snedroster, undermatad brännare/förugn 

4 Rörligt snedroster 

 

Denna kategoriindelning fungerar dock endast då anläggningens luftregister är intrimmad på 

ett korrekt sätt. 

 

Utifrån denna förstudie föreslås därför ett bränsleindex med följande sammansättning där ett 

klassificeringssystem ställs upp som ett förhållande "y", som beskrivs av en funktion "F (x)", 

som innehåller viktiga bränsle- och förbränningsrelaterade variabler, där: 

 
 

y1,2 = f (x1, x2, x3) 

 

y1 "slaggningstendens för bränslekategori 1 ev trädbränslen" d v s en samlad bedömning (ing-

en/ringa, låg, moderat, hög) av förväntade slaggproblem som uppkommer i en viss anlägg-

ningskategori. 

 

y2 "slaggningstendens för bränslekategori 2  ev gräs och stråbränslen" dv s en………. 

 

x1 koncentrationen av viktiga askbildande element (ev relationen K2O-(CaO+MgO)-SiO2 i 

bränsleaskan, vikts-%) 

 

x2 askhalt (vikts-% av TS) 

 

x3 utrustningskategori (ett antal olika typ-kategorier som väl beskriver spridningen i ask-

hanteringssystem, processtemperaturer, rosterbelastningar, rostkonstruktioner etc.) 

 

Utifrån denna förstudie bedöms att ett bränsleindex, semi-kvantitativ modell, som beskriver 

ett fosforfattigt biobränsles generella slaggningstendens bör kunna tas fram i en kommande 

projektetapp utifrån de experimentella data och kunskap som redan återfinns hos de delta-

gande forskargrupperna (framtaget i tidigare projekt/arbeten bl a FUP 1). Datat som planeras 

att nyttjas vid generering av dessa index har tagits fram i tidigare STEM finansierade forsk-

ningsprojekt under de sista 10 åren och behandlar ett 70 tal kontrollerade brännarförsök och 

ett 20 tal rosterförsök utförda med ett 40 tal olika biobränslen som väl representerar variation-

erna i Skandinaviska biobränslen (gräs, strå, bark, stamved, salix, skogsbränslen). Största svå-
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righeten anses vara att bedöma den specifika slaggproblematiken i en viss anläggning vilket 

kommer kräva ett flertal valideringsset/försök för ett antal olika bränslen i ett antal olika typ-

anläggningar. Ett antal olika bränsleprov har i tidigare projekt (FUP 1) eldats i olika anlägg-

ningar varvid några tidigare genererade valideringsset redan nu finns tillgängliga från ett antal 

fullskaleförsök/-anläggningar. Dessa valideringsset kommer dock att behöva utökas för att ett 

praktiskt användbart och validerat index kan tas fram, se närmare beskrivning i kapitel 5.   

 

4.2 Emissioner av fina askpartiklar 
 
Vad:  

 

Den generella ståndpunkten hos deltagande industrirepresentanter och forskare vid den ge-

nomförda workshopen samt från de erhållna svaren från den kompletterande enkätstudien är 

att ett bränsleindex framtaget för biobränslen relaterad till emissioner av fina askpartiklar (< 1 

µm) bör kunna svara på frågan Vilken koncentration (mycket låg < 25 mg/Nm3 vid 10% O2 

t.g., låg 25-80 mg/Nm3  moderat 81-150 mg/Nm3, hög > 150 mg/Nm3) av fina ask partiklar 

(< 1 µm) kan förväntas i de råa rökgaserna då ett visst biobränsle förbränns i en viss typ av 

anläggning. 

 

Var: 

 

Deltagarna under workshoparna var även här överens om att detta index också i första hand 

skulle behandla emissioner från roster-/fixbädd anläggningar och förugnar typ pellets-

/flisbrännare i storlek över villanivå. 

 

Hur: 

Här diskuterades följande frågeställningar: Finns det en rimlig möjlighet att generera ett in-

dex med ovanstående målsättning, och vilken indata behövs för att indexet skall klara av att 

svara upp till målsättningen? Hur skall indexet generellt vara uppbyggt? 

 

För att kunna bedöma grad av problem uppkomst räcker det ej att bedöma bränsleaskans in-

gående sammansättning av K, Si och andra viktiga askbildande element. Avgången av alkali 

till gasfas beror kraftigt på bränsle/processtemperaturen och lokala förhållanden i bädden och 

man måste därför också addera parametrar anläggningsspecifika data såsom processtempera-

tur, askhanteringssystem, rosterbelastning. Ett antal olika generella anläggningstyper behöver 

därmed kategoriseras efter hur de bedöms beskriva spridningen i bäddtemperatur, och då 

främst i området där askan bildas.   

 

Utifrån workshopen och de kompletterande enkätsvaren bedömdes även för att följande an-

läggningstyper/kategoriindelning kan var aktuell där kategori 1 är känsligast och 5 är minst 

känslig, enligt följande:  

 

1 Ej kyld - Planroster, övermatad/horisontalmatad brännare/förugn 

2 Kyld - Planroster, övermatad/horisontalmatad brännare/förugn 

3 Snedroster, undermatad brännare/förugn 

4 Rörligt snedroster 

 

Denna kategoriindelning fungerar dock även här endast då anläggningens luftregister är in-

trimmad på ett korrekt sätt. 
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Utifrån denna förstudie föreslås därför ett bränsleindex med följande sammansättning där ett 

klassificeringssystem ställs upp som ett förhållande "y", som beskrivs av en funktion "F (x)", 

som innehåller viktiga bränsle- och förbränningsrelaterade variabler, där: 

 
 

y1,2 = f (x1, x2) 

 

y1 "koncentration av fina askpartiklar i råa rökgaser för bränslekategori 1 ev trädbränslen" d v 

s en samlad bedömning (mycket låg, låg, moderat, hög) av emissionsbilden från en viss an-

läggningskategori. 

 

y2 "koncentration av fina askpartiklar i råa rökgaser för bränslekategori 2  ev gräs och strå-

bränslen" dv s en………. 

 

x1 koncentrationen av viktiga askbildande element (ev relationen mellan K, Si och ett antal 

andra askbildande element i bränsleaskan) 

 

x2 utrustningskategori (ett antal olika typ-kategorier som väl beskriver spridningen i bädd-

/bränslepartikeltemperaturer som i sin tur beror av rosterbelastningar, rostkonstruktioner etc.) 

Utifrån denna förstudie bedöms att ett bränsleindex, semi-kvantitativ modell, som beskriver 

ett fosforfattigt biobränsles generella utsläppshalter/emissionsfaktorer rörande fina askpartik-

lar (efter enbart nytjande av cyklon) bör kunna tas fram i en kommande projektetapp utifrån 

de experimentella data och kunskap som redan återfinns hos de deltagande forskargrupperna 

(framtaget i tidigare projekt/arbeten bl a FUP 1), se tidigare diskussioner om tillgängliga data 

och valideringsförsök från kaptitel 4.1. 

 

 
5. Validering av bränsleindex 

De olika framtagna bränsleindexernas prediktiva förmåga föreslås valideras mot väl kontrolle-

rade förbränningsförsök i lab och i fält. I tidigare forskningsprojekt har svenska forskningsak-

törer erhållit en stor erfarenhet av att genomföra experimentella studier i pelletseldade när-

värmeanläggningar av roster- och brännartyp. Även om aktörerna har goda erfarenheter av att 

samverka med industrin finns det dock ett antal bekymmer kopplade till industriella försök att 

hantera. Sådana är exempelvis, begränsad tillgänglighet av pannan, begränsningar i vilka 

bränslen som kan användas, logistik och kostnader för stora bränslevolymer. Dessa utmaning-

ar medför att experimenten måste planeras noggrant och med god framförhållning för ett be-

gränsat antal försök. Det är därför nödvändigt att en del av valideringsförsöken måste utföras i 

mindre lab-skaleanläggningar under kontrollerade förhållanden, med stor flexibilitet och möj-

ligheter att inkludera ett större antal bränslesortiment. 

 

Valideringsförsök i lab föreslås att utföras i två uppställningar; 

 

i) dels en nyligen konstruerad flexibel rosterreaktor i lab-skala (< 100 kW). En sådan reaktor 

möjliggör kontrollerade utvärderingar i lab-miljö i en anläggning med relevans för fullskaliga 

närvärmepannor.  

 

ii) och dels i en traditionell typisk undermatad pelletsbrännare installerad i en referenspanna 

för pellets (Combifie). Denna småskaliga pelletsbrännare/panna används som referenssystem 

eftersom det använts i ett stort antal tidigare studier för studier (>15 vetenskapliga publikat-

ioner) av ask- och emissionsrelaterade aspekter med förbränningstester med ett stort antal pel-
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leterade råvaror från såväl skog, åkermark och industriella restprodukter, samt med olika ad-

ditiv. 

 

Valideringsförsök i fullskala föreslås att utföras i minst två olika rosteranläggningar (sned rör-

lig roster och planroster). 

 

Utgångspunkten för att definiera de experimentella matriserna (val av ingående bränslesorti-

ment) bör vara resultat och erfarenheter från samtliga pågående WP:en i programmet ”För-

bränningsegenskaper hos pelleterade biobränslen - forskning för framtida kvalitetssäkrade och 

konkurrenskraftiga bränslekedjor”. Målet är en representativ variation i innehåll av ask-

bildande element, med relevans för industriell pelletsproduktion och framtida breddad råvaru-

bas. Urvalet av dessa bränslesortiment för experimentell verifiering i verkliga förbränningssy-

stem sker även i nära samverkan med Pelletsplattformen II och inkluderar, så långt som möj-

ligt, det bränslesortiment som där ingår. Som utgångspunkt görs denna verifiering av bränsle-

index med så konstanta fysikaliska egenskaper som möjligt. 

 

 
6. Slutsats 
 
Förstudien visar att de föreslagna index för biobränslen som idag finns tillgängliga är mycket 

begränsade och ej generellt applicerbara för att kvantitativt bedöma potentiella ask- och 

emissionsrelaterade problem. 

 

Resultaten från förstudien visar att branschen är intresserad av att ta fram bränsleindex som 

bör kunna svara på frågorna: 

 

1) Vilken grad av slaggproblem (inga/ringa, låg, moderat, hög) kan förväntas då ett visst 

bränsle förbränns i en viss eldningsutrustningskategori (med fokus mot brännare och rosteran-

läggningar) 

 

2) Vilken koncentration (mycket låg < 25 mg/Nm3 vid 10% O2 t.g., låg 25-80 mg/Nm3  mo-

derat 81-150 mg/Nm3, hög > 150 mg/Nm3) av fina ask partiklar (< 1 µm) kan förväntas i de 

råa rökgaserna då ett visst biobränsle förbränns i en viss typ av anläggning 

 

Förslag till generering av slaggningsindex 

Utifrån förstudien föreslås att bränsleindexet som skall prediktera slaggningsproblematiken i 

utrustningen där ett klassificeringssystem ställs upp som ett förhållande "y", som beskrivs av 

en funktion "F (x)", som innehåller viktiga bränsle- och förbränningsrelaterade variabler, där: 

 

y1,2 = f (x1, x2, x3) 

 

y1 = "slaggningstendens för bränslekategori 1 trädbränslen" d v s en samlad bedömning (ing-

en/ringa, låg, moderat, hög) av förväntade slaggproblem som uppkommer i en viss anlägg-

ningskategori. 

 

y2 = "slaggningstendens för bränslekategori 2 ev gräs och stråbränslen" d v s en………. 

 

x1 = koncentrationen av viktiga askbildande element (relationen K2O-(CaO+MgO)-SiO2 i 

bränsleaskan, vikts-%) 
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x2 = askhalt (vikts-% av TS) 

 

x3= utrustningskategori (ett antal olika typ-kategorier som väl beskriver spridningen i askhan-

teringssystem, processtemperaturer, rosterbelastningar, rostkonstruktioner etc.)  

 

Förslag till generering av bränsleindex – emissioner av fina askpartiklar 

Utifrån förstudien föreslås att bränsleindexet som skall prediktera emissioner av fina partiklar 

där ett klassificeringssystem ställs upp som ett förhållande "y", som beskrivs av en funktion 

"F (x)", som innehåller viktiga bränsle- och förbränningsrelaterade variabler, där: 

 

y1,2 = f (x1, x2) 

 

y1 "koncentration av fina askpartiklar i råa rökgaser för bränslekategori 1 trädbränslen" d v s 

en samlad bedömning (mycket låg, låg, moderat, hög) av emissionsbilden från en viss anlägg-

ningskategori. 

 

y2 "koncentration av fina askpartiklar i råa rökgaser för bränslekategori 2  gräs och stråbräns-

len" d v s en………. 

 

x1 koncentrationen av viktiga askbildande element (ev relationen mellan K, Si och ett antal 

andra askbildande element i bränsleaskan) 

 

x2 utrustningskategori (ett antal olika typ-kategorier som väl beskriver spridningen i bädd-

/bränslepartikeltemperaturer som i sin tur beror av rosterbelastningar, rostkonstruktioner etc.) 

 

Nyttjande och validering av bränsleindex 

Branschen tror att det är möjligt att det generellt bör gå att kunna kategorisera anläggningar 

efter både hur de klarar att hantera slaggningsproblematiken och kunna beskriva spridningen i 

temperatur i bädden. De index som tas fram bör utvärderas och verifieras i (i) labskala under 

kontrollerade förhållanden, med stor flexibilitet och möjligheter att inkludera ett större antal 

bränslesortiment, samt i (ii) fullskaleförsök som utförs i ett antal olika närvärmeanläggnings-

kategorier (plan-, rörlig rost-, brännartekniker (ej pulver)).  

 

Väl fungerande bränsleindex skulle kunna användas för kvalitetssäkring av bränslen men 

också vara ett stöd vid klassificering av bränslen samt kunna implementeras i förbränningsan-

läggningars driftsstrategi och/eller i anläggningarnas styrsystem. Fungerande bränsleindex 

skulle också kunna nyttjas för val av råvara/mixar och additiv i pellets-/bränsleproduktionen. 

Sådana bränsleindex finns ej utvecklade för en bred biobränslebas. 
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          MÖ 2013-05-17 
Bilaga B 

Frågeenkät – Bränsleindex som verktyg för bedömning av ask-

problem 

Hej igen! 

Här kommer en frågeenkät kopplad till passet ”Bränsleindex som verktyg för bedömning av 

askproblem – Hur skall dessa utformas för att vara praktiskt användbara” som gavs dag 1 vid 

Framtida närvärme’s Workshop nr 3 den 23/4 i Umeå. I bilagd .ppt fil finner ni även presen-

tationen som hölls av Marcus Öhman. Jag hänvisar till mitt pass under workshopen där vi till-

sammans kom igång bra med diskussionerna om hur index kan utformas men då tiden var re-

lativt kort så fick jag er tillåtelse att fortsätta dessa diskussioner via en enkät som jag nämnde 

att jag ville skicka ut till er. Enkäten skickas ut till alla deltagare vid seminariet som vi har be-

dömt har lång erfarenhet inom antingen bränsle-, utrustnings- eller användarkategorin. Om du 

fått denna enkät tillhör du alltså en av dessa. 

Som jag nämnde under passet så utför vi (LTU, UmU och SP) en förstudie med fokus på 

bränsleindex inom ramen för det pågående projektet ”Förbränningsegenskaper hos pelleterade 

biobränslen - forskning för framtida kvalitetssäkrade och konkurrenskraftiga bränslekedjor”. 

Målet med denna förstudie är att tillsammans med Er i industrin klarlägga hur ett bränsleindex 

behöver utformas för att vara användbart. Syftet är att förstudiens resultat ska kunna användas 

i ett uppföljande projekt där kunskap skall tas fram om hur ett bränsleindex för biobränslen 

ska genereras och vidare valideras för att sedan kunna börja användas. Ett sådant bränsleindex 

ska kunna förutsäga slaggbildning samt emissioner av fina askpartiklar, och användas av 

såväl utrustningstillverkare, pelletstillverkare/bränsleproducenter och -kunder/brukare för att 

beskriva bränsleegenskaper. Sådana bränsleindex finns ej idag utvecklade för en bred 

biobränslebas. 

Väl fungerande bränsleindex skulle kunna användas för kvalitetssäkring av bränslen men 

också vara ett stöd vid klassificering av bränslen samt kunna implementeras i förbränningsan-

läggningars driftsstrategi och/eller i anläggningarnas styrsystem. Fungerande bränsleindex 

skulle också kunna nyttjas för val av råvara/mixar och additiv i pellets-/bränsleproduktionen. 

Vi tror även att denna typ av verktyg för att klassificera bränslen är användbart i utvecklings-

arbetet med ny utrustning, t ex pannor/brännare, styrsystem och reningsteknik. 

Under passet i Umeå så började vi tillsammans att diskutera en slags generell utformning av 

praktiskt användbara bränsleindex med utgångspunkt utifrån ett första utkast av projektgrup-

pen. Vi utgick från Vad ett index bör kunna besvara, Var indexet skall användas, samt Hur 

indexet generellt skulle vara uppbyggt. 

Under de kommande sidorna kommer du nu att bl a få några frågor som kopplas till dessa frå-

gor Vad, Var och Hur för de två olika bränsleindexerna; slaggbildning och emissioner (in-

nehåll i råa rökgaser) av fina partiklar. Vi börjar dock med några allmänna frågor runt 

bränsleindex. 
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Enkätfrågor rörande utformning av praktiskt användbara bränsleindex – 1 Allmänna 

frågor 

1)  Vilka är de viktigaste frågorna som du skulle vilja få besvarade via s k bränsleindex? 

I ett bränsleindex så utgår man ifrån en analys av bränslets kemiska (elementanalys) 

och fysiska sammansättning (t ex fukthalt, askhalt, flykthalt). Ange svaren i prioritets-

ordning. 

 

 

2)  Om ett sådant bränsleindex fanns hur skulle du då använda det? Ge några exempel. 

 

 

 

3)  Hur mycket får en bränsleanalys kosta som ligger till grund för bränsleindexet om du 

skulle nyttja det på kontinuerlig basis? 

 <1000 SEK  < 3000 SEK  < 5000 SEK  < 10000 SEK 

 

 

4)  För vilka biobränslen bör bränsleindexet gälla? Ange svaren i prioritetsordning. 
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Enkätfrågor rörande utformning av praktiskt användbara bränsleindex – 2 Kunna för-

utsäga slaggningsproblematiken 

 

1) Vid Närvärmepasset gav vi ett förslag på vad ett slaggningsindex eventuellt borde 

kunna svara på; ”Vilken grad (0-3) av slaggproblem kan förväntas då ett visst 

biobränsle förbränns i en viss typ av anläggning?” (0=Ingen/ringa, 1 låg, 2 moderat, 

3 hög). 

a)  Är detta ett bra förslag? Om du inte tycker det, så får du gärna ge förslag på nå-

got annat som du tycker vore mer lämpligt/användbart! 

 

 

b)  Om vi antar att förslaget ovan skulle användas, hur skulle du då praktiskt besk-

riva graden av problem i de fyra kategorierna; 

0) Ingen/ringa: 

1) Låg: 

2) Moderat: 

3) Hög: 

 

2) Vilka typer av anläggningar anser du att detta index skall vara applicerbart för (tänk 

t ex skala och teknik)? Ange svaren i prioritetsordning. 

 

 

3) Var i anläggningarna uppkommer slaggningsproblemet d v s för vilken/vilka typer 

av slaggningsbildning/-ar bör indexet kunna förutsäga? 

 

 

4) Under Närvärmepasset föreslogs ett bränsleindex där ett klassificeringssystem ställs 

upp som ett förhållande "y", som beskrivs av en funktion "F (x)", som innehåller 

viktiga bränsle- och förbränningsrelaterade variabler, där: 

 

y1,2 = f (x1, x2, x3) 

y1 = "slaggningstendens för bränslekategori 1 ev trädbränslen" d v s en samlad be-

dömning (ingen/ringa, låg, moderat, hög) av förväntade slaggproblem som uppkom-

mer i en viss anläggningskategori. 

y2 = "slaggningstendens för bränslekategori 2 ev gräs och stråbränslen" d v s 

en………. 



 

5 

 

x1 = koncentrationen av viktiga askbildande element (ev relationen K2O-(CaO+MgO)-

SiO2 i bränsleaskan, vikts-%) 

x2 = askhalt (vikts-% av TS) 

x3= utrustningskategori (ett antal olika typ-kategorier som väl beskriver spridningen i 

askhanteringssystem, processtemperaturer, rosterbelastningar, rostkonstruktioner etc.) 

Nu till frågan som rör parametern x3 d v s ”utrustningskategori” i ovanstående funkt-

ion:  

a) Kan man kategorisera utrustningar utifrån hur bra de klarar att hantera slaggnings-

problematiken?  

 

b) Under närvärmepasset diskuterades lite förutsättningslöst en indelning där kategori 

1 är känsligast och 5 är minst känslig, enligt följande;  

1 Ej kyld - Planroster, övermatad/horisontalmatad brännare/förugn 

2 Kyld - Planroster, övermatad/horisontalmatad brännare/förugn 

3 Snedroster, undermatad brännare/förugn 

4 Rörligt snedroster 

Har du kommentarer eller allra helst idéer på förbättringar på denna indelning? 
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Enkätfrågor rörande utformning av praktiskt användbara bränsleindex – 3 Kunna för-

utsäga de råa rökgasernas koncentration av fina (< 1 µm) askpartiklar 

1)  Vid Närvärmepasset gav vi ett förslag på vad ett askpartikelindex eventuellt borde 

kunna svara på; ”Vilken koncentration (mycket låg < 25 mg/Nm
3
 vid 10% O2 t.g., låg 

25-80 mg/Nm
3  

moderat 81-150 mg/Nm
3
, hög > 150 mg/Nm

3
) av fina ask partiklar (< 

1 µm) kan förväntas i de råa rökgaserna då ett visst biobränsle förbränns i en viss typ 

av anläggning. 

Är detta ett bra förslag? Om du inte tycker det, så får du gärna ge förslag på något an-

nat som du tycker vore mer lämpligt/användbart! 

2)  Vilka typer av anläggningar anser du att detta index skall vara applicerbart för (tänk      

t ex skala och teknik)? Ange svaren i prioritetsordning. 

3)  Under Närvärmepasset föreslogs ett bränsleindex där ett klassificeringssystem ställs 

upp som ett förhållande "y", som beskrivs av en funktion "F (x)", som innehåller vik-

tiga bränsle- och förbränningsrelaterade variabler, där: 

 

y1,2 = f (x1, x2) 

y1 "koncentration av fina askpartiklar i råa rökgaser för bränslekategori 1 ev trädbräns-

len" d v s en samlad bedömning (mycket låg, låg, moderat, hög) av emissionsbilden 

från en viss anläggningskategori. 

y2 "koncentration av fina askpartiklar i råa rökgaser för bränslekategori 2  ev gräs och 

stråbränslen" d v s en………. 

x1 koncentrationen av viktiga askbildande element (ev relationen mellan K, Si och ett 

antal andra askbildande element i bränsleaskan) 

x2 utrustningskategori (ett antal olika typ-kategorier som väl beskriver spridningen i 

bädd-/bränslepartikeltemperaturer som i sin tur beror av rosterbelastningar, rostkon-

struktioner etc.) 

Nu till frågan som rör parametern x3 d v s ”utrustningskategori” i ovanstående funkt-

ion. Eftersom temperaturen på rostret/i brännaren där askan bildas är helt avgörande 

för avgången av askämnen som sedan bildar fina partiklar, har vi följande frågor:  

a) Kan man kategorisera utrustningar utifrån hur de beskriver spridningen i tempera-

turen i bädden, och då främst i området där askan bildas? 

b) Om du svarar JA på ovanstående fråga. Har du då ett förslag på en indelning i ett 

antal kategorier (t ex typanläggning 1 – 4) där kategori 1 har lägst bäddtemperatur 

och kategori 4 har högst? 

Fyll i svaren direkt i enkäten.  Skicka svaren inom maj månad 2013 till 

 marcus.ohman@ltu.se och ida-linn.nystrom@ltu.se. 

 

Tack för din medverkan! 

 

mailto:marcus.ohman@ltu.se
mailto:ida-linn.nystrom@ltu.se
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Traceability of bulk biomass: application 

of radio frequency identification tech-

nology on a bulk pellet flow 
 

Abstract  
Radio frequency identification technology has been used since the 1950s in a wide range 

of applications to keep track of goods and people. In the energy sector, the technology has 

been used as a logistical tool to follow up biofuel during transport to and from transship-

ment sites and energy plants. However, it should be possible to extend the technology’s 

usage by conveying vital information of the fuel’s properties directly to the end station, 

ultimately the furnace. 

  

In this work radio frequency identification technology was used in three separate tests to 

trace wood and peat pellets. The tests showed that it is possible to trace a bulk biofuel 

flow, from production site to furnace, even if they were somewhat unevenly distributed 

over time. During the tests, radio frequency identification tags were used to indicate when 

peat pellets were fed to the furnace. The passage of the tags was later correlated to chang-

es in the furnace’s O2-levels in the flue gas. An estimate what the cost would be to im-

plement such a system is also made. 

 

A better knowledge of the composition a certain fuel has the moment it reaches the fur-

nace have many benefits. It gives an opportunity to achieve a greater energy exchange, 

reduce emissions and experience less fouling when burning the fuel. 

 

1. Introduction 
Biofuels comes in different shapes and sizes, with different properties – the fuel’s inher-

ent composition. To maximize the yield from a biofuel it would be beneficial if the com-

position of the fuel were known prior to combustion, since it has been shown to have a 

profound influence on the combustion process (Rhén, Öhman, Gref, & Wästerlund, 

2007), (Ryu, Yang, Khor, Yates, Shafiri, & Swithenbank, 2006), (Yang, Ryu, Khor, 

Yates, Sharifi, & Swithenbank, 2005). By changing the operating parameters of the fur-

nace based on the fuel’s current composition it would be possible to optimize the com-

bustion process.  A more efficient combustion process could result in a higher energy ex-

change  (Kuprianov, Kaewklum, & Chakritthakul, 2011), less fouling and slag build up in 

the furnace (Öhman, Boman, Hedman, Nordin, & Boström, 2004) and a reduction of 

emissions (Johansson, Tullin, Leckner, & Sjövall, 2003), (Demirbas, 2005). 

 

Logistically, a biofuel is transported from supplier, sometimes via transshipment sites, to 

the energy plant where it is often stacked, waiting for its turn. The storage of a biofuel is 

complex (Rentizelas, Tolis, & Tatsiopoulos, 2009) and it is not uncommon that the fuel is 

located on the fuel stock for months. To save space, fuels with different compositions can 

sometimes be placed next to, or even on top of each other. This can make it difficult to 

distinguish where the boundary between the different fuels are. When the fuel finally ar-

rives at the furnace it can therefore be a mixture of fuels with different intrinsic composi-

tion. The result is a varying of vital fuel parameters which can have a profound effect on 

the furnace, making it difficult for the plant’s personnel to operate it efficiently. 

 

RFID (Radio Frequency IDentification) technology gives a possibility to address these 

concerns, i.e. to convey information of the fuel’s composition to the operators at the mo-
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ment it goes into the furnace. RFID technology is today used in a variety of applications, 

from people control to monitoring goods (Ilie-Zudor, Kemény, van Blommestein, 

Monostori, & van der Meulen, 2011), (Xiaowei, Mukhopadhyay, & Kurata, 2012). One 

lowest common denominator of RFID systems used today is that they are used for the 

tracking of well-defined entities; the RFID tag is linked to an object - a container, a per-

son etc. While RFID technology has been used to trace biofuels (Ranta, Föhr, Karttunen, 

& Knutas, 2014), it is not known to have been used for tracing bulk biofuel (Ranta, 

Professor at Laboratory of Bioenergy, LUT, 2014), (Lycken, 2014), i.e. a fuel that cannot 

be seen as a stand-alone entity. 

  

In its simplest form, an RFID system consists of two parts: an RFID tag where infor-

mation is stored and an RFID reader that reads the information stored in the RFID tag. 

When the RFID tag passes the RFID reader, a capacitor is energized so as to send out a 

signal, making it possible for the RFID reader to read the information stored within the 

RFID tag. There are active RFID tags that are possible to write information into, and also 

passive RFID tags that are pre-defined with a serial number. Regardless of the type cho-

sen, it is possible to link specific information to a single RFID tag. 

  

Placing RFID tags in strategic places in a fuel can therefore provide a new way of achiev-

ing traceability. It should be possible to place RFID tags containing information of the 

fuel’s properties, e.g. moisture content and density, directly into a fuel flow. When the 

fuel arrives at the furnace, the RFID tags would be able to pass on the information to the 

operators, or directly to the control system, making it possible to change operating pa-

rameters to suit the fuel, or simply give an early warning that a different fuel is coming in.   

 

To try out this concept, three tests were performed where RFID tags were placed together 

with biomass pellets. The two first tests were large-scale trials to investigate if specific 

RFID tags could be correlated to specific fuel when it arrived at the furnace. The third test 

was performed to see how RFID tags distribute over time in a logistics chain. 

 

In the tests the RFID tags were scanned to see that they were ok, and then dropped into 

the pellets at the pellet manufacturing sites. Upon delivery the tags were scanned and ac-

counted for with an RFID reader. The scan took place at the moment the pellets went into 

the furnace, where times of arrival together with the RFID tags’ serial number were rec-

orded. In the two first tests these data were then compared with how the furnace had per-

formed at the actual time, showing the degree of traceability RFID technology can pro-

vide on a bulk biofuel flow.  In the third test, only the time when the RFID tags had 

passed was of interest. 

 

2. Material and methods  
Three different types of pellets were used for the tests. Test one consisted of 100 % peat 

pellets, test two consisted of a mixture of 5 w-% peat and 95 w-% wood, while the third 

test consisted of 100 % wood pellets.  The diameters of the pellets were 8 mm, with an 

average length of 10 mm, while the spread in length was found to be in the range 5 - 20 

mm for 95 % for the pellets. 

 

RFID tags are available in various designs and sizes, for different applications. The RFID 

tags were selected to resemble the shape of the pellets in the experiment, i.e. to be cylin-

drical with measurements close to a pellet. The chosen tags were of make and model 

HITAG 256, 125 kHz, which is a cylindrical glass tag that is 4 x 34 mm in size. Some of 

the glass tags were encased in cylindrical hard shells, HITAG Hard Shell Tag, model 

number 18449-04A, 10 x 40 mm in size. 
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For the tests, the RFID tags were dropped into the pellet at the manufacturing sites. For 

the first test, a tractor loaded a bulk truck with the pellets. During loading cased RFID 

tags where dropped into every other tractor bucket before the pellets was dropped into the 

truck. With approximately 1.5 tons of pellets in each bucket, that equates to one RFID tag 

per three tons of pellets. 20 tons of pellets were used, which equals six tags being used. 

For test two, the pellets were placed in 600 kg big bags before loading on a bulk truck; a 

tractor lifted the big bags over the bulk truck and the bags were opened at the bottom, let-

ting the pellets drain into the truck. Here, cased RFID tags were dropped into every fifth 

big bag, i.e. one RFID tag per three tons of pellets. 15 tons of pellets were used, which 

equals five tags being used. In both these cases the first RFID tags were dropped in after 

approximately three tons of pellets had been loaded. For test three, 10 cased and 10 un-

cased RFID-tags were placed manually at the exact same place in the bulk truck – on top 

of the pellet. This was repeated in two more bulk spaces on the truck, which means 60 

RFID tags in total were used in three subsets.  

 

On arrival at the combustion plant (1 MWth) the bulk truck used air pressure, 0.8 bar, to 

blow the pellets into a silo which supplies the furnace with fuel. The inlet is located at the 

upper part of the silo. The silo is designed as a square box with a side length of 3 m and a 

total height of 4 m, where the bottom part is shaped as a pyramid with height of 1.5 m, 

giving a silo volume of 27 m
3
.  

 

An RFID reader was installed in a chute before the furnace. The reader consisted of an 

electrical loop that was connected to a control cabinet, which in turn was connected to a 

lap top computer where the information from the passing tags was recorded. The overall 

RFID reader system was constructed by the company ElectroTech Kalix AB.  During 

these tests, the tag’s serial number and the time when the tags passed the loop were rec-

orded. The loop installment in the chute can be seen in Figure 1. 

 

Figure 1: The loop installed in the chute. 

 

Before test one and two the furnace was fed with 100 % wood pellets. That gave a refer-

ence on how the furnace performed during normal running conditions. When the tests 

commenced, the test pellets where fed into the furnace and a data log from the RFID 

reader was recorded. Operation parameters of the furnace were continuously logged dur-

ing the tests, making it possible to correlate when an RFID tag had passed and how the 

furnace was running. After the test pellets were used up a switch back to 100 % wood 

pellets was made. For test three, no follow-up was made of how the furnace had per-

formed. Here, the only interesting aspect was how the RFID tags had distributed over 

time. 
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3. Results 

Figure 2: Test one; traceability test with peat pellets as RFID tag carrier. The squares indicate the 

moment of registration for the RFID tags (days), projected to the fuel silo level (tons remaining 

fuel; dashed line). The solid line denotes the O2 levels of the flue gases from the combustion plant.  

 

The results from the trial with peat pellets as the carrier for the RFID tags are shown in 

Figure 2. The registration of RFID tags were rather evenly spaced over the time period. 

Furthermore, the RFID tags arrived in the order that they were loaded on the bulk truck. 

The oxygen concentration of the flue gases decreased once the test pellets reached the 

furnace and started to increase once the test pellets had been used up. 



 

5 

 

Figure 3: Test two; traceability test with pellets of a blend of peat and stem wood as RFID tag car-

rier. The squares indicate the moment of registration for the RFID tags (days), projected to the fuel 

silo level (tons remaining fuel; dashed line). The solid line denotes the O2 levels of the flue gases 

from the combustion plant. Note: Tag 3 and Tag 5 overlap. 

 

The results from the second test are shown in Figure 3. It can be seen that the RFID tags 

are not evenly spaced. Instead, there were long periods; one more than two days long, 

when no RFID tag passed the RFID reader. Furthermore, the RFID tags did not arrive in 

the same order as they were loaded into the bulk truck. Tag 5 arrived before Tag 3 and 

Tag 4. Additionally, the oxygen concentration of the flue gases varied more during this 

test, as compared to the first test. However, the oxygen level makes it possible to identify 

the start and stop of the pellet feed (of the blend of peat and stem wood pellet). 

 

Complete data on O2-levels during the tests can be found in Appendix, Table 4.  
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Figure 4: Test three; distribution test with wood pellets as RFID tag carrier. A box plot where up-

per and lower quartiles are shown. Outliers show minimum and maximum value. The filled rec-

tangle shows the projected time of arrival for the RFID tags, in accordance to the power output of 

the combustion plant. The three subsets are marked 1, 2 and 3, where s indicates that shelled RFID 

tags were used. Note: subset X and Xs (for example 1 and 1s) were dropped into the pellets at the 

same place and time.  

 

The results from the distribution test are shown in Figure 4. It is clear that the unshelled 

RFID tags spread out more over time than shelled RFID tags. Some RFID tags passed the 

RFID reader only at the end of the test; after the silo was hammered on to make sure it 

was empty. Moreover, some RFID tags never registered that they had passed the RFID 

reader; Table 1 shows the outcome.    

  
Table 1: Follow-up on the number of RFID tags that passed the RFID reader. 

Tag no. Type Placed RFID tags (quantity) RFID tags accounted for (quantity) 

1 Unshelled 10 8 

1s Shelled 10 9 

2 Unshelled 10 9 

2s Shelled 10 5 

3 Unshelled 10 10 

3s Shelled 10 10 

 

It is notable that only five of the RFID tags denoted 2s registered on the RFID reader. 

 

4. Economics 
The cost for implementing an RFID system depends on the type of system planned, scale 

of the system and other factors. Here, a medium sized system is investigated as an exam-

ple to show the principled costs. The system uses passive RFID technology for tracing 

bulk biofuel from a supplier to a customer’s furnace. It is assumed that at the supplier’s 

plant, system integration is made with an existing control or management system to au-

tomatically transfer information in question to the RFID tags. The RFID tags are then 
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dropped into the fuel stream at a set time interval by an RFID dispenser. The system also 

consists of two RFID readers, one at the supplier’s plant and one by the customer’s fur-

nace.  

The capital expenditure for the investigated system is according to Table 2. 

 
Table 2: Estimated capital expenditures (capex) of an RFID system consisting of an RFID dis-

penser and two RFID readers.  

Reference Refers to/Note Cost (SEK)* 

RFID dispenser Purchase/manufacturing 200 000 

 Installation 25 000 

RFID readers Purchase/manufacturing 200 000 

 Installation 120 000 

System integration System integrator 100 000  

Unforeseen 10 % of capex 65 000 

∑  710 000 

*All values are estimates and can be seen as a financial quotation, made in collaboration with 

(Rajala, 2015). 

 

Running costs are mainly governed by the total fuel in circulation and how many RFID 

tags per ton of fuel are needed. The majority of passive RFID tags can be found in the 

price range 1 - 50 SEK, while active RFID tags is in the range 50 - 400 SEK (Rajala, 

2015). If large quantities of RFID tags are purchased, the cost per RFID tag will go down. 

For this system it is assumed 100 000 tons of fuel are distributed between the sites, and 

that 2 RFID tags per ton, at 5 SEK per RFID tag, are used. Maintenance cost is expected 

to be low and is set at 10 000 SEK per year. 

 

The marginal cost per year for the investigated system is according to Table 3. 

 
Table 3: The yearly marginal cost of running the investigated RFID system. Life span of the  

system is set at 15 years. Real interest rate is set at 4.0 %. 

Reference Refers to/Note Cost (SEK) 
RFID tags 2*5*100 000 1 000 000 

Maintenance Adjustments, lubrication 10 000 

Depreciation  64 000 

Marginal cost, RFID system  1 074 000 

 

This equates to a marginal cost of 10.7 SEK/ton fuel distributed. The production cost for 

pellets is in the region of 1 500 – 1 800 SEK/ton. This means that the marginal cost for an 

RFID system akin to the one investigated here would within the pellets industry increase 

the production cost by less than 1 % 

 

5. Results and discussion 
For test one and two there is a delay before the first RFID tag arrives at the furnace, a re-

sult of that the first RFID tags were dropped in after the first three tons of pellets had 

been loaded at the manufacturing sites. If the first RFID tags had been dropped in before 

the pellets, there would have been a more direct correlation between arrival of the peat 

pellets and arrival of the first RFID tags.  

 

Test two shows that sometimes the RFID tags does not consistently arrives to the furnace 

when expected, with regards to when they were dropped in. It might be the effects of the 

RFID tags being different in size compared to the pellets; the RFID tags could be floating 

on top of the pellets in the silo. As test three showed, the RFID tags are distributed une-

venly over time even though they were dropped in at the same time. In future tests it 

would be beneficial to try to mimic the size of a pellet closer than was done in these tests. 
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There are several studies on how to utilize RFID technology to keep track of biomass and 

biofuel in general. When tracing biomass or biofuel with RFID technology, the RFID tags 

are placed directly on the item itself, for instance a tree trunk, or on something that con-

tains the item(s), i.e. a container. However, to use RFID tags loosely placed in a bulk bio-

fuel to achieve traceability during transport from manufacturer all the way to the furnace 

seems rare – no example has been found during the literature study. The advantages using 

this method is that the information about the biofuel will follow the biofuel itself, mean-

ing there is less risk the information will be lost during transport and handling. 

 

It would be interesting to perform tests that stretch over a longer period, where infor-

mation stored in RFID tags is used actively to monitor incoming fuel quality, adjusting 

the furnace accordingly. That could answer questions on whether it is practically feasible 

to use the RFID technology in a real, industrial application. It should be possible to con-

struct an RFID system that automatically will assign RFID tags with values on moisture 

content, density etc. for a biofuel, directly from the manufacturing site’s operating and 

quality systems. The tags could then automatically be dropped straight into the production 

flow, carrying key information of the biofuel.  

 

Further test could be carried out to investigate how RFID tags of different size and shape 

moves through a stack of biofuel in general, and specifically through a pellet silo. Such 

test could give a better insight into what type of conditions contributes to why the RFID 

tags distribute so unevenly, as shown in test 3.  

 

6. Conclusion and recommendation for future work 
The conducted work shows that it is possible to use RFID technology to achieve tracea-

bility in a bulk biomass flow. During the test period, RFID tags that were dropped into 

the pellets were accounted for at the furnace inlet, passing along their information to the 

RFID reader. The tag’s passage could later be correlated to when the test pellets arrived at 

the furnace, indicated by a reduction of O2 in the flue gas.  

 

However, as the distribution test showed, the RFID tags spread out somewhat unevenly 

on its way through a transport chain, in effect creating traceability gaps in the fuel flow. 

This means that in an industrial application, care must be taken in determining the num-

ber of RFID tags to use, so as not to lose any degree of traceability. 

The marginal cost of utilizing a RFID system is not high, and constitutes only a fraction 

of the production cost. Whether or not the cost of a RFID system is motivated can ulti-

mately only be determined by the potential stakeholder. 

 

The test results show that RFID technology is ready to be used on a fuel flow in an indus-

trial application. Further work should therefore be done close to full scale together with 

the industry. Here, the number of RFID tags required to achieve god traceability and the 

possibility to correlate vital fuel parameters to specific RFID tags should be investigated. 
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Appendix 
Table 4: Complete data on O2-levels in the flue gas for test 1 and 2. 

Test 1  Test 2  

Date and time O2 in flue gas (%)  Date and time O2 in flue gas (%) 

2015-04-01 00:00 9,4  2015-04-28 01:00 9,8 

2015-04-01 01:00 8,9  2015-04-28 02:00 10,0 

2015-04-01 02:00 9,4  2015-04-28 03:00 9,9 

2015-04-01 03:00 8,7  2015-04-28 04:00 9,8 

2015-04-01 04:00 8,8  2015-04-28 05:00 10,2 

2015-04-01 05:00 8,2  2015-04-28 06:00 10,3 

2015-04-01 06:00 11,6  2015-04-28 07:00 9,9 

2015-04-01 07:00 12,2  2015-04-28 08:00 11,2 

2015-04-01 08:00 11,8  2015-04-28 09:00 20,0 

2015-04-01 09:00 14,6  2015-04-28 10:00 19,3 

2015-04-01 10:00 11,5  2015-04-28 11:00 12,1 

2015-04-01 11:00 8,7  2015-04-28 12:00 13,8 

2015-04-01 12:00 8,8  2015-04-28 13:00 11,3 

2015-04-01 13:00 13,9  2015-04-28 14:00 15,2 

2015-04-01 14:00 8,3  2015-04-28 15:00 15,2 

2015-04-01 15:00 5,8  2015-04-28 16:00 14,9 

2015-04-01 16:00 6,9  2015-04-28 17:00 12,7 

2015-04-01 17:00 6,7  2015-04-28 18:00 12,9 

2015-04-01 18:00 6,1  2015-04-28 19:00 14,2 

2015-04-01 19:00 6,1  2015-04-28 20:00 10,5 

2015-04-01 20:00 6,0  2015-04-28 21:00 8,0 

2015-04-01 21:00 6,0  2015-04-28 22:00 6,3 

2015-04-01 22:00 6,0  2015-04-28 23:00 6,0 

2015-04-01 23:00 6,0  2015-04-29 00:00 6,2 

2015-04-02 00:00 6,0  2015-04-29 01:00 6,4 

2015-04-02 01:00 6,0  2015-04-29 02:00 6,1 

2015-04-02 02:00 6,0  2015-04-29 03:00 6,3 

2015-04-02 03:00 6,0  2015-04-29 04:00 6,2 

2015-04-02 04:00 6,1  2015-04-29 05:00 6,6 

2015-04-02 05:00 5,9  2015-04-29 06:00 6,2 

2015-04-02 06:00 6,1  2015-04-29 07:00 6,2 

2015-04-02 07:00 12,6  2015-04-29 08:00 6,2 

2015-04-02 08:00 8,5  2015-04-29 09:00 6,3 

2015-04-02 09:00 6,1  2015-04-29 10:00 6,5 

2015-04-02 10:00 6,2  2015-04-29 11:00 6,4 

2015-04-02 11:00 5,7  2015-04-29 12:00 6,1 

2015-04-02 12:00 6,1  2015-04-29 13:00 6,3 

2015-04-02 13:00 6,0  2015-04-29 14:00 6,4 

2015-04-02 14:00 6,0  2015-04-29 15:00 6,5 

2015-04-02 15:00 6,1  2015-04-29 16:00 6,4 

2015-04-02 16:00 6,3  2015-04-29 17:00 6,5 

2015-04-02 17:00 6,4  2015-04-29 18:00 6,9 

2015-04-02 18:00 5,9  2015-04-29 19:00 6,8 

2015-04-02 19:00 5,9  2015-04-29 20:00 6,7 

2015-04-02 20:00 6,0  2015-04-29 21:00 6,6 

2015-04-02 21:00 5,9  2015-04-29 22:00 6,7 

2015-04-02 22:00 5,9  2015-04-29 23:00 6,5 

2015-04-02 23:00 6,1  2015-04-30 00:00 6,2 

2015-04-03 00:00 5,9  2015-04-30 01:00 6,1 

2015-04-03 01:00 5,9  2015-04-30 02:00 6,0 

2015-04-03 02:00 5,9  2015-04-30 03:00 6,0 

2015-04-03 03:00 6,0  2015-04-30 04:00 6,0 

2015-04-03 04:00 5,9  2015-04-30 05:00 6,0 

2015-04-03 05:00 5,9  2015-04-30 06:00 6,0 

2015-04-03 06:00 5,8  2015-04-30 07:00 6,1 
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Test 1  Test 2  

Date and time O2 in flue gas (%)  Date and time O2 in flue gas (%) 

2015-04-03 07:00 6,0  2015-04-30 08:00 6,0 

2015-04-03 08:00 6,0  2015-04-30 09:00 6,5 

2015-04-03 09:00 6,0  2015-04-30 10:00 7,2 

2015-04-03 10:00 6,0  2015-04-30 11:00 7,4 

2015-04-03 11:00 6,0  2015-04-30 12:00 9,9 

2015-04-03 12:00 6,2  2015-04-30 13:00 9,7 

2015-04-03 13:00 6,4  2015-04-30 14:00 10,7 

2015-04-03 14:00 6,8  2015-04-30 15:00 10,4 

2015-04-03 15:00 6,5  2015-04-30 16:00 7,8 

2015-04-03 16:00 6,7  2015-04-30 17:00 8,9 

2015-04-03 17:00 6,6  2015-04-30 18:00 9,1 

2015-04-03 18:00 6,6  2015-04-30 19:00 9,0 

2015-04-03 19:00 6,5  2015-04-30 20:00 8,0 

2015-04-03 20:00 6,2  2015-04-30 21:00 7,5 

2015-04-03 21:00 6,3  2015-04-30 22:00 7,1 

2015-04-03 22:00 6,1  2015-04-30 23:00 6,5 

2015-04-03 23:00 6,1  2015-05-01 00:00 6,9 

2015-04-04 00:00 6,0  2015-05-01 01:00 6,6 

2015-04-04 01:00 6,0  2015-05-01 02:00 6,6 

2015-04-04 02:00 6,1  2015-05-01 03:00 7,4 

2015-04-04 03:00 6,0  2015-05-01 04:00 7,4 

2015-04-04 04:00 6,1  2015-05-01 05:00 8,0 

2015-04-04 05:00 6,1  2015-05-01 06:00 6,7 

2015-04-04 06:00 6,0  2015-05-01 07:00 6,3 

2015-04-04 07:00 6,0  2015-05-01 08:00 6,2 

2015-04-04 08:00 6,0  2015-05-01 09:00 6,4 

2015-04-04 09:00 6,0  2015-05-01 10:00 6,6 

2015-04-04 10:00 6,0  2015-05-01 11:00 6,5 

2015-04-04 11:00 6,0  2015-05-01 12:00 6,6 

2015-04-04 12:00 6,0  2015-05-01 13:00 7,4 

2015-04-04 13:00 6,0  2015-05-01 14:00 11,4 

2015-04-04 14:00 6,0  2015-05-01 15:00 11,7 

2015-04-04 15:00 6,0  2015-05-01 16:00 10,6 

2015-04-04 16:00 6,0  2015-05-01 17:00 11,5 

2015-04-04 17:00 6,0  2015-05-01 18:00 11,8 

2015-04-04 18:00 6,1  2015-05-01 19:00 11,6 

2015-04-04 19:00 6,2  2015-05-01 20:00 12,1 

2015-04-04 20:00 6,1  2015-05-01 21:00 11,0 

2015-04-04 21:00 6,2  2015-05-01 22:00 9,9 

2015-04-04 22:00 6,1  2015-05-01 23:00 8,4 

2015-04-04 23:00 6,3  2015-05-02 00:00 6,9 

2015-04-05 00:00 6,1  2015-05-02 01:00 6,4 

2015-04-05 01:00 6,1  2015-05-02 02:00 6,1 

2015-04-05 02:00 6,1  2015-05-02 03:00 6,1 

2015-04-05 03:00 6,1  2015-05-02 04:00 6,1 

2015-04-05 04:00 6,1  2015-05-02 05:00 6,5 

2015-04-05 05:00 6,1  2015-05-02 06:00 6,6 

2015-04-05 06:00 6,1  2015-05-02 07:00 6,3 

2015-04-05 07:00 6,0  2015-05-02 08:00 6,3 

2015-04-05 08:00 6,1  2015-05-02 09:00 6,3 

2015-04-05 09:00 6,1  2015-05-02 10:00 6,3 

2015-04-05 10:00 6,2  2015-05-02 11:00 7,6 

2015-04-05 11:00 6,3  2015-05-02 12:00 9,1 

2015-04-05 12:00 6,3  2015-05-02 13:00 8,8 

2015-04-05 13:00 6,3  2015-05-02 14:00 9,2 

2015-04-05 14:00 6,5  2015-05-02 15:00 10,0 

2015-04-05 15:00 6,5  2015-05-02 16:00 8,2 

2015-04-05 16:00 6,5  2015-05-02 17:00 8,1 
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Test 1  Test 2  

Date and time O2 in flue gas (%)  Date and time O2 in flue gas (%) 

2015-04-05 17:00 6,4  2015-05-02 18:00 8,2 

2015-04-05 18:00 6,2  2015-05-02 19:00 9,2 

2015-04-05 19:00 6,3  2015-05-02 20:00 8,2 

2015-04-05 20:00 6,1  2015-05-02 21:00 8,5 

2015-04-05 21:00 6,1  2015-05-02 22:00 9,4 

2015-04-05 22:00 6,2  2015-05-02 23:00 8,7 

2015-04-05 23:00 6,2  2015-05-03 00:00 8,2 

2015-04-06 00:00 6,1  2015-05-03 01:00 6,4 

2015-04-06 01:00 6,0  2015-05-03 02:00 6,2 

2015-04-06 02:00 6,1  2015-05-03 03:00 6,3 

2015-04-06 03:00 6,1  2015-05-03 04:00 6,2 

2015-04-06 04:00 6,2  2015-05-03 05:00 6,1 

2015-04-06 05:00 6,1  2015-05-03 06:00 6,1 

2015-04-06 06:00 6,0  2015-05-03 07:00 6,1 

2015-04-06 07:00 6,1  2015-05-03 08:00 6,5 

2015-04-06 08:00 6,1  2015-05-03 09:00 7,6 

2015-04-06 09:00 6,1  2015-05-03 10:00 7,6 

2015-04-06 10:00 6,1  2015-05-03 11:00 9,3 

2015-04-06 11:00 6,1  2015-05-03 12:00 8,8 

2015-04-06 12:00 6,2  2015-05-03 13:00 10,8 

2015-04-06 13:00 6,3  2015-05-03 14:00 10,4 

2015-04-06 14:00 7,2  2015-05-03 15:00 9,6 

2015-04-06 15:00 6,9  2015-05-03 16:00 9,6 

2015-04-06 16:00 6,6  2015-05-03 17:00 8,8 

2015-04-06 17:00 7,4  2015-05-03 18:00 8,8 

2015-04-06 18:00 7,6  2015-05-03 19:00 9,3 

2015-04-06 19:00 7,9  2015-05-03 20:00 7,8 

2015-04-06 20:00 7,5  2015-05-03 21:00 6,5 

2015-04-06 21:00 7,2  2015-05-03 22:00 6,2 

2015-04-06 22:00 7,1  2015-05-03 23:00 6,1 

2015-04-06 23:00 7,0  2015-05-04 00:00 6,1 

   2015-05-04 01:00 6,0 

   2015-05-04 02:00 6,7 

   2015-05-04 03:00 7,7 

   2015-05-04 04:00 8,4 

   2015-05-04 05:00 9,0 

   2015-05-04 06:00 9,5 

   2015-05-04 07:00 9,9 

   2015-05-04 08:00 10,7 

   2015-05-04 09:00 10,9 

   2015-05-04 10:00 9,9 

   2015-05-04 11:00 10,1 

   2015-05-04 12:00 10,0 

   2015-05-04 13:00 10,9 

   2015-05-04 14:00 10,6 

   2015-05-04 15:00 10,7 

   2015-05-04 16:00 9,8 

   2015-05-04 17:00 9,7 

   2015-05-04 18:00 9,5 

   2015-05-04 19:00 10,2 

   2015-05-04 20:00 9,9 

   2015-05-04 21:00 10,2 

   2015-05-04 22:00 10,2 

   2015-05-04 23:00 9,9 
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