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SAMMANFATTNING  

Vid Perstorps anläggning i Stenungsund produceras syngas via medströmsförgasning av fossil 

råvara, för vidare nerströms syntes till specialkemikalier. Förgasning anpassad till återvunnen 

råvara är en nödvändighet för att ställa om petroleumbaserade industrier inom Västsvenska 

Kemi- och Materialklustret från användning av jungfrulig fossil råvara. Detta projekt syftade till 

att bidra till den omställningen genom att utföra förgasningsexperiment i pilotskala för ett par 

återvunna råvaror. Syrgasblåsta förgasningsexperiment i pilotskala (ca 130–160 kWth) 

genomfördes under vintern 2021/2022 i syfte att generera initiala resultat från råvarorna 

återvunnen smörjolja och däckpyrolysolja. En toppeldad medströmsförgasare, försedd med 

tryckatomiserad dysa i brännaren, användes till försöken. Förgasningsbetingelserna anpassades 

för att nå ca 1300 °C i reaktorn.  

Producerad syngas bestod huvudsakligen av CO (ca 40–46 %), H2 (ca 30–31 %), CO2 (ca 11–13 

%) och H2O (ca 12–16 %). Därutöver tillkom diverse övriga kolväteföreningar, varav metan 

(CH4) utgjorde huvuddelen med ca 0,4–0,7 % av syngasinnehållet. Utbytena CO och H2 

motsvarande ca 50–60 mol CO/kg olja, respektive ca 35–40 mol H2/kg olja.  

Sammantaget resulterade det till en förgasningsverkningsgrad, s.k. cold gas efficiency (CGE), på 

ca 60–70 % om man endast räknar till utbytena av CO och H2. Det bör i sammanhanget nämnas 

att dessa försök inte utfördes vid några optimerade driftbetingelser. Det finns därför god potential 

att ytterligare förbättra CGE, framförallt i en större kommersiell anläggning där proportionen av 

värmeförluster är förhållandevis lägre jämfört med den pilotskala som används vid dessa försök. 

En bra oljeatomisering i brännaren verkade vara väldigt viktigt för att säkerställa en god 

bränslekonvertering och en högkvalitativ syngas. Försämrad atomisering i oljedysan antogs vara 

orsaken till att förgasningsprocessen blev ostabil under försöket med däckolja, och att CH4-halten 

i utgående syngas mer än fördubblades.  

Vid god oljeatomisering och stabil drift gav de båda oljorna upphov till marginella mängder 

tjärkomponenter och bensen i produktgasen. Dock bildades en signifikant mängd partikulärt 

material, huvudsakligen i form av sot, som behöver omhändertas i nerströms gasrening. 

Sotmängden uppgick till i storleksordningen 0,5–1,9 % av ingående kol från bränslena. Vid 

förgasning av KEO-olja bildades även en viss mängd flygaska som förmodligen härstammade 

från oorganiska element i oljeråvaran. 

Föroreningsnivåer av kväve- och svavelföreningar var naturligtvis beroende av ingående 

mängder till förgasningsprocessen. Uppmätta halter vid dessa försök blev ca 150–400 ppm NH3, 

ca 30–150 ppm HCN, ca 400–1000 ppm H2S, samt ca 140 ppm COS. Hur föroreningsnivåerna 

från dessa oljor påverkas av olika förgasningsdriftbetingelser behöver dock utredas vidare. 

Slutsatsen från projektet var att cirkulära råvaror bör kunna nyttjas till syngasproduktion inom 

kemiindustrin, exempelvis vid Perstorps anläggning i Stenungsund. Gasrening och 

syngaskonditionering behöver dock anpassas utifrån gällande föroreningsnivåer och kraven som 

ställs för nerströms syngasapplikation. 
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1 INTRODUKTION  

Vid Perstorps anläggning i Stenungsund produceras syngas via medströmsförgasning 

av fossil råvara, för vidare nerströms syntes till specialkemikalier. Förgasning 

anpassad till återvunnen råvara är en nödvändighet för att ställa om 

petroleumbaserade industrier inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret från 

användning av jungfrulig fossil råvara. Detta projekt syftade därför till att bidra till 

den omställningen genom att utföra förgasningsexperiment i pilotskala för ett par 

återvunna råvaror som är av intresse för Perstorps anläggning i Stenungsund. Utifrån 

de inledande försök som utförts inom ramen av detta projekt har initiala data på 

syngasutbyten och föroreningsnivåer tagits fram. Detta anses nödvändigt inför 

kommunikationen med leverantörer av exempelvis förgasnings- och 

gasreningsutrustning inför en framtida tillämpning hos Perstorp. 

 

Förgasningsexperiment i pilotskala (130–160 kWth) genomfördes under vintern 

2021/2022 i syfte att generera initiala resultat från råvarorna återvunnen smörjolja 

(s.k. KEO-olja, Stena Recycling) och däckpyrolysolja (Scandinavian Enviro 

Systems). Dessa oljor fanns redan i tillräckliga mängder för snabb leverans till 

projektet. Projektkonsortiet bestod av representanter från Perstorp, Stena, 

Scandinavian Enviro Systems, Rejlers och RISE ETC. 
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2 METOD  

2.1 BRÄNSLEN 

Förgasning av två olika cirkulära råvaror testades i denna studie, (1) återvunnen olja 

från Stena, s.k. KEO-olja, och (2) däckpyrolysolja från Scandinavian Enviro Systems. 

Översikt av tillhandahållna bränsleanalyser från leverantörerna summeras i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Summering av tillhandahållna bränsleanalyser. 

Analys Enhet KEO-olja Däckolja 

Fukthalt % 0.4 <1 

Askhalt % ts* 0.8 0.01 

Kol (C) % ts 84.1 86.8 

Väte (H) % ts 12.6 11.0 

Kväve (N) % ts 0.1 0.5 

Syre (O) % ts 1.9 1.2 

Svavel (S) % ts 0.5 0.5 

Kalorimetriskt värmevärde MJ/kg 41.4 42.8 
* ts = torr substans 

 

Interna analyser av oljornas svavelhalt utfördes vid RISE ETC. Ett representativt prov 

från respektive batch av levererad olja provtogs och analyserades med ett Mitsubishi 

Chemical Analytech NSX-2100V Elemental Analyzer System instrument med SD-

210 Svaveldetektor för bestämning av total svavelhalt. Analyserna gav följande 

resultat: KEO-olja = 0,5 % S (vilket var i linje med tillhandahållen bränsleanalys), 

respektive Däckolja = 0,9 % S (vilket var signifikant högre än tillhandahållen 

bränsleanalys för däckoljan, Tabell 1).  

 

2.2 FÖRGASARE OCH DRIFTBETINGELSER  

Den toppeldade medströmsförgasaren som använts i detta arbete bestod av en vertikal 

cylindrisk förgasningsreaktor (VAFF, vertical atmospheric flexifuel furnace) vars 

väsentligaste dimensioner framgår i Figur 1. Ett bränslematningssystem för oljor 

konstruerades och driftsattes inför experimenten i detta projekt. Oljematningssystemet 

bestod av ett bränslefat på balkvåg (VETEK), en bränslepump (Hydra-cell, G13), två 

parallellkopplade filter (Classic filters mod. SIS215.221.K), en tryckregleringsventil 

(Wanner Engineering, C62) och en tryckatomiserad dysa i brännaren (Spraying 

systems Co., B1/4M1.5). Vågen registrerade kvarvarande bränslemängd. Utifrån den 

loggade viktminskningen beräknades bränsleflödet till reaktorn. Merparten av 

membranpumpens oljeflöde recirkulerades tillbaka till bränslefatet. Det bidrog till viss 

omblandning och homogenisering av oljan. Samtidigt filtrerades oljan för att avlägsna 

eventuella partiklar, som annars riskerade att sätta igen såväl tryckregleringsventil 

som brännardysa. Trycket till brännardysan reglerades till ca 6–16 bar beroende på 

olja och driftbetingelser. 
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Figur 1. Schematisk bild och foto på förgasningsanläggningen (VAFF). 

Den brännare som nyttjades till försöket beskrevs tidigare som brännare nr.3 i Ögren 

et al. (Ögren, et al., 2018). Brännaren var designad med ett centralt bränsleinlopp med 

en diameter på 27,7 mm (avsett för träpulver i studien av Ögren et al.). Vid försöken 

som beskrivs i denna rapport installerades istället oljeledning och spraydysa centralt 

inuti centrumröret på den vattenkylda brännaren. Syrgas tillfördes genom fyra hål 

annulärt placerade i brännaren utanför centrumröret. Syrgashålen var 3,5 mm i 

diameter och jämnt fördelade med 90° mellanrum på en cirkel med diametern 50 mm. 

Syrgashålen var dessutom vinklade 30° inåt mot brännarens centrumlinje.  

 

Den viktigaste kontrollparametern vid förgasning är den så kallade stökiometriska 

syrgaskvoten, λ. Den definieras som kvoten mellan tillförd mängd syrgas och den 

mängd syrgas som krävs för stökiometrisk förbränning. Förbränning sker därmed 

alltid vid λ ≥ 1, medan förgasning sker vid λ < 1.  

 

Bränsle och syrgasflöden under försöksdagarna presenteras i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Bränsle- och syrgasflöden vid förgasning av de båda oljorna. 

Parameter Enhet KEO-olja Däckpyrolysolja 

Bränsleflöde kg/h 13,8 13,3 

Syrgasflöde kg/h 21,8 18,0 

λ - 0,49 0,43 

 

Förgasningsförsöken inleddes alltid med uppvärmning av reaktorn. Till detta nyttjades 

en kommersiell dieselbrännare som gick över natten mot försöksdagen. Vid 

försöksdagens morgon demonterades dieselbrännaren, varefter försöksbrännaren 

installerades. En viss tids oljeförbränning utfördes inledningsvis för att få upp 

reaktortemperaturen ytterligare innan processen skiftades över till förgasning. 

Temperaturprofiler för försöksdagarna med KEO-olja och däckpyrolysolja 
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presenteras i Figur 2 respektive Figur 3. Notera att detta är uppmätta 

processtemperaturer för termoelementen (520 TI-01 – TI-08 i Figur 1), och därmed 

inte verkliga gastemperaturer. Termoelementen är placerade inuti keramiska 

skyddshylsor som sticker in ca 1 cm från den keramiska reaktorväggen.  

 

Vid försöket med KEO-olja nåddes en processtemperatur (520 TI-02) motsvarande ca 

1300 °C (Figur 2), medan motsvarande temperatur under försöksdagen med 

däckpyrolysolja var ca 1350 °C övervägande del av förgasningsförsöket (Figur 3). 

Båda försöksdagarna visade tecken på igensättningsproblem i oljedysan. 

Försöksdagen med KEO-olja resulterade till ett totalt bränslestopp vid ca kl. 13:40 

(Figur 2). Efter rengöring av dysan kunde processen återstartas och köras utan några 

ytterligare bekymmer.  

 

 
Figur 2. Gastemperaturer under försöksdagen med KEO-olja. 

 

För försöket med däckpyrolysolja visade processen tydliga tecken på instabilitet efter 

ca kl. 13:30 (Figur 3). Detta skulle kunna förklaras av delvis igensättning av 

brännardysan och/eller sämre atomisering av oljan. 
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Figur 3. Gastemperaturer under försöksdagen med däckpyrolysolja. 

 

2.3 ANALYSER 

Gasanalyser på produktgasen utfördes med mikroGC för bestämning av (He, H2, CH4, 

N2, CO, CO2, C2H2, C2H4, H2S och COS). Helium (He) användes som intern standard. 

Genom att tillsätta ett välkontrollerat He-flöde till reaktorn och mäta 

gaskoncentrationen av He i produktgasen så beräknades total gasproduktion.  

 

FTIR användes för kontinuerlig bestämning av produktgasens vattenhalt (H2O), samt 

kväveföreningarna NH3 och HCN. Därutöver nyttjades våtkemiska metoder för att 

absorbera NH3 och HCN i lösningsmedel (0,005 M H2SO4 till NH3, respektive 0,5 M 

NaOH till HCN). Lösningarna analyserades sedan av ALS Scandinavia för 

bestämning av ammonium (NH4
+) respektive cyanidkoncentration (CN-). 

 

Partikulärt material i produktgasen analyserades med gravimetrisk lågtrycksimpaktor 

(LPI), försedd med en förcyklon. Lågtrycksimpaktorn storleks-segregerade det 

partikulära materialet i 13 st steg mellan 0,03–13 μm, och var avsedd till att fånga sot 

och eventuell flygaska. Förcyklonen hade en cut-off på ca 10 μm och var avsedd att 

avskilja eventuella större partiklar, som exempelvis koks. Partikulärt material 

analyserades med svepelektronmikroskopi (SEM) försedd med EDS-detektor1 för 

elementaranalys. 

 

Därutöver togs gaspåsprover som analyserades med gaskromatograf (GC) för 

bestämning av svavelkomponenter, H2S och COS, samt högre kolväten som 

exempelvis bensen (C6H6).  

 
1 energy dispersive spectroscopy 
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3 RESULTAT OCH DISKUSSION  

3.1 UTBYTEN AV HUVUDSAKLIGA SYNGASKOMPONENTER  

Producerad syngas bestod huvudsakligen av CO (ca 40–46 %), H2 (ca 30–31 %), CO2 

(ca 11–13 %) och H2O (ca 12–16 %). Därutöver tillkom diverse övriga 

kolväteföreningar, varav metan (CH4) utgjorde huvuddelen med ca 0,4–0,7 % av 

syngasinnehållet. Syngasutbytet bestämdes genom att använda ett kontrollerat flöde 

He som intern standard, och därigenom bestämma utbytena av respektive 

syngaskomponent i förhållande till tillförd bränslemängd. Utbytena H2, CO, CO2 och 

CH4 för KEO-olja och däckpyrolysolja presenteras i Figur 4 respektive Figur 5. 

Notera att utbytet av CH4 återges på höger axel i graferna. 

 

 
Figur 4. Utbyten av huvudkomponenter i syngasen vid förgasning av KEO-olja. 

Förgasning av KEO-olja resulterade i stabila utbyten av huvudkomponenterna under 

de dryga 2 h som förgasningsexperimentet varade (Figur 4).  
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Figur 5. Utbyten av huvudkomponenter i syngasen vid förgasning av däckpyrolysolja. 

Däckpyrolysoljan gav upphov till större utbytesvariation under försökets gång. 

Inledningsvis, under förgasningsförsökets första 3 h, låg utbytena relativt stabilt och i 

ungefär motsvarande nivåer som för KEO-oljan. Därefter sjönk utbytena av CO och 

H2, medan både CO2 och CH4 ökade (från ca kl. 13:40, Figur 5). Även vattenhalten i 

syngasen ökade från ca 10 % till 13 % efter kl. 13:40.  

 

En rimlig förklaring till denna iakttagelse skulle kunna vara att spraydysan delvis satte 

igen, eller att oljeatomiseringen av någon annan anledning försämrades. Större 

oljedroppar konverteras långsammare, varvid pyrolys och förgasning sker längre ner i 

reaktorn där temperaturen också var avsevärt lägre (Figur 3). Därmed försämrades 

förmodligen förutsättningarna för de endoterma förgasnings- och 

konverteringsreaktionerna nedan: 

CH4 + H2O ⇌ CO + 3H2 +206 kJ/mol R1 

C(s) + CO2 ⇌ 2CO +172 kJ/mol R2 

C(s) + H2O ⇌ CO + H2  +131 kJ/mol R3 

 

Reaktionerna R1-R3 konsumerar termisk energi. Längre ner i reaktorn återfanns 

mindre mängd termisk energi pga att reaktortemperaturen var lägre. Dessutom 

återstod kortare uppehållstid för att reaktionerna skulle hinna nå jämvikt. Detta 

sammantaget resulterade förmodligen till de utbytesvariationer som iakttogs under 

försökets senare skede.  

 

Elementarbalanser för kol (C), väte (H) och syre (O) ger ofta en bra indikation över 

förgasningsförsökets kvalitet. Fullständigt slutna massbalanser visar på god kontroll 

på såväl ingående som utgående strömmar. Elementarbalanser för såväl förbränning 

som förgasning av de båda oljorna presenteras i Tabell 3. Observera att tabellen 

presenterar beräknade medelvärden under de tidsperioder då experimenten bedömdes 
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vara ”stabil”. Dvs, exempelvis har den instabila perioden efter kl. 13:40 för 

däckpyrolysolja undantagits från medelvärderingen. Felkällor till balanserna 

härstammar från såväl halt- som flödesuppskattning av både ingående och utgående 

strömmar. Generellt identifierades rätt så bra slutning av massbalanserna för KEO-

oljan, där endast O-balansen vid förgasning stack ut med en 7 %-enheters 

överskattning, medan övriga balanser låg inom ±2 % felmarginal. Större spridning i 

massbalanserna erhölls för däckpyrolysoljan. Orsaken till detta är inte fastställd, men 

kan eventuellt bero på att elementarsammansättningen på den levererade däckoljan 

skiljde sig något från tillhandahållen bränsleanalys (som härstammade från en tidigare 

producerad oljebatch). Totalt låg felmarginalen inom ±9 % för däckoljan (Tabell 3).  

 

Tabell 3. Elementarbalanser för C, H och O vid såväl förbränning som förgasning av 

oljorna. Dessutom uppskattade CGE-värden vid förgasningsexperimenten.  

Parameter KEO-olja Däckpyrolysolja 

C-balans 
Förbränning 101 % 92 % 

Förgasning 102 % 95 % 

H-balans 
Förbränning 102 % 91 % 

Förgasning 100 % 95 % 

O-balans 
Förbränning 101 % 99 % 

Förgasning 107 % 109 % 

CGEpower 66 % 61 % 

CGEchem 64 % 60 % 

 

Förgasningseffektivitet beskrivs oftast i termer av s.k. kallgasverkningsgrad (CGE, 

cold gas efficiency). CGE definieras som kvoten mellan kemisk energimängd i 

syngasen och tillförd energimängd via råvaran. Normalt nyttjas det effektiva 

värmevärdet (lower heating value, LHV) för syngaskomponenterna respektive 

bränslet vid beräkning av CGE. Två olika CGE-värden beräknades, ett som tog 

hänsyn till samtliga energirika gaskomponenter i syngasen, och ett som bara beaktade 

energivärdet av CO och H2. Det förstnämnda CGE-värdet (CGEpower) ger ett bra mått 

på verkningsgraden ifall syngasen avses nyttjas till förbränning i exempelvis gasmotor 

eller gasturbin för att producera elkraft. Där bidrar alla energirika syngaskomponenter 

till förbränningsprodukter och elkraft. Det sistnämnda CGE-värdet (CGEchem) är ett 

bättre effektivitetsmått för de fall där syngasapplikationen istället utgörs av katalytisk 

syntes av kemikalier eller syntetiska drivmedel, där CO och H2 är de huvudsakliga 

syngaskomponenter som bidrar till önskad syntesprodukt. CGE-värden för 

experimenten presenteras i Tabell 3. De uppskattade energiverkningsgraderna för 

KEO-olja och däckpyrolysolja låg i linje med tidigare publicerade värden från 

förgasning av pyrolysoljor från trä (CGEpower ca 69 %) respektive halm (CGEpower ca 

60 %) (Leijenhorst, et al., 2015). 

 

Driftbetingelser vid förgasning, dvs. λ (och indirekt reaktortemperatur), styr till stor 

del vilket CGE som kan erhållas (Weiland, et al., 2015; Weiland F. , 2015). Avsikten 

var att förgasa KEO-olja och däckpyrolysolja vid samma betingelser. Emellertid blev 

inte förutsättningarna helt lika de båda försöksdagarna. Försöket med KEO-olja 

drabbades av att dieselbrännaren, som värmer förgasningsreaktorn, hade stannat 

någon gång under tidig morgon försöksdagen. För att försöka nå önskad 

drifttemperatur krävdes relativt lång drifttid med förbränning av KEO-olja. Därtill 

tillkom en del andra driftproblem som sammantaget resulterade till att reaktor trots det 
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inte var tillräckligt varm när processen ställdes in för förgasning. Figur 2 visar att 

termoelementen 520 TI-01 och TI-02 fortsatte att stiga under hela 

förgasningsförsöket. Processen nådde därmed aldrig termisk jämvikt, vilket kan ha 

orsakat de något lägre CGE-värdena jämfört med däckoljan. 

 

3.2 ÖVRIGA BESTÅNDSDELAR I SYNGASEN  

Huvudfrågeställningen i denna studie var att bestämma koncentrationsnivåer av 

kväve- och svavelföreningar i syngasen, för att därifrån kunna bedöma behovet av 

gasrening i en eventuell framtida process med dessa råvaror. Vid förgasning 

föreligger elementen N och S huvudsakligen ammoniak (NH3), vätecyanid (HCN), 

svavelväte (H2S) och karbonylsulfid (COS). Ett FTIR-instrument användes för att 

kontinuerligt kvantifiera halterna av NH3 och HCN i syngasen. Resultaten från 

mätningarna framgår av linjerna i Figur 6. 

  

Figur 6. Koncentrationer av NH3 och HCN uppmätt med FTIR under 

förgasningsförsöken med KEO-olja (vänster) och Däckolja (höger). 

För KEO-oljan (vänster graf i Figur 6) verkade FTIR-halterna av NH3 och HCN i 

syngasen stabilisera sig vid ca 150–160 ppm resp. 20–50 ppm mot slutet av 

förgasningsexperimentet. Haltvariationerna var betydligt större vid 

förgasningsexperimentet med däckolja (höger graf i Figur 6). NH3-halten sjönk 

kontinuerligt från ca 400 ppm vid kl. 11:00 till ca 250 ppm kl. 14:00, och verkade 

aldrig riktigt bli stabil under försökets gång. Halten HCN fluktuerade också, och 

bortsett från en temporär svängning kring kl. 13:00, var HCN-halten förhållandevis 

stabil kring 80–100 ppm ändå fram till kl. 14:00. Som beskrivits tidigare blev 

processen väldigt instabil efter denna tidpunkt. Instabiliteten avspeglades också i 

syngasens koncentrationer av NH3 och HCN. 

Resultaten från mätningar med de våtkemiska absorptionsmetoderna för NH3 och 

HCN presenteras som punkter i respektive graf. Generellt indikerade 

metodjämförelsen att FTIR och den våtkemiska metoden resulterade i relativt 

likartade NH3-koncentrationer, medan FTIR konstant visade på en högre HCN-

koncentration i syngasen jämfört med den våtkemiska metoden. Vilken av 

analysmetoderna som ger mest tillförlitliga resultat bör undersökas vidare.  

Gaspåsprover analyserades med gaskromatograf (GC) för bestämning av 

svavelkomponenter, H2S och COS, samt bensen (C6H6). Vid varje provtagning togs 

dubbelprover för att få statistisk information om spridningen av experimentell metod. 
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Provtagningar utfördes ca kl. 14:50 och 15:25 för KEO-olja, samt kl. 11:05, 12:05 och 

13:30 för däckolja. Resultaten presenteras i Tabell 4 som medelvärden ± 

standardavvikelse för samtliga gaspåsar. 

Tabell 4. Halterna av H2S, COS och Bensen i syngasen. Resultaten presenterade som 

medelvärden ± standardavvikelse (ppm). 

Analys H2S COS Bensen 

KEO-olja 394 ± 14 143 ± 18 3 ± 1 

Däckolja 940 ± 440 142 ± 12 6 ± 8 

 

Likt kväveföreningarna, så var haltvariationerna av svavelföreningar och bensen 

större för experimentet med däckolja jämfört med försöket med KEO-olja. Utifrån 

dessa två initiala försök är det emellertid svårt att dra några slutsatser om 

bakomliggande orsaker till variationsskillnaderna. Det behöver utredas vidare i 

kommande studier.  

 
3.3 PARTIKULÄRT MATERIAL 

Analyser av partikulärt material (dvs. sot) i syngasen visade på minimala mängder 

partiklar med storlek över 10 μm. Dvs. endast en försumbar mängd partiklar återfanns 

i förcyklonen med cut-off på 10 μm. Det mesta fångades istället i lågtrycksimpaktorn 

(LPI). Partikelmätningarna, framförallt den för däckoljan, blev inte fullständigt 

lyckade. Impaktorn blev överladdad, vilket orsakade större osäkerheter i mätningen. 

Totalkoncentration av partikulärt material uppskattades till ca 1300 mg/Nm3 för KEO-

oljan och ca 6000 mg/Nm3 för däckoljan.  

Vid antagandet att hela partikelmängden bestod av rent kol (C) så kunde 

partikelutbytet uppskattas i relation till ingående kolflöde från råvaran. Sotutbytet 

uppskattades till i storleksordningen 0,5 % av ingående kolmängd från KEO-oljan, 

respektive ca 1,9 % för Däckoljan. Dessa utbyten ska dock ej tas som definitiva, utan 

endast som en fingervisning om ungefärliga halter vid dessa betingelser. För att 

definitivt kunna specificera mängden partiklar behövs fler replikat och mer 

tillförlitliga mätningar. Dessutom behöver framtida studier försöka belysa 

driftbetingelsernas påverkan på partikelutbytena.  

Partikulärt material från förgasning av KEO-olja uppvisade en bimodal fördelning 

Figur 7. Elementaranalyser på materialet som fångats på LPI-platta 4 (Pl. #4) 

respektive 9 (Pl. #9) visade på signifikanta skillnader i sammansättning (Figur 8). 
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Figur 7. Storleksfördelning för partikulärt material i syngasen från förgasning av 

KEO-olja. 

 

Figur 8. Elementarsammansättning för partikulärt material fångat på impaktorplatta 

#4 (blå) respektive #9 (orange). 

De finare partiklar som fångats på platta #4 bestod väsentligen av kol. Av analysen att 

döma utgjordes dessa partiklar huvudsakligen av sot. Den grövre moden (Pl. #9) 

innehöll högre andel oorganiska askelement som exempelvis Ca, P, Fe, Si, K, Na och 

Ti. Dessa element härstammade med största sannolikhet från KEO-oljan, vars askhalt 

uppgick till ca 0,8 % ts (Tabell 1).  
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Partikelmätning från förgasning av däckolja gav upphov till en storleksfördelning som 

var normalfördelad kring en moddiameter på ca 0,5 μm, dvs ungefär kring platta 6 

(Figur 9, vänster graf). Elementaranalys av platta 6 visade att partiklarna 

huvudsakligen bestod av kol (ca 96 %). Detta förefaller rimligt eftersom 

bränsleanalysen för däckolja visade på låg askhalt.  

 

 
 

Figur 9. Resultat från partikelmätning vid förgasning av däckolja. 

Partikelstorleksfördelning (vänster) och elementarsammansättning (höger). 
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4 SLUTSATSER  

Resultaten i denna studie visade att det var möjligt att nyttja cirkulära råvaror till 

syngasproduktion, vilket långsiktigt kan bidra till att ställa om fossil industri till mer 

hållbar produktion. Nerströms gasrening behöver dock anpassas utifrån gällande 

föroreningsnivåer och kraven som ställs för den specifika syngasapplikationen.  

Förgasning av KEO-olja och däckpyrolysolja resulterade till produktionsutbyten av 

CO och H2 motsvarande ca 50–60 mol CO/kg olja, respektive 35–40 mol H2/kg olja. 

Sammantaget resulterade det till en förgasningsverkningsgrad, s.k. cold gas efficiency 

(CGE), på ca 60–64 % om man endast räknar till utbytena av CO och H2. Det bör i 

sammanhanget nämnas att dessa försök inte utförts vid några optimerade 

driftbetingelser. Det finns därför god potential att ytterligare förbättra CGE, 

framförallt i en större kommersiell anläggning där proportionen av värmeförluster är 

förhållandevis lägre jämfört med den pilotskala som används vid dessa försök. 

En bra oljeatomisering i brännaren verkar vara väldigt viktigt för att säkerställa en 

god bränslekonvertering och en högkvalitativ syngas. Vid de betingelser som testades 

för dessa två oljor så erhölls en förgasningstemperatur på ca 1300 °C. Det resulterade 

till att CH4-halten i syngasen var ca 0,4–0,7 mol-%. Försämrad atomisering i 

oljedysan antogs vara orsaken till att förgasningsprocessen blev ostabil under försöket 

med däckolja, och att CH4-halten i utgående syngas mer än fördubblades.  

Vid god oljeatomisering och stabil drift gav de båda oljorna upphov till marginella 

mängder tjärkomponenter och bensen i produktgasen. Dock bildades en signifikant 

mängd partikulärt material, huvudsakligen i form av sot, som behöver omhändertas i 

nerströms gasrening. Vid förgasning av KEO-olja bildades även en viss mängd 

flygaska som förmodligen härstammade från oorganiska element i oljeråvaran. 

Föroreningsnivåer av kväve- och svavelföreningar var naturligtvis beroende av 

ingående mängder till förgasningsprocessen. Uppmätta halter vid dessa försök blev ca 

150–400 ppm NH3, ca 30–150 ppm HCN, ca 400–1000 ppm H2S, samt ca 140 ppm 

COS. Hur föroreningsnivåerna från dessa oljor påverkas av olika 

förgasningsdriftbetingelser behöver dock utredas vidare.  

Sammanfattningsvis bör Vinnväxtsatsningen och Klimatledande Processindustri lyftas 

fram som möjliggörare av detta arbete. Det var i dialog mellan medverkande företag 

och forskningsorganisationer som denna projektidé har vuxit fram. Finansieringen 

genom Klimatledande Processindustri tillät ett par inledande förstudier, varav detta 

arbete utgjorde ett andra steg. Erhållna kunskaper och positiva resultat resulterade till 

att projektkonsortiet ansökt, och beviljats, ytterligare finansiering från 

Energimyndigheten. Fortsättningsprojektet med startdatum 2022-04-01 är ett treårigt 

forskningsprojekt med en totalbudget på 7,9 MSEK, varav 6,3 MSEK finansieras av 

Energimyndigheten. Syftet med projektet är att ta fram grundläggande kunskaper som 

bidrar till en mer hållbar kemiindustri. Det innefattar därför fler experimentella 

förgasningsförsök med en breddad råvarubas av cirkulärt och förnybart. 

Syngasutbyten och föroreningsnivåer avses bestämmas vid olika driftbetingelser för 

att kunna ta välgrundade teknoekonomiska beslut inför en framtida 

kommersialisering. 
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