
Träpulver kan ersätta naturgas i energiintensiva in-
dustrier!

Industrins användning av fossila bränslen såsom naturgas och olja
förvärrar den globala uppvärmningen. Det är nog de flesta överens
om. Finns det då några alternativt till detta som är miljövänliga
samtidigt som det är ekonomiskt genomförbart och kan leva upp
till de krav som industrin ställer?

Pellets eller flis som oftast används som biomassa har stora partiklar och
tar lång tid att förbränna. Det gör det svårt att reglera effekten och är
därför inget ett alternativ i flera industrier. Träpulver som är pulveriserat trä
med låg fukthalt (8%) och partikelstorlekar i intervallet 100µm-1 mm, varav
merparten är mindre än 0,5 mm, har betydligt snabbare utbrinningstid. Den
snabba utbrinningstiden gör det enkelt att variera effekten efter behov.

Den stora skillnaden mellan naturgas/olja och träpulver är emissionerna,
aska och eldstadseffekt. Träpulver har inga nettoutsläpp av CO2. Träpulver
är dock svårare att förbränna på grund av de många förbränningsstegen för
biobränsle: torkning, pyrolysering, antändning av tjärångor, förbränning av
kolåterstod och slutligen CO till CO2. Då träpulver består av små partiklar
går dessa steg relativt snabbt, men inte lika snabbt som förbränning av
naturgas. Därför är det extra viktigt med en eldstadsvolym som är tillräckligt
stor med hög temperatur, för att alla dessa steg ska kunna genomföras i
träpulverförbränning.

Yaras anläggning i Helsingborg, som varit fallstudie, bränner naturgas för att
med hjälp av de varma rökgaserna torka sina foderprodukter i en direkttork.
Vid naturgasförbränning blir det ingen aska. Det blir det för biobränslen. Då
grundämnena i askan från träpulverförbränning är under EU:s gränsvärden för
främmande ämnen i foder, gör det inget att all aska hamnar i slutprodukten.

Prisskillnaden mellan naturgas och träpulver är signifikant på cirka 20
öre/kWh i dagsläget för industrin, inklusive skatter och avdrag. En långsiktig
investering där en industri konverterar sin förbränningskammare från fossilt
till träpulver är därför en möjlighet att öka sin konkurrenskraft och minska
sina kostnader. Med en enklare omkonstruktion av befintlig förbrännings-
kammare kan Yara konvertera från naturgas till träpulver med bibehållen
produktionskapacitet, krav på prestanda och förbättrad lönsamhet.


