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SAMMANFATTNING
En betydande del biomassa kan komma från jordbruket i form av skörderester och energigrödor,
så kallade stråbränslen, här representerade av halm och rörflen. Som ett exempel uppskattar
jordbruksverket att 200 000-500 000 hektar jordbruksmark skulle kunna användas för t.ex.
energiproduktion utan att konkurrera med dagens nivå på livsmedelsproduktion (SJV, 2009).
Energin från denna råvara kan användas för produktion av elektricitet, värme och/eller drivmedel.
Sverige har kommit långt inom förnybar värme- och elproduktion medan
drivmedelsproduktionen ännu är i sin linda. För att undersöka stråråvarornas roll i
drivmedelsproduktionen består detta uppdrag av att genom en litteraturstudie utreda vilka
tekniker som finns tillgängliga och ge exempel på olika anläggningsleverantörer, kommersiella
eller nära kommersialisering för att omvandla stråbränslen till drivmedel och eventuellt andra
högvärdiga produkter. Studien ska även behandla hur stora, eller små, eventuella anläggningar
behöver vara och därmed ge svar på hur stor mängd stråbränsle eller areal som behövs för en
anläggning.
De processer som är av intresse när de gäller produktion av biodrivmedel från stråbränslen är
främst via termokemisk konvertering i form av förgasning och/eller pyrolys samt biokemisk
konvertering via fermentering eller rötning. Teknikerna för dessa processer samt förslag på
anläggningsleverantörer finns beskrivet i denna rapport. Flera av teknikerna är fortfarande på ett
tidigt utvecklingsstadium även om några finns kommersiellt i Sverige idag. Det som finns
kommersiellt är framför allt biokemisk konvertering via rötning. Denna typ av anläggning kräver
i storleksordningen 30 000 ton TS biomassa per år. Ett annat intressant spår är termokemisk
konvertering via pyrolys. I dagsläget finns det inte kommersiella anläggningar för att gå hela
vägen till fordonsbränsle men det finns kommersiella anläggningar för att tillverka pyrolysolja
som kan användas för ersättning av fossil olja. För denna typ av anläggning krävs i
storleksordningen 140 000 ton TS/år. Biokemisk konvertering via fermentering samt
termokemisk konvertering via förgasning från stråbränslen är under kommersialiseringsfasen i
dagsläget. Storleken på dessa anläggningar motsvarar ca 120 000 ton TS/år respektive 1 000 000
ton TS/år. Produktionskapaciteten på framför allt förgasningsanläggningarna behöver vara
mycket hög för att vara ekonomiskt gångbara och kräver därför också mycket råvara. För att få
ihop mängden biomassa kan det vara av intresse att använda sig av flera råvaror i en och samma
anläggning.
Som fortsatt arbete föreslås att nästa steg i att utvärdera stråbränslens roll för
drivmedelsproduktion är att utföra experimentella studier i labb- och pilotskala. Resultatet från
sådana studier ger ett underlag för vidare arbete med att göra drivmedel från stråbränslen.
Exempelvis kommer praktiska problem och svårigheter kunna identifieras och möjliga lösningar
presenteras. Vidare erhålls i sådana typer av experiment riktiga experimentella data för att
ekonomiskt och energimässigt finna potentialen för applikationen.
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INTRODUKTION

En betydande del biomassa, ämnad för energiproduktion, kan komma från jordbruket
i form av skörderester och energigrödor, så kallade stråbränslen. I denna studie
representeras stråbränslena av halm och rörflen. Halm eftersom det är det åkerbränsle
som ofta bedöms ha den största potentialen, åtminstone på kort sikt, och rörflen
eftersom det är det energigräs som lämpat sig bäst för odling i hela Sverige.
Stråbränslen har under lång tid studerats, testats och i viss mån också använts för
värmeproduktion i både stor- och småskaliga anläggningar (se forskning hos SLU,
JTI, Värmeforsk, SP etc). Utvecklingen har dock hämmats av biobränsleöverskott och
låga marknadspriser, visserligen med en positiv utveckling de senaste åren, men
fortfarande är marknadsläget i Sverige inte tillräckligt gynnsamt för en önskvärd
expansion. Utvecklingen av ny teknik för värme- och elproduktion i kombination med
energieffektivisering medverkar till att hålla priserna nere och frågan är hur behovet
av stråråvara inom värme-el sektorn kommer se ut långsiktigt?
En marknad som är på frammarsch är däremot drivmedelsproduktion från biomassa.
Intresset grundas i att fossila bränslen som bensin och diesel av klimatskäl skyndsamt
måste fasas ut. Detta i linje med EU direktiven för förnyelsebar energi från 2009, The
Renewable Energy Directive 2009/28/EC (EC, 2009a), där andelen förnyelsebar
energi ska vara 20 % av den totala använda energin och 10 % i all form av transport
inom EU år 2020. Dessutom ska minst 40 % av biobränslena vara andra generationens
bränsle, dvs. inte konkurrera med matindustrin. Utöver direktivet om förnybar energi
säger EUs direktiv om bränslekvalitet 2009/30/EC (EC, 2009b) att växthusgaserna
från vägtransportbränslen ska minska med 6 %. Därför är det ur ett klimat- och
marknadsperspektiv angeläget att utreda vilken roll stråråvaror kan spela i
utvecklingen av förnyelsebara drivmedel.
Som ett första steg i utredningen om stråvarornas roll i drivmedelsproduktionen består
detta uppdrag av att genom en litteraturstudie utreda vilka tekniker som finns och ge
exempel på olika anläggningsleverantörer, kommersiella eller nära kommersialisering
för att omvandla stråbränslen till drivmedel och eventuellt andra högvärdiga
kemikalier. Studien ska även behandla hur stora de eventuella anläggningarna
behöver vara och därmed ge svar på hur stor mängd stråbränsle eller areal som behövs
för en anläggning. Detta område är mycket stort och för att kunna göra en bra och
aktuell sammanfattning inom hela området krävs ett omfattande arbete. I denna
kortare studie har det främst fokuserats på termokemiska konverteringsvägar av
biomassa till biodrivmedel och biokemiska konverteringsprocesser nämns enbart
kortfattat. För mer information hänvisas till Börjesson et al, 2013a. I den studien
sammanfattas nuvarande kunskapsläge kring produktionen av biodrivmedel och
kopplingar till hållbarhetsaspekter som energi- och markeffektivitet,
växthusgasprestanda och kostnader.
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DRIVMEDELSPRODUKTION

I en studie av jordbruksverket beräknades att ca 200 000 – 500 000 hektar
jordbruksmark skulle kunna användas för t.ex. energiproduktion utan att konkurrera
med dagens nivå på livsmedelsproduktion (SJV, 2009). Dessa arealer motsvarar
ungefär 8-20 % av dagens åkermarksareal i Sverige. Beträffande halm finns i
dagsläget ca 1 miljon ton/år tillgängligt för energiproduktion i Sverige (Nilsson och
Bernesson, 2009). Halmöverskottet varierar dock över landet och finns främst i Skåne
(~280 kton), Östergötlands (~100 kton), Västra Götalands (~90 kton), Uppsala (~100
kton), Västmanlands (~40 kton), Södermanlands (~50 kton), Örebro (~40 kton) och
Stockholms län (~10 kton) (Börjesson et al, 2013a).
Rörflen ger god avkastning även i kallare klimat och kan odlas på de flesta jordar i
hela landet. Enligt SVEBIO, 2008, kan rörflen med riktade styrmedel ha en potential
på ca 3 TWh i Sverige, vilket motsvarar i storleksordningen 90 000 ha. I dagsläget
används vanligtvis vårskördemetoden för rörflen. Detta innebär att gräset får växa
hela växtsäsongen och slås av på senhösten och skördas först följande vår då rörflenen
är torr och marken bär. Vårskördemetoden gynnar rörflenets uthållighet och
avkastningsförmåga samt förbättrar bränsleegenskaperna samtidigt som
gödslingsbehovet minskas (Börjesson, 2007). Avkastningen har enligt försök gjorda
med vårskördad rörflen i Norrland en praktisk skördenivå på ca 5 ton/ha (Glommers
Miljöenergi AB, 2008). Om rörflen används i biogasproduktion har det visats sig
fördelaktigt att skörda grön rörflen med blad vilket även möjliggör en högre
skördenivå. Danska försök har t.ex. visat på skördenivåer upp till 15-17 ton TS/ha då
gräset skördats grönt två gånger per säsong (Kandel et al, 2013). Enligt Börjesson
(2013b) är en lämplig siffra för skördenivån för grönskördad rörflen i Sverige ca 7 ton
TS/ha. I denna rapport har därför 7 ton TS/ha använts för grönskördad rörflen vid
biogasproduktion och 5 ton TS/ha använts för vårskördad rörflen för övrig
energiproduktion.
En stor mängd teknologier har utvecklats under åren för energiproduktion från olika
typer av biomassa. Framförallt är lågvärdig biomassa intressant, till exempel
spannmålsrester, halm, gallringsved, avfall från matindustrin och avfall från sågverk
och pappersbruk till olika energigrödor etc. Energin kan produceras i form av värme,
elektricitet, kemikalier och transportbränslen. De processer som är av intresse när de
gäller produktion av biodrivmedel är främst via termokemisk konvertering i form av
förgasning och/eller pyrolys, biokemisk konvertering via fermentering eller rötning,
extraktion från vegetabiliska oljor samt direkt förvätskning (Turkenburg et al, 2000).
Olika typer av biomassa har olika egenskaper och följaktligen också varierande
lämplighet för att konverteras av de olika konverteringsteknologierna. När det gäller
stråbränslen är det främst processerna via termokemisk konvertering via förgasning
och/eller pyrolys och biokemisk konvertering via fermentering eller rötning som kan
vara av intresse. Dessa konverteringsprocesser beskrivs i nedanstående text. Följt av
detta beskrivs även kort vilka olika drivmedel som kan tillverkas från biomassa och är
lämpliga att använda för vägtransport.
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2.1

TERMOKEMISK KONVERTERING

Drivmedelsproduktion via termokemisk konvertering kan ske via pyrolys och/eller
förgasning.
2.1.1

PYROLYS

Pyrolys avser termisk sönderdelning av biomassa i frånvaro av syrgas och resulterar i
en gasformig och en fast produkt (koks). Efter pyrolysen separeras det fasta materialet
och gaserna kyls och bildar pyrolysolja (även kallad bioolja) samt icke kondenserbar
gas. Ungefär 60-75 vikts-% av den torra biomassan blir pyrolysolja, 15-25 vikts-%
fast koks och 10-20 vikts-% icke kondenserbara gaser. Pyrolysolja består av en
reaktiv blandning av vatten, koks och organiska, till stor del syreinnehållande,
föreningar. Exempel på de organiska föreningarna är organiska syror, aldehyder,
estrar, acetaler, hemiacetaler, alkoholer, aromater, fenoler, protein och
svavelföreningar. Koksen består av kolrester som blir kvar från bränslet och gasen
består främst av kolmonoxid, koldioxid, vätgas, metan och andra lättare kolväten.
De processparametrar som är av betydelse för produktutbytet är främst temperatur,
uppvärmningshastighet samt uppehållstid för gaserna. För att erhålla så högt
vätskeutbyte som möjligt bör temperaturen vara runt 425-500 °C,
uppvärmningshastigheten hög, ca 10-1000 °C/s och uppehållstiden under 2 sekunder.
Vätskeutbytet är som högst vid 425-500 °C, vid lägre temperaturer premieras
koksbildningen och vid högre temperaturer premieras gasbildningen. Det är även
viktigt med höga reaktionshastigheter och korta gasuppehållstider eftersom det
minimerar koksbildningen. Även biomassans partikelstorlek är av betydelse, storleken
måste vara finmalen, ca 1-2 mm i de flesta produktionsprocesser, för att försäkra sig
om att bränslet hinner värmas och reagera under den korta uppehållstiden.
Pyrolysolja skiljer sig markant från petroleumbaserade bränslen både med avseende
på kemiska och fysikaliska egenskaper. Parametrar som vattenhalt, värmevärde,
viskositet, pH och stabilitet skiljer sig nämnvärt. I pyrolysolja finns en stor mängd
kemiskt inlöst vatten, vattenhalten kan variera mellan 20 till 30 % jämfört med 0,5 %
för fossil olja. Pyrolysoljans vattenhalt är en viktig faktor, ökande vatteninnehåll
minskar vanligtvis viskositeten, förbättrar stabiliteten men minskar värmevärdet.
Pyrolysoljans värmevärde är ca hälften jämfört med fossil olja. Viskositeten kan
variera mycket, från 10 cp till så högt som 10 000 cp eller mer om den lagrats vid
dåliga förhållanden. Pyrolysoljans pH är lågt vilket främst beror på höga mängder (810 vikts-%) flyktiga syror, främst ättiksyra och myrsyra (Aubin and Roy 1980). Det
låga pH kräver att lagring måste ske i syrafasta material såsom rostfritt stål eller
polyolefiner.

3

Ett antal processer för tillverkning av pyrolysolja har utvecklats under de senaste 30
åren, de olika teknikerna listas nedan:











Bubblande fluidiserande bädd (FB)
Cirkulerande Fluidiserad bädd (CFB) eller Transporterande bädd
Roterande kon
Ablativ (vortex och roterande blad)
Medströmspyrolys
Vakuumpyrolys
Skruv- och augurugn
Fastbäddspyrolys
Mikrovågspyrolys
Hydropyrolys

Av ovan nämnda tekniker är det främst bubblande fluidiserande bädd och
cirkulerande fluidiserande bädd som verkar vara det bästa valet med avseende på
tillförlitlig termisk reaktionsutrustning som kan producera pyrolysolja med höga
utbyten (Ringer, 2006). Dessa två processer beskrivs nedan och för mer ingående
information angående de övriga processerna hänvisas till Bridgwater, 2012. Under
respektive teknik nämns även några aktörer.
Bubblande fluidiserande bädd
Bubblande fluidiserande bädd är en väletablerad teknik som använts inom petroleumoch kemikalieindustrin i över 50 år. En bubblande fluidiserande bädd består av en
cylindrisk, vertikalt stående brännkammare där en gasström passerar en bädd
bestående av fasta partiklar. Dessa partiklar består av bränslet och ett fluidiserande
medium, t.ex. sand. När gasen pumpas genom blandningen fluidiserar den och får
egenskaper liknande en vätska. I Figur 1 ses ett enkelt flödesschema över
pyrolysoljeprocessen med en bubblande fluidiserande bädd. Efter reaktorn separeras
koksen och gasen i en cyklon. Gasen går vidare till en kylare där pyrolysoljan
kondenseras ut medan koksen förbränns och återför därmed värme till reaktorn.
Reaktordesignen karakteriseras av att ge hög värmeöverföringshastighet och enhetliga
bäddtemperaturer vilka båda är nödvändigt för snabb pyrolys. Reaktorn ger ett
oljeutbyte på 70-75 vikts-% av torrt träbränsle. En processtemperatur på ca 500-550
°C i bädden ger det högsta oljeutbytet vid en uppehållstid på ca 0,5 sekunder. Den
första pyrolysanläggningen som byggdes av sådan typ var vid University of Waterloo
i början av 1980-talet. Den största anläggningen som finns idag av denna typ är
Dynamotives anläggning i Toronto, Canada, som producerar ca 8 000 kg
pyrolysolja/h (Bridgewater, 2012). Andra företag som arbetar med denna teknik är
bland annat Biomass Engineering Ltd, Agritherm och RTI förutom ett antal
universitet och forskningsinstitut. I Tabell 1 ses några exempel på befintliga och
planerade pyrolysoljeanläggningar.

4

Figur 1. Flödesschema över en produktionsanläggning för pyrolysolja med bubblande
fluidiserande bädd. (Bridgwater et al, 1999)
Cirkulerande fluidiserande bädd
Cirkulerande fluidiserande bädd (även kallad transporterande bädd) tekniken är också
en väletablerad teknik. Den har hög värmeöverföringshastighet och korta
uppehållstider vilket gör även den en bra kandidat för snabb pyrolys. Till skillnad från
en bubblande fluidiserande bädd cirkuleras bäddmaterialet, det fluidiserande mediat,
vilket gör den mer komplicerad. I figur 2 ses ett flödesschema över en snabb
pyrolysprocess med cirkulerande fluidiserande bädd. I reaktorn pyrolyseras
biomassan, därefter separeras gasen och de fasta partiklarna, koksen och sanden, i en
cyklon. De fasta partiklarna bränns sedan i en ugn och den varma sanden transporteras
tillbaka till reaktorn. Reaktorn ger ett oljeutbyte på 70-75 % av torrt träbränsle.
Denna teknik har utvecklats av Ensyn under namnet ”Rapid Thermal Processing,
RTP”. Det finns ett antal reaktorer i Europa som använder samma teknik bl.a. har
ENEL/Italien en sådan anläggning för forskning. En av de största kommersiella CFBanläggningarna finns hos Red Arrow Products Company LLC. Denna anläggning kan
producera upp till 1700 kg/h pyrolysolja för att producera en livsmedelstillsats ”liquid
smoke” samt andra kemikalier (Muller, 2010). I Finland byggs för tillfället en
kombinerad pyrolysoljeanläggning med ett traditionellt kraftvärmeverk med
fluidiserande bädd teknik av Fortum i samarbete med VTT, Metso och UPM i
Joensuu som kommer att producera 50 000 ton pyrolysolja per år (Fortum, 2012). Se
även Tabell 1.

Figur 2. Ensyn RTP III process flow sheet of the ENEL Bastardo plant (Trebbi, 1997).
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Tabell 1. Exempel på pyrolysoljeanläggningar baserade på bubblande och
cirkulerande fluidiserande bädd. (Anläggningar som är planerade eller under
uppbyggnad är markerade med blå färg.)
Teknik

Företag

Bubblande
fluidiserande
bädd
Bubblande
fluidiserande
bädd
Bubblande
fluidiserande
bädd
Cirkulerande
fluidiserande
bädd
Cirkulerande
fluidiserande
bädd

Produkt

Lokalisering

Agriterm

Pyrolysolja

Canada

Storlek*
[kg/h]
(pyrolysolja)
200

Biomass
Engineering
Ltd
Dynamotive

Pyrolysolja

UK

200

Pyrolysolja

Canada

8 000

Ensyn

Pyrolysolja
(livsmedelstillsats)

Canada

2 000

Pyrolysolja

Finland

6 000

Fortum

Råmaterial

Grot och annan
skogsbaserad
biomassa

* Detta motsvarar de största anläggningen som byggts av respektive företag. Vissa leverantörer har byggt flera
anläggningar.

Uppgradering
Pyrolysolja kan användas direkt som ersättning av olja, som bränsle i t.ex. mesaugnar,
pannor, gasturbiner och fasta dieselmotorer, eller som livsmedelstillsats, s.k. ”liquid
smoke”. Den kan även uppgraderas till drivmedel via exempelvis förgasning,
vätebehandling och katalytisk krackning etc. Pyrolys kan användas som ett
förbehandlingssteg vid förgasning för att senare vidareförädlas till biodrivmedel.
Fördelen med att använda detta förbehandlingssteg är att energidensiteten ökas vilket
möjliggör mer kostnadseffektiva transporter. Detta innebär att pyrolysen kan utföras i
mindre decentraliserade anläggningar belägna där biomassan växer och sedan
transporteras till andra större centraliserade drivmedelsanläggningar där den
omvandlas till värdefulla produkter. Mer information om förgasning hittas i kapitel
2.1.2.
Det går även att direkt uppgradera pyrolysoljan till drivmedel vilket kräver att syret
tas bort samt att oljan raffineras traditionellt företrädelsevis i befintligt raffinaderi.
Uppgradering via vätebehandling innebär att syret tas bort i form av vatten genom en
katalytisk reaktion med väte. Detta görs vanligtvis vid högt tryck, upp till 20 MPa,
och vid temperaturer upp till 400°C samt kräver en vätekälla (Elliott et al, 1983). Ett
beräknat typiskt utbyte av naftaekvivalenter från biomassa blir ca 25 vikts-% eller ca
55 energi-% exklusive vätetillsatsen (Bridgewater, 1966). Utmaningarna för denna
process är främst kostnaden för de höga trycket som krävs samt deaktivering av
katalysatorn. Ett intressant projekt inom denna sektion är IH2 som drivs av GTI och
CRI. Nya data från GTI tyder på ett enastående energiutbyte och produktutbyte och
processen skulle kunna vara mycket nära ett kommersiellt genombrott. Hos GTI finns
sedan 2011 en pilotanläggning på 50 kg torr biomassa per dag för att producera
syntetisk bensin och diesel. De planerar även en kommersiell anläggning som
beräknas vara klar 2014 (GTI, 2012).
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KiOR jobbar också inom detta område och omvandlar biomassa till pyrolysolja som
sedan kan konverteras i befintliga raffinaderiutrustningar till bensin eller diesel. KiOR
har byggt den första kommersiella anläggningen i Columbus, Mississippi, som
började användas under första delen 2013. Anläggningen ska ge 50 000 m3/år
biobränsle från ca 500 ton/dag biomassa (KiOR, 2013).
En annan metod till uppgradering kan vara via katalytisk krackning med hjälp av
zeoliter. Detta är något som kan göras dels separat efter pyrolysprocessen alternativt
integreras och ingå i pyrolysprocessen. I denna process tas syret bort i form av
koldioxid och vatten. Det beräknade utbytet av aromater som är lämpliga för
bensininblandning från biomassa är ca 20 vikts-% eller 45 energi-% från en separat
anläggning (Diebold et al, 1994) och ca 25 vikts-% från en integrerad anläggning.
Exempel på företag som arbetar inom denna sektor är t.ex. Anellotech, BioECon och
CPERI (Bridgewater, 2012). I Sverige pågår forskning inom detta område på
Energitekniskt Centrum i Piteå tillsammans med Luleå tekniska universitet.
2.1.2

FÖRGASNING

Förgasning kan definieras som termisk nedbrytning av kolbaserat material i närvaro
av externt tillfört oxidationsmedel och resultatet blir en gasformig produkt med
användbart värmevärde. Praktiskt bryts den kolbaserade råvaran ner vid höga
temperaturer, över 700°C, med en kontrollerad mängd oxidationsmedel, såsom luft,
ånga eller syrgas, till en gasblandning huvudsakligen innehållande kolmonoxid,
vätgas och koldioxid, s.k. syntesgas. Många olika förgasningskoncept har utvecklats
över åren främst för elkraftsproduktion men även för produktion av kemikalier och
drivmedel. Drivmedelsproduktion via förgasning, Biomass To Liquid (BTL), är för
närvarande under utvecklings- och demonstrationsskedet även om delar av tekniken är
känd.
Det finns stora erfarenheter från kommersiell drivmedelsproduktion med kol eller gas
som råvara, CTL eller GTL, och drivmedelsproduktionen från biomassa är i det
närmaste identisk. Faktum är att några CTL anläggningar har börjat blanda in
biomassa i råvaran. Till exempel finns det ett kraftvärmeverk, på 250 MW, i
Buggenum (Nederländerna) där man blandat upp till 30 % biomassa med kolet. Med
detta producerar man biosyntesgas som motsvarar 20 % av den termiska effekten
(Boerrigter, 2006). De delarna i BTL tekniken som däremot inte är fullt utvecklade är
förbehandling av biomassa samt syntesgasproduktion från biomassa. Detta innebär att
det för närvarande inte finns storskaliga BLT anläggningar i drift i världen varför det
heller inte finns någon fullständig processteknik tillgänglig på marknaden. Dock finns
det idag ett antal framstående pilot- och/eller demonstrationsanläggningar inom EU
som är nära kommersialisering. Dessa projekt använder sig av olika råvara, olika
konverteringstekniker och avser att tillverka olika typer av slutprodukter som alla kan
klassas som 2:a generationens biobränsle.
Nedan beskrivs de huvudtyper av förgasare som är mest lämpliga för kemikalie- och
drivmedelsproduktion, fluidiserande bädd- samt medströmsförgasare. Under
respektive typ beskrivs även några av de olika tillgängliga teknikerna för
drivmedelsproduktion samt vilka anläggningar som finns alternativt är under
byggnation.
7

Fluidiserande bäddförgasare
I en fluidiserande bäddförgasare består bäddmaterialet antingen av sand eller kol eller
en kombination av de båda. I bädden fluidiseras bränslet i förgasningsmedlet (syre,
ånga eller luft) vilket ger en god blandning mellan bränslet och oxidationsmedlet
vilket i sin tur ger en god värme- och massöverföring. Utifrån drivmedelsproduktion
är det främst de processerna som ses i Figur 3 som kan vara av intresse, syrgasblåst
cirkulerande fluidiserande bäddförgasare och ångblåst indirekt förgasare. I
produktgasen från dessa förgasare erhålls en liten mängd inerta föreningar.
Nackdelarna med den syrgasblåsta cirkulerande bäddförgasaren relateras till
begränsning i kolkonvertering samt en hög andel dammemissioner, stor mängd
finpartikulärt kol följer med i produktgasen. För den ångblåsta indirekta förgasaren
ligger nackdelen i den ökade kapitalkostnaden i och med att två reaktorer krävs
istället för en. Slutligen har indirekta förgasare även en högre risk för
funktionsstörningar och är mindre pålitliga på grund av dess mer sofistikerade
konfiguration (Boerrigter et al, 2004).

Figur 3. Indirekta fluidiserande bäddförgasare (Belgiorno et al, 2003)
Nedan följer några tekniker som har utvecklats för drivmedelsproduktion baserade på
fluidiserande bäddförgasare, en sammanfattning över de olika teknikerna finns även i
Tabell 2:
I Güssing, Österrike, har Repotec i samarbete med det tekniska universitetet i Wien,
EVN, ”the Long Distance Heating Gussing priv.ltd.co” och CTU utvecklat en
demonstrationsanläggning som tillverkar BioSNG (metan), elektricitet och värme.
Anläggningen är baserad på indirekt förgasningsteknik (ångblåst cirkulerande
fluidiserande bäddförgasare) med en bränslekapacitet på 8 MW medan
metaniseringsenheten har en kapacitet på 1 MW. Anläggningen är också utrustad med
en FT-slurryreaktor i pilotskala som kan konvertera gasen till FT-produkter (ca 0,2
ton FT-produkter/år). I det så kallade Gobigas-projektet byggs den första semikommersiella (20 MW) anläggningen baserad på samma teknik i Göteborg, Sverige.
Råvaran till anläggningen är tänkt att vara restprodukter från skogen såsom flis,
toppar och grenar. Produkten, BioSNG, är tänkt att distribueras i det befintliga
naturgasnätet. Anläggningen planeras att byggas i två etapper varav den första 20
MW anläggningen ska stå klar i 2013 och den andra etappen på 80-100 MW beräknas
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stå klar i 2016 (Göteborgs energi, 2013). Involverade företag är Göteborgs energi,
Repotec, Metso Power, Haldor Topsoe och Jacobs. GDF SUEZ planerar även att
bygga en mindre anläggning (500 kW) för konvertering av ved och halm för senare
produktion av BioSNG baserad på samma teknik. Anläggningen beräknas vara klar
2017 (Gaya project, 2013).
I Värnamo, Sverige, finns en IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) som
byggdes av Sydkraft A.B. 1991-1993. Det är en trycksatt luftblåst cirkulerande
fluidiserande bäddförgasare på 18 MW ämnad för skogsbiomassa. Det fanns planer på
att bygga om den till en syrgasblåst förgasare med drivmedelsproduktion men
projektet är förtillfället vilande på grund av finansieringsproblem
(Energimyndigheterna, 2007).
Andritz/Carbona har länge utvecklat olika förgasningsprocesser och samarbetar nu
med UMP och GTI för att bygga en kommersiell demonstrationsanläggning, på 300
MW, vid UPM i Strasbourg, Frankrike. Förgasaren som används är en syrgasblåst
bubblande fluidiserande bädd. Anläggningen beräknas vara klar 2016 och producera
ca 100 000 ton/år FT-diesel. (Salo, 2012) Föregångaren till denna anläggning är en
pilotanläggning på 5 MW hos GTI i Chicago, USA.
E.ON Gasification Development AB planerar att bygga en Bio-SNG anläggning i
Landskrona eller Malmö, Sverige, i samarbete med Carbona OY, Andritz Group samt
Haldor Topsoe. Anläggningen är dimensionerad till 200 MW gas vilket motsvarar ca
1,6 TWh/år från främst restprodukter från skogen, ca 345 MW. Förgasaren som
planeras användas är en trycksatt fluidiserande bäddförgasare. Anläggningen beräknas
vara i drift 2018 (Fredriksson Möller et al, 2013).
I Värmlandsmetanol projektet i Sverige, planeras att bygga en anläggning baserad på
Uhdes fluidiserade bäddförgasare men en kapacitet på 111 MW från
skogsrestprodukter, ca 100 000 ton/år (KIT, 2012).
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Tabell 2. Sammanställning över aktuella förgasningsprojekt baserade på
fluidiserande bäddförgasare. De projekt som planerar att använda halm som råvara
är markerade med grön färg (denna anläggning är planerad/under uppbyggnad).
(Övriga anläggningar som är planerade eller under uppbyggnad markeras med blå
färg.)
Teknik

Företag

Cirkulerande
fluidiserande
bäddförgasare
Cirkulerande
fluidiserande
bäddförgasare

Repotec etc

Cirkulerande
fluidiserande
bäddförgasare
Cirkulerand
fluidiserande
bäddförgasare
Bubblande
fluidiserande
bäddförgasare
Fluidiserande
bäddförgasare

Fluidiserande
bäddförgasare

Råmaterial

Produkt

Lokalisering

BioSNG,
elektricitet,
värme, FT-diesel
BioSNG

Österrike
Sverige

20
(80-100)

BioSNG

Frankrike

0,5

Sverige

18

FT-diesel

Frankrike

300

Restprodukter
från skogen

BioSNG

Sverige

200

Restprodukter
från skogen

Metanol

Sverige

111

Repotec,
Göteborgs
energi, Metso
Haldor
Topsoe,
Jacobs
Repotec, GDF
SUEZ

Restprodukter
från skogen

Sydkraft

Skogsbiomassa

Ved och halm

Andritz/Carbo
na, UMP
E.ON
Gasification
Development
AB, Carbona
OY, Andritz
Group, Haldor
Topsoe
Uhde,
Värmlandsmet
anol AB

10

Storlek
[MW]
8

Medströmsförgasare
I en medströmsförgasare förgasas ett torrt pulvriserat fast bränsle, ett atomiserat
flytande bränsle eller en bränsleslurry med syrgas i ett medströmsförfarande.
Medströmsförgasare drivs vid förhöjt tryck (10-60 bar) och höga temperaturer (12001500°C) samt korta uppehållstider (några sekunder). Som oxidationsmedel används
syre istället för luft för att minska andelen inerta komponenter i produktgasen.
Medströmsförgasarna är slaggande vilket innebär att temperaturen i reaktorn är över
askans smältpunkt vilket innebär att andelen kolväten i produktgasen minimeras.
Utifrån förgasarsynpunkt verkar trycksatta syrgasblåsta direkt medströmsförgasare
vara den teknik som är mest lämplig för syntesgasproduktion för senare produktion av
drivmedel (Kavalov et al, 2005). Fördelarna med medströmsförgasare jämfört med de
övriga förgasningsteknikerna ligger i lämpligheten för uppskalning och att den
erhållna gasen har en förhållandevis bra kvalitet (låg andel tjära och högt innehåll av
CO och H2). Ytterligare en fördel med medströmsförgasare är att råvaran kan varieras
stort på grund av de extrema processförhållandena. Råvaran kan vara biomassa, kol,
oljerester och avfall vilket innebär att olika råvaror kan användas samtidigt vilket är
fördelaktigt utifrån tillgången på råvara.

Figur 4. Exempel på medströmsförgasare (Henrich et al, 2002).
Nedan följer några tekniker som har utvecklats för drivmedelsproduktion baserade på
medströmsförgasare, en sammanfattning över de olika teknikerna finns även i Tabell
3:
Choren Industries, som numera ägs av Linde Engineering Dresden, har utvecklat
förgasaren i ett BTL koncept som kan omvandla en bred variation av biomassa via en
syntesgas för senare produktion av Fischer-Tropsch-diesel. Choren Industries
utvecklade Carbo-V® förgasare består av en trestegsprocess med olika temperaturer
och kemiska förhållanden, se Figur 5. I den första delen pyrolyseras biomassan i en
lågtemperaturförgasare, biomassan oxideras delvis med syrgas till pyrolysgas och kol
(som tas ut för att svalna och malas) vid 400-500°C och 35 bar. I det andra steget
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fortsätter förgasningen, pyrolysgasen sönderdelas och oxideras vidare med syrgas i en
medströmsförgasare vid 1400 °C. I det tredje steget förs gasen in en
förbränningskammare där även det pulvriserade kolet tillsätts för att reagera med en
temperatursänkning till 500°C som följd. Förgasaren påstås ha en termisk effektivitet
på 95-97 % medan effektiviteten påstås vara 82 % för anläggningar större än 10 MW
(Wolf). Från biomassa till färdigt drivmedel är effektiviteten ca 55 % (Forsman,
2009).
Choren Industries har utvecklat tekniken i en demonstrationsanläggning på 1 MW
som var i drift i 8 år från 1993-2004. I dagsläget planeras en kommersiell anläggning
(320 MW) av Metsä group och Vapo i Kemi, Finland, som beräknas stå klar 2016.
Anläggningen ska producera 92 000 ton/år FT-diesel och 23 000 ton/år FT-bionaphta
(Forest BtL, 2013).

Figur 5. Carbon-V® processen
En annan BTL process har utvecklats av Karlsruhe forskningscenter
(Forschungszentrum Karlsruhe, FZK) numera KIT (Karlsruhe Institute of
Technology) och är en tvåstegsprocess för konvertering av biomassa till biodrivmedel
eller andra kemikalier. Processen har specialinriktat sig mot råmaterial som halm och
andra torra icke-ved baserade biomassor som innehåller mer aska än ved. Dessa
förbehandlas (torkas och krossas) och pyrolyseras vid 500 °C i ett antal mindre
decentraliserade anläggningar. Det pulveriserade pyrolyskolet suspenderas i
pyrolyskondensatet för att generera stabila slurries för lagring och vidare transport till
stora centraliserade förgasningsanläggningar. Förgasningen sker i en syrgasblåst
medströmsförgasare vid höga tryck. Syntesgasen renas och förs till kemikalie- eller
bränslesyntes. Från biomassa till färdigt drivmedel är effektiviteten ca 38 %
(SYNCOM, 2008). Detta koncept möjliggör större och därför mer ekonomiska
biodrivmedelproduktionsanläggningar med produktionskapaciteter över 1 Mton/år.
Ekonomin för de små syntesgasanläggningarna är generellt mindre kostnadseffektiva.
FZK har i samarbete med Lurgi (i projektet Bioliq) byggt en pyrolysanläggning på
500 kg/h (ca 2 MW) som i år (2013) kompletteras med en förgasningsanläggning
(Bioliq, 2013). I kommande steg ska den även kompletteras med gasrening och en
syntesanläggning.
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Projektet Woodspirit i Nederländerna planeras att förgasa torrifierat biobränsle via en
trycksatt medströmsförgasare i ett samarbete mellan BioMCN, Linde, Visser & Smit
Hanab, Siemens. Anläggningens årliga produktionskapacitet beräknas till 413 000 ton
metanol per år och med ett årligt biobränsleintag på 1,3 miljoner ton (European
Biofuels Technology Platform, 2013).
I projektet BioTfueL som baserar sig på Uhdes PRENFLOTM förgasare
(medströmsförgasare) planeras en pilotanläggning på 12 MW att byggas i Frankrike
för att producera FT-biodiesel och biokeroson. Anläggningen beräknas vara färdig
2014 (KIT, 2012).
Tabell 3. Sammanställning över aktuella förgasningsprojekt baserade på
medströmsförgasare. De projekt som planerar att använda halm som råvara är
markerade med grön färg. (Anläggningar som är planerade eller under uppbyggnad
markeras med blå färg.)
Teknik

Företag

Medströmsförgasare

Linde
Engineering
Dresden
Linde
Engineering
Dresden, Metsä
group, Vapo
KIT, Lurgi

Medströmsförgasare
Pyrolys,
medströmsförgasare
Medströmsförgasare
Medströmsförgasare

BioMCN, Linde,
Visser & Smit
Hanab, Siemens
Udhe,
Total,
Axens,
Sofiproteol

Råmaterial

Restprodukter
från skogen
Halm
och
annan icke-ved
baserad råvara
med
hög
askhalt
Restprodukter
från skog
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Produkt

Lokalisering

FT-diesel

Tyskland

Storlek
[MW]
1

FT-diesel,
FT-bionaphta

Finland

320

Tyskland

2

Metanol

Nederländerna

FT-diesel,
bikeroson

Frankrike
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2.2

BIOKEMISK KONVERTERING

Biokemisk konvertering av stråbränslen till drivmedel kan ske främst via fermentering
och rötning.
2.2.1

FERMENTERING

I dagsläget tillverkas ca 90 % av all etanol från socker eller stärkelse via fermentering
och är således en välutvecklad teknologi. Dock har dessa grödor ett högt värde för
matapplikationer (Turkenburg et al., 2000) varför även lignocellulosa har studerats för
att tillverka etanol. Dock är hydrolysfermentering av lignocellulosa mycket mer
komplex än fermentering av sockergrödor.
Biomassa baserad på lignocellulosa är uppbyggt av lignin, hemicellulosa och
cellulosa. Denna biomassa kan omvandlas till etanol genom omvandling av
hemicellulosa och cellulosa till sockerarter som sedan kan fermenteras till etanol, se
Figur 6. Lignin kan inte omvandlas till socker och utgör således en biprodukt. Lignin
kan däremot omvandlas till vanillin, fenol och organiska syror eller användas som
råvara till andra termokemiska processer som förbränning, förgasning eller pyrolys.

Biomassa

Förbehandling
av biomassa

Hydrolys

Glukos

Rening

Fermentering

Fordons‐
drivmedel

Figur 6. Blockschema från råmaterial till fordonsdrivmedel via biokemisk
konvertering.
Innan omvandlingssteget kan ske behöver ligno-cellulosan förbehandlas genom att
mjukgöra biomassan och bryta ner cellstrukturen för att avlägsna lignin och
hydrolysera hemicellulosan. Detta kan göras mekaniskt, kemiskt, biologisk eller
fysikaliskt. Flisning, alkali, syra, ångexplosion och hetvatten är några typer av
förbehandlingsmetoder (Hamelinck, 2005). Hydrolys av cellulosa utförs sedan med
syrabehandling eller via enzymatisk teknik. Både koncentrerad och utspädd
syrahydrolys kan användas. Alternativet till sur hydrolys är oftast effektivare men
också dyrare. Enzymatisk hydrolys är relativt ny i jämförelse till sur hydrolys. Det är
också mildare för olika utrustningar och har potentiellt högre utbyte än den sura
hydrolysen. Det har forskats mycket på båda alternativen sedan 1970 och stora
investeringar har gjorts både i USA och Europa. I Tabell 4 ges några exempel på både
planerade och befintliga demonstrationsanläggningar. Ett exempel på pilotanläggning
för denna process finns i Örnsköldsvik. Anläggningen producerar etanol från lignocellulosa och har varit i drift i mer än 28 000 timmar. Den ägs av ett holding bolag vid
universiteten i Umeå och Luleå tillsammans med SEKAB. Två storskaliga
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anläggningar för produktion av etanol planeras även i Sverige. NBE Sweden planerar
att bygga en anläggning för cellulosaetanol i Sveg med en kapacitet på 75 000 m3/år
och Nordisk Etanol och Biogas AB planerar att bygga ett kombinat för etanol och
biogasproduktion från spannmål och cellulosa med en kapacitet på 130 000 m3/år
vilket på sikt ska fördubblas. Exempel på demonstrationsanläggningar i kommersiell
skala drivs även av M&G i Crescentino, Italien, Ineos Bio i Vero Beach, USA,
Inbicon, Kalundborg, Danmark och Abengoa, Salamanca, Spanien. Enligt AEC har
den cellulosabaserade biobränsleindustrin nått en kommersiell installationsfas dock
bromsas implementeringen av politiska skäl. Fler företag inom denna bransch samt
dess anläggningar finns att läsa mer om på denna källa AEC, 2013. Enligt Börjesson
(2013a) kräver dessa typer av anläggningar samproduktion med andra energibärare
eller produkter för att bli energimässigt och ekonomiskt lönsamma. Till exempel ger
samproduktion av etanol och biogas ett högre utbyte jämfört med separat produktion
av etanol och biogas. Dessutom kan en viss del el och överskottsvärme produceras
vilket ökar möjligheterna av att integrera med befintlig industri. Förutom detta behövs
utveckling när det gäller enzymatisk hydrolys av råvaran.
Tabell 4. Exempel på några planerade och existerande etanolanläggningar från
cellulosamaterial. (De som är planerade är markerade med blå färg.)
Teknik

Företag

Fermentering

SEKAB,
Holdingbolag vid
LTU och UMU
NBE Sweden
Nordisk
Etanol,
Biogas AB
INEOS Bio
Abengoa
Bioenergy,
Biocarburantes
Castilla y Leon,
Ebro Puleva
Inbicon
M&G

Fermentering
Fermentering
Fermentering
Fermentering

Fermentering
Fermentering

2.2.2

Råmaterial

Cellulosa
Spannmål, Cellulosa
Cellulosa
Restprodukter från
korn, vete och majs

Vetehalm etc
Energigräs, halm

Produkt

Lokalisering

Etanol

Sverige

Storlek
[m3/år]
150

Etanol
Etanol,
Biogas
Etanol
Etanol

Sverige
Sverige

75 000
130 000

USA
Spanien

24 000
4 000

Etanol
Etanol

Danmark
Italien

4300
40 000

RÖTNING

Biomassa, som till exempel organiskt hushållsavfall, restprodukter från jordbruk och
industri och energigrödor kan brytas ner i syrefri miljö (rötas) och bilda biogas. Denna
gas består främst av metan och koldioxid. Biogas kan användas för att producera el,
värme och/eller biodrivmedel. Vid biodrivmedelstillverkning behöver gasen
uppgraderas genom att höja metanhalten och avlägsna eventuella föroreningar, t.ex.
svavelföroreningar. När biogasen har utvunnits återstår en rötrest som kan användas
som gödsel. Idag finns drygt 230 biogasanläggningar med varierande storlek i Sverige
fördelat på avloppsreningsverk, deponier, gårdsanläggningar, samrötninganläggningar
samt industrianläggningar (Bioenergiportalen, 2013) Ungefär hälften av den biogas
som produceras idag utnyttjas som fordonsgas (ca 0,7 TWh) vilket motsvarar knappt
1 % av dagens användning av fossila drivmedel för vägtransporter
(Energimyndigheten 2012). Angående storleken på anläggningarna visar Lantz (2012)
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att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att uppgradera biogas till fordonsgas i större
uppgraderingsanläggningar, ca 1000 m3 biogas/h, jämfört med på gårdsskalenivå.
Generellt sett har biogasproduktion från avloppsslam, hushållsavfall och industriavfall
en högre energieffektivitet än biogasproduktion från gödsel och energigrödor. Detta
beror på att avfall och restprodukter oftast kräver en relativt begränsad energiinsats
vid insamling och transport i kombination med att dessa substrat normalt ger ett
relativt högt biogasutbyte. Biogasutbytet är ofta lägre för gödsel än från hushålls- och
industriavfall och vid odling av grödor krävs det en relativt stor energiinsats. Enligt
Lantz (2012) visar tekno-ekonomiska analyser att produktion av biogas från grödor,
odlingsrester och gödsel i de flesta fall inte är lönsam med de förutsättningar som
råder i Sverige idag. Detta beror på att befintliga incitament måste stärkas för att
komma över dagens barriärer.
2.3

ÖVRIGA PROCESSER

Etanol och högre alkoholer kan också framställas ur syntesgas (CO + H2), både i
biologiska och katalytiska processer. Den största utmaningen i den katalytiska
processen är att hitta lämpliga katalysatorer som kan fungera med hög selektivitet mot
etanol (eller högre alkoholer). Litteraturrapporter och patent visar att speciellt
utformade katalysatorer är relativt selektiva för etanolsyntes från syntesgas (BP
Chemicals, 2005, Head et al 1986, Leupold et al, 1984). Ett exempel på företag som
arbetar med katalytiska processer är Enerkem. Exempel på företag som utvecklar och
arbetar för kommersialisering av teknik för fermentering av syntesgas till flytande
bränslen är Lanza Tech, INEOS Bio och Coskata.
Hydrotermisk förvätskning är en process som liknar den naturliga processen av
tillverkning av fossilt bränsle från biomassa. Processen är en kemisk
reformeringsprocess som omvandlar biomassa tillsammans med vatten i ett uppvärmt,
vanligtvis trycksatt kärl med begränsad syrgastillgång. I processen bryts de långa
organiska molekylerna ner till korta kolväten. Temperaturer ligger runt 300°C och
höga tryck på ca 10 MPa. Stora forskningsinsatser har lagts på tekniken men
fortfarande är det långt kvar till kommersialisering. Alphakatprocessen säger sig
baseras på denna teknik med undantaget att den ska ske vid atmosfäriska tryck. Dock
kan inte författaren av denna rapport redogöra för status eller tillförlitlighet för denna
process.
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2.4

PRODUKTER OCH ANVÄNDNING

Exempel på drivmedel som kan produceras från biomassa och är lämpliga att använda
för vägtransport är främst: Fischer-Tropsch diesel, Metanol, Di-Metyl Eter (DME),
syntetiskt framställd bensin, biogas och etanol.
2.4.1

FISCHER-TROPSCH-DIESEL

Fischer-Tropschsyntesen är en gammal process som utvecklades i början av 1900talet och användes kommersiellt av tyskarna under andra världskriget samt i Sydafrika
under handelsbojkotten förorsakad av apartheidpolitiken. Idag produceras FischerTropsch diesel i mycket stora kommersiella anläggningar i Sydafrika, Malaysia och
Qatar. Det är främst de stora oljebolagen Sasol och Shell som är stora i branschen.
Fischer-Tropschsyntes är en polymerisationsprocess vid temperaturer mellan 200 till
350°C och höga tryck (10-40 bar) med järn eller koboltbaserade katalysatorer där
syntesgasen bildar en vätska innehållande kolväten med varierande längd. Processen
följs av en separationsprocess samt uppgradering av respektive fraktion. FT-diesel är
jämförbar med konventionell diesel och kan blandas in i vanlig diesel och köras i
vanliga dieselmotorer utan att några anpassningar av motorn behöver göras.
2.4.2

METANOL

Produktionen av metanol från syntesgas har också visat sig vara lyckad i storskaliga
applikationer. Förutom att metanol är en bulkkemikalie kan det användas som
råmaterial för produktion av andra kemikalier, t.ex. formaldehyd och DME. Metanol
kan även blandas i bensin. Haldor-Topsoe och ExxonMobile har även demonstrerat
bensintillverkning från metanol (TIGAS respektive MTG processerna).
Metanolsyntesen sker vid tryck mellan 45-100 bar och temperaturer mellan 220280°C. Katalysatorerna baseras på koppar, zink och aluminiumoxid. Syntesen
efterföljs en separationsprocess följt av en uppgradering av de olika produkterna.
Metanol har högt förångningsvärme vilket gör att bränslet fungerar dåligt vid låga
temperaturer, vilket kan ge kallstartsproblem, något som är mest framträdande om ren
metanol används som bränsle. Metanol har lägre värmevärde jämfört med bensin, 21
resp. 43,5 MJ/kg. Vad gäller CO, NOx och kolväteemissionerna är de lägre från en
metanolmotor jämfört med från bensinmotorer däremot är formaldehydemissionerna
högre. Den konventionella förbränningsmotorn måste justeras innan metanol kan
användas som bränsle.
2.4.3

DME

Dimetyleter, DME, är ett syntetiskt bränsle som produceras antingen direkt från
syntesgas alternativt från metanol. I syntesen via metanol tillverkas först metanolen i
en fast bädd i närvaro av en kopparbaserad katalysator följt av dehydrering i närvaro
av aluminium- eller zeolitbaserade katalysatorer. I den direkta syntesen sker
ovanstående i en reaktor med lämpliga katalysatorer. Efter syntesen renas råprodukten
från metanol och vatten.
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DME verkar vara ett lämpligt dieselsubstitut pga en låg självantändningstemperatur,
nästintill omedelbar förångning när den injiceras till cylindern, högt syreinnehåll och
frånvaron av C-C bindningar i molekylstrukturen (Verbeek et al 1996, Arcoumanis
2000). DME har också ett högt cetantal (>55) jämfört med fossil diesel (40-50). Högt
syreinnehåll och frånvaro av C-C bindningar bidrar till sotfri förbränning och därmed
mindre emissioner. Både emissionerna i form av partiklar och NOx är lägre (Ogawa,
2003) och eftersom DME bryts ner i troposfären på en jämförelsevis kort tid orsakar
det inte nedbrytning av ozonlagret. För att kunna använda DME i dieselmotorer krävs
en viss modifikation. DME är en gas i rumstemperatur och atmosfärstryck vilket
innebär att det måste trycksättas för att bli flytande vilket innebär att tanken måste
vara trycksatt och klara tryck upp emot 5 bar. Det krävs även en speciell typ av
bränslepump och insprutning.
Förutom som drivmedel kan DME även användas som råmaterial för att tillverka
kemiska produkter som dimetylsulfat (metyleringsmedel) och ättiksyra samt som
drivgas i sprayflaskor.
2.4.4

BENSIN FRÅN BIOMASSA

Liksom metanol och DME kan även bensin framställas från biomassa via förgasning
och katalytisk syntes. Detta alternativ verkar lovande eftersom ingen förändring i
infrastruktur eller fordon är nödvändiga. Omvandling av metanol/DME till bensin
eller andra kolväten har undersökts under många år. Stöcker (1999) har noggrant sett
över processen med avseende på katalytiska material och deras beteende (i översynen
ingår 350 referenser). I samma tidskrift har Keil (1999) också granskat processerna.
MTG står för metanol till bensin (methanol to gasoline). Denna process upptäcktes av
två forskargrupper hos Mobile av misstag (Keil, 1999). Det var den första stora
utvecklingen av en process för produktion av syntetiskt bränsle efter utvecklingen av
Fischer-Tropsch processen 50 år tidigare. Metanol framställd från naturgas vid en
närliggande anläggning, förångas och matas till en DME reaktor med en
aluminiumoxid katalysator vid 310-320 °C och 27 bar. DME utflödet matas till en
andra reaktor med ZSM-5 katalysator vid 350-370 °C (19-23 bar), i vilken en mängd
olika kolväten bildas. Slutligen separeras bensinfraktionen från andra föreningar.
Under oljekrisen 1973 och 1978 kommersialiserades processen i Nya Zeeland där
bensin tillverkades från naturgas, via metanol. Men när oljepriset sjönk under 1980
stoppas fabriken men forskningen fortsatte i bänkskala. Anläggningen i Nya Zeeland
producerade ca 600 000 ton bensin under 1986 (Stöcker, 1999) vilket motsvarar
ungefär en tredjedel av Nya Zeelands efterfråga av bensin.
TIGAS står för Topsoe Integrated Gasoline Synthesis. Den utvecklades av Haldor
Topsoe under 1980-talet och använde naturgas som råvara. Kolförgasning inleddes
också, men tvingades stänga på grund av högre kostnader. Bränslesyntesen är
integrerad med avseende på metanol/DME-syntes från syntesgas och efterföljande
omvandling till bensin i ett enda steg. Haldor Topsoe hävdar att syntesen kan utföras
för olika syntesgas-sammansättningar (dvs. i olika H2/CO förhållanden) och vid ett
lägre tryck (20 bar) i jämförelse med metanolsyntes (upp till 100 bar). Detta minskar
kapital- och driftskostnader jämfört med bensin syntes från metanol/DME, som i sin
tur tillverkas från naturgas eller olja. En demonstrationsanläggning i Houston var i
drift i över 20 000 timmar men lades ned i januari 1987. Haldor Topsoe driver idag ett
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nytt TIGAS projekt i Chicago, USA, där bensin ska tillverkas från biomassa (Haldor
Topsoe, 2013).
2.4.5

BIOGAS

Biogas är ett bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till
övervägande del härrör från metan. Biogas kan utvinnas ur biologiskt material
exempelvis genom rötning eller termisk förgasning och metanisering. Produkten som
erhålls vid termisk förgasning i kombination med metanisering och konditionering
kallas för ”Substitute Natural Gas”, SNG eller syntetisk naturgas.
Biogas kan användas för produktion av el, värme, drivmedel eller användas som
råvara i olika tillverkningsprocesser. För att kunna använda biogas som drivmedel
behöver den renas, ta bort koldioxid och restgaser som vattenånga och svavelväte, och
uppgraderas till en hög metanhalt samt trycksättas.
2.4.6

ETANOL

Etanol kan användas som drivmedel antingen direkt som det är eller blandat med
bensin. Etanol kan även användas för att höja oktanhalten i bensin och agera som
syresättare. Etanol har ett lägre värmevärde jämfört med bensin men ger en
effektivare förbränning. Etanol innehåller ca 35 % syre vilket ger det en syresättande
förmåga vilket resulterar i reducerade emissioner av partiklar, kväveoxider samt
kolväten vid förbränning.
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3

RESULTAT OCH DISKUSSION

Det finns ett antal olika vägar att gå för att tillverka biodrivmedel från stråbränslen.
Processerna som kan användas går framför allt via termokemisk konvertering, vilket
innefattar förgasning och pyrolys, eller via biokemisk konvertering via fermentering
eller rötning. Denna utredning har dock en tyngdpunkt i termokemiska processer och
den biokemiska vägen beskrivs enbart kortfattat.
I pyrolysprocess produceras en olja som kan användas direkt som ersättning av olja
alternativt uppgraderas till drivmedel via exempelvis förgasning, vätebehandling eller
katalytisk krackning etc. Fördelen med denna process är att det idag finns
kommersiella anläggningar med denna teknik på marknaden samt att man kan få
lönsamhet även med mindre anläggningar som kan placeras nära råvaran. Storleken
på dessa decentraliserade anläggningar kan vara ca 100 000 ton/år pyrolysolja
(Bridgewater, 2012) vilket motsvarar i storleksordningen 140 000 ton biomassa/år.
För att kunna räkna om förbrukningen till areal behövs skördenivån på de olika
stråbränslena. Detta är dock svårt beträffande halm då det är många faktorer som
påverkar överskottet av halm varför arealen har inte beräknats för halm i denna
rapport. Dock finns det siffror på hur stor potentialen är i olika delar av landet. Det
finns framför allt en stor halmpotential i Skåne, där 280 000 ton finns tillgängligt,
vilket skulle kunna användas för att producera pyrolysolja. Ungefärliga skördenivåer
för den praktiskt tillgängliga potentialen för vårskördad rörflen ligger på ca 5 ton
TS/ha (Glommers Miljöenergi AB, 2008). Detta innebär att om enbart vårskördad
rörflen används krävs i storleksordningen 28 000 ha/år. På kort sikt kan oljan från
processen användas direkt som ersättning av fossil olja och på lång sikt går det att
vidareförädla oljan till exempel till fordonsbränsle men även till andra kemikalier.
Drivmedelproduktion via förgasning är fortfarande under forsknings- och
utvecklingsstadiet. Det finns många teknologier men trots detta är de flesta ännu på ett
tidigt utvecklingsstadium och inte tekniskt mogna. Idag finns inga befintliga
kommersiella drivmedelsanläggningar utan endast mindre pilot eller
demostationsanläggningar. Dock planeras det att byggas ett antal större anläggningar
runt om i Europa i dagsläget. Denna process är också en relativt kostnadsintensiv
teknologi och därför krävs att anläggningar är stora, hundratals MW, för att vara
ekonomiskt gångbara. Som ett räkneexempel kräver en anläggning på 300 MW ca 1
miljon ton bränsle/år. Detta innebär att hela Sveriges halmpotential behöver användas
för en förgasningsanläggning. Arealen som skulle krävas för vårskördad rörflen blir
utifrån den ovan nämnda skördenivån ca 200 000 ha/år. Med tanke på den stora
mängd biomassa som krävs för denna typ av anläggning är det inte möjligt att endast
basera den på ett av dessa bränslen men det är rimligt att stråbränslen skulle kunna
utgöra en del i en bränslemix till denna typ av anläggning.
Som tidigare nämnts beskrivs endast den biokemiska konverteringen kortfattat i denna
rapport, mer information kan t.ex. hittas i Börjesson (2013a). Något som dock kan
sägas är att biokemisk konvertering av cellulosabaserad biomassa via rötning finns
idag kommersiellt i Sverige. Dock finns en hel del utvecklingspotential gällande
rötningsprocessen i sig, teknologier för uppgradering av gasen till fordonskvalitet,
utnyttjande av rötresten samt distribution av gasen. För att det ska bli lönsamt att
uppgradera gasen till fordonsbränsle krävs storlekar på minst ca 1000 m3 biogas/h
(Lantz, 2012). Om metanutbytet antas vara ca 300 m3/ton torr biomassa (Björnsson,
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2012) innebär det att ca 29 000 ton torr biomassa behövs årligen. Detta innebär att i
de regioner där det finns halmöverskott finns det potential att producera biogas från
halm. Om grönskördad rörflen används krävs ca 4 000 hektar/år per anläggning. En
slutsats från Lantz (2012) är dock att det i de flesta fall inte är lönsamt att producera
biogas utifrån konventionella grödor (dock är ej rörflen med i denna utredning) och
odlingsrester med de förutsättningar som råder i Sverige idag.
Etanolframställning från cellulosabaserad biomassa ligger i ungefär samma läge som
drivmedelsproduktion via förgasning, de är i kommersialiseringsfasen. Det finns pilot
och demonstrationsanläggningar och kommersiella anläggningar är under
uppbyggnation men politiska beslut krävs för att de ska komma igång på riktigt.
Angående storleken som krävs för denna typ av anläggning är den antagligen något
mindre jämfört med de baserade på förgasning, ca 120 000 ton biomassa skulle krävas
per anläggning (Börjesson et al, 2013a) vilket skulle innebära att det finns potential
främst i Skåne att producera etanol från halm samt att ca 24 000 ha/år skulle behövas
för rörflen.
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4

SLUTSATSER

Ett antal olika tekniker för att producera fordonsdrivmedel utifrån stråbränslen har
beskrivits i denna rapport. Flera av teknikerna är fortfarande på ett tidigt
utvecklingsstadium även om några finns kommersiellt i Sverige idag. Det som finns
kommersiellt är framför allt biokemisk konvertering via rötning. Denna typ av
anläggning kräver i storleksordningen 30 000 ton TS biomassa per år. Ett annat
intressant spår är termokemisk konvertering via pyrolys. I dagsläget finns det inte
kommersiella anläggningar för att gå hela vägen till fordonsbränsle men det finns
kommersiella anläggningar för att tillverka pyrolysolja som kan användas för
ersättning av fossil olja. För denna typ av anläggning krävs i storleksordningen
140 000 ton TS/år. Biokemisk konvertering via fermentering samt termokemisk
konvertering via förgasning från stråbränslen är under kommersialiseringsfasen i
dagsläget. Storleken på dessa anläggningar motsvarar ca 120 000 ton TS/år respektive
1000000 ton TS/år. Produktionskapaciteten på framför allt förgasningsanläggningarna
behöver vara mycket hög för att bli ekonomiskt gångbara och kräver därför mycket
råvara. För att få ihop mängden biomassa kan det vara av intresse att använda sig av
flera råvaror i en och samma anläggning.
5

FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE

Som beskrivs ovan ser pyrolysolje- samt rötningspåret ut att vara intressanta alternativ
till att producera drivmedel och andra högvärdiga produkter från stråbränslen i
dagsläget. Som förslag ges att nästa steg i att utvärdera stråbränslens roll för
drivmedelsproduktion är att utföra experimentella studier i labb- och pilotskala.
Resultatet från de testerna kommer kunna ge ett underlag för vidare arbete med att
göra drivmedel från stråbränslen. Exempelvis kommer praktiska problem och
svårigheter kunna identifieras och möjliga lösningar kan tas fram i
utvecklingsprocessen. Vidare erhålls i sådana typer av experiment riktiga
experimentella data för att ekonomiskt och energimässigt finna potentialen för
applikationen.
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