
INFO från projektet 04

Sammanfattande översikt
Till höger finns en grov översikt som sammanfattar exempel på vägar för 
förädling av olika bioråvaror. Bioråvarorna kan komma från skog, jordbruk, 
gödsel och avfall från lantbruk, samhällsavfall eller vara avfall från t.ex. 
processindustrin. 
Genom förbränning skapas värme som främst användas för uppvärmning 
och som processvärme för företag och industrin. Värmen från  
förbränningen kan också användas för att producera elström genom olika 
CHP processer.  
Förgasning av biomassa är en form av Pyrolys, man får ut syngas. Bio- 
massan förgasas genom en styrd process i en reaktor med begränsad 
syretillgång. Principen är den samma som för gengasproduktion men i ett 
modernare utförande. Vid förgasning av biomassa fås en syntetisk gas, 
som också kallas syngas. Med en träbaserad råvara som bränsle i 
förgasningen får vi en syngas som vi kan kalla för trägas.  Gasen som 
kommer ut från förgasningsreaktorn är en rågas som går genom en första 
filtrering, tvättning och kylning, resultatet är en sk. Produktgas, syngas eller 
trägas.

Förädling av bioenergiråvaror 
Under de senaste åren har intresset kraftigt ökat för användningen av 
lokala biobränsleråvaror, samt att vidareförädla dessa. Förädling av bio- 
råvaror kan ske på flera olika sätt. Det traditionella och mest vanliga  
förädlingssättet har varit förbränning för att få värme för uppvärmning. 
Idag siktar många lokala värmeproducenter och energikooperativ mot att 
både producera el och värme i mindre kombinerade anläggningar (CHP) 
Se närmare i de  översikter som följer. 
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Översikt
För att ge en övergripande och grov översikt över förädling av bioenergi- 
råvaror från skog och jordbruk finns bilden till höger. För direkt förbränning 
kan olika träbaserade bränslen användas. Träpellets är ett av de mest 
attraktiva bränslen vid övergång från olja för uppvärmning av villor. 
Förutom direkt förbränning kan förädlingen ske genom Omvandling med 
värme eller genom en Biokemisk omvandling. 

Fasta, flytande och gasformiga bränslen 
o De fasta biobränslen från skogen är, ved, träflis, träpellets samt GROT  
och stubbar

o Gasformiga biobränslen kan tas fram genom, 
- Förgasning, genom värme 
- Anaerob bakterieprocess 

o Flytande biobränslen är avancerade och fås fram på olika sätt, t.ex.  
genom en vidareförädling efter en; 
- Trä-förgasning 
- Alkoholfermentering 
- Anaerob nedbrytning  
- Förvätskning (Pyrolysolja) 

Bioråvaror från skogen kan förädlas till olika fast, gasformiga eller flytande biobränslen



Trä-förgasning
Genom förgasning av biomassa kan man få en användbar produktgas 
som är en intressant gasråvara, den kan användas för direkt förbränning 
eller för en vidareförädling. 
Bland de mest intressanta alternativen, med sikte mot bränsle eller 
kemiska råvaror, är Trä-förgasning av skogsbaserade bioenergiråvaror. 
Syngasen eller produktgasen kan användas för en vidare förädling efter 
rening och anpassning. Användningsområden är bl.a.;
o Direkt förbränning för värmeproduktion 
o Gasbränsle för elproduktion med,

- kolvmotor/gasmotor 
- gasturbin 
- bränsleceller 

o Förädling och uppgradering till,
- fordonsbränsle 
- kemiska råvaror 

Förädling av biomassa genom värme
Målsättningen med förädling genom omvandling med värme (pyrolys) 
har varit olika under åren, och ofta har användningen varit knuten till 
tillgången på fossila bränslen. Tre vägar vid pyrolys;
o  Förgasning (trä-förgasningen utvecklades först under kriget för gengasdrift)
o  Förvätskning ger pyrolysolja 
o  Pyrolys – karbonisering, används för träkolsframställning 

Bränsleceller
Trägasen från av skogsbaserade bioenergiråvaror kan redan nu efter 
rening användas i bränsleceller i CHP anläggningar för el och värme- 
produktion. Utvecklingen av bränsle-
celler går snabbt. I Tyskland har 
företaget MTU under några år till-
verkat bränsleceller för elproduk-
tion för både natur-, bio- eller trägas. 
Det är fullt möjligt att idag använda 
renad bio- och trägas som bränsle 
i bränsleceller.  

Det finns många alternativ för användning av trägasen/produktgasen från en  
förgasningsanläggning. 

Montering av ett bränslecellpaket
i MTU CFCs fabrik i Tyskland.  

Bild.  MTU CFC



Grön Kemi
Genom en kemisk förädling av syngasen eller produktgasen, kan en 
mängd olika råvaror och olika produkter tas fram. De största förvänt- 
ningarna finns i anslutning till fordonsbränsle som ersättning till de fossila 
bränslen. När biomassa från skogen är råvara konkurrerar inte denna med 
de åkergrödor som passar för matproduktion.
Genom att utveckla den Gröna Kemin kan man minska beroendet av de 
fossila oljeprodukterna, de lokala bioenergiresurserna kan nyttjas bättre, 
vilket kan öka sysselsättningen och självförsörjningsgraden i regionen.

Genom den så kallade Gröna Kemin kan flera intressanta produkter utvecklas för 
framtiden. 

Från Trägas till flytande bränsle

EniTecnologie-IFP:s pilotanläggning i 
Frankrike använder nya Fischer-Tropsch 
processer.                Bild, IFP, Frankrike. 

Produktgasen från träråvaror kan idag 
genom ett par olika processer fungera 
som råvara för tillverkning av flytande 
bränsle. 

Den mest kända process-en är FT eller 
Fischer-Tropch. FT utvecklades redan 
under kriget i Tyskland. 

I dag har tekniken förfinats och man 
pratar om en andra och tredje genera- 
tionens processer. 

Bio-raffinaderi 
Intresset för en längre förädling av förnyelsebara råvaror som biomassa 
har fått ett enormt intresse efter att de fossila bränslen stigit kraftigt I pris. 
Men det är tjäran i trägasen som är bland det största problemet de flesta 
företag brottats med för att rena från gasen. Att rena produktgasen från 
tjäran har varit invecklat och svårt. ”Tjärfria reaktorer” är under utveckling.



En av de mest lämpliga principerna för mindre förgasare eller reaktorer för biomassa är 
den sk. Medströmsförgasaren eller på engelska Downdraft gasifier.

Ulf-Peter Granö
Tel.: 00-358-6-8294239

Mindre enheter för raffineringen
Ett bra alternativ är att förgasningen och raffineringen ordnas i närheten av 
en CHP anläggning, då kan man effektivt nyttja värmen från förgasnings- 
processen och uppgraderingen av produktgasen. På så sätt kan man både 
säkra att lågvärdig gas och värmen som produceras i anläggningen kan 
nyttjas i CHP anläggningen och dess fjärrvärmenät. 
Mindre anläggningar som förgasar biomassa passar främst för produktion 
av el och värme i anslutning till lokala CHP anläggningar. Speciellt om 
man har tillgång till en av de framtida förgasningsreaktorerna som kan 
använda fuktigt eller torrt biobränsle och samtidigt producera en trägas 
utan tjärpartiklar. För CHP enheter med förgasning av biomassa som  
kräver torkning av bränslet samt också måste ha en effektiv rening från 
tjära, måste vara en tillräckligt stor anläggningen för att få lönsamhet i 
gasproduktionen. 

Projektet HighBio  
Genom projektet HighBio – Interreg Nord forskas det kring tekniken för 
förgasning med en Medströmsförgasare. Den finska Pilotanläggningen  
som används i projektet har utvecklats och fungerar på så sätt att man 
kunnat eliminera problemet med tjärpartiklar i den Produktgas som 
produceras.  
Se närmare för närmare information om projektets samarbetsparter och 
projektinnehåll i INFO från projektet, nummer 01 och 03.            

Synergieffekter kan nås genom ett effektivare nyttjande av värmen genom att placera 
förgasningen och förädlingen i närheten av en CHP anläggning. Mindre anläggningar för 
förgasning passar främst för elproduktion och bör vara integrerad med en lokal fjärr- eller 
närvärmeanläggning. 
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