
INFO från projektet 07

Förnyelsebar energi – Grön energi

Förnyelsebar energi men med inriktning mot biomassa

För att få en övergripande bild av olika vägar och möjligheter ska här ges 
en kort översikt. På basen av några schematiska bilder beskrivs i 
förenklad form en del av de många möjligheterna som finns att tillgå. 

Biomassa och oljeväxter
Bioråvaror för grön energi från skogen och lantbruket kan komma från 
många olika råvarukällor. Nedanför en grov översikt;

Biomassa från skogen kan förenklat indelas i, 
- Energived, av olika dimensioner från röjningar och gallringar. 
- GROT, grenar och toppar från avverkningar. 
- Energiskog, eller energiskog med kort rotation t.ex. odling av glasbjörk. 
Energiväxter som odlas på åkermark,
- Rörflen, Hampa (fiberhampa för biomassa), elefantgräs, m.fl. 
- Salix eller pil, odlas främst på åkermark och är en mellanform till energiskog.

Från lantbruket
- Halm, Gräs, och andra växter som odlats för biogasproduktion.
Våt biomassa
- Gödsel och bio-avfall som t.ex. förstört ensilage i balar eller från silo. 
Oljeväxter 
- Rybs, Raps, Solrosor, Senap, Oljelin, m.fl., ur dessa kan biooljor pressas 
som i sin tur genom omförestring kan bli till biodiesel. 

Exempel på vägar för förädling av bioråvarorna
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Fasta och gasformiga biobränslen
Man kan indela biobränslen som fås från första steget i förädling av 
biomassa i tre grupper, 
- Fast bränsle
- Flytand bränsle  
- Gasformigt bränsle 

Flytande bränsle från en första stegs förädling av biobränsle kan närmast 
fås genom pyrolys, som ger pyrolysolja. Till fasta bränslen brukar vi räkna 
olika typer av ved, flis, träpellets och träpulver, dessa används främst för 
förbränning. Gasformiga bränslen från våt biomassa kan fås genom bio-

En grov översikt över vägar för Termo-kemisk och Bio-kemisk omvandling av biomassa. 

Alkohol Fermentering är en mera avancerad process för biomassa. För att 
den ska fungera måste först biomassan kunna sönderdelas och prepa- 
reras så den spjälkas för att sockret blir tillgängligt för fermenterings- 
processen. Beroende på typ av jästsvamp och bakteriekultur som 
används kan Etanol- eller Butanol alkohol framställas.   

Biomassa
Från skogen fås GROT (grenar och toppar) från slutavverkningar har varit 
av stort intresse för de stora kraftvärmeverken. I flera regioner, speciellt i 
Finland, har hyggesresterna under de senaste åren börjat hanterats i 
buntar eller sk. risstockar. Nyare alternativ är energiskog med kort  
rotation, t.ex. glasbjörk. Vedartad biomassa från åker är främst salix.  
Från lantbruket kommer biomassa i form av halm och gräs, förutom den 
våta biomassan som är gödsel och bio-avfall.

Termo-kemisk eller Bio-kemisk omvandling av biomassa
Beroende på typ av biomassan kan den förädlas genom en Termo-kemisk 
eller Bio-kemisk process. Den mest vanliga för t.ex. Energived är att den 
används till förbränning för uppvärmning. 
Som ett annat exempel på förädling kan vara husdjursgödsel som råvara 
för fermentering eller biogasproduktion. Biogasen som fås kan användas 
för produktion av värme men också producera el genom en kolvmotor 
med generator. 

Våt biomassa
För biogasproduktion genom en Anaerob Fermentering en våt biomassa 
som ofta är gödsel eller bio-avfall från lantbruket. Kommuner och städer 
använder slam och kompost från samhällsavfall för sin biogasproduktion. Indelningen fasta och gasformiga biobränslen för förbränning eller vidareförädling. 



En grov översikt hur biomassa genom förgasning kan nyttjas i olika alternativ. 

Förbränning av gasen från förgasningen är den enklaste metoden för att 
det ställer de lägsta kraven på rening av trägasen/rågasen. Används 
närmast för att producera värme. Vill man också producera el kan en liten 
anläggningen kombineras med en Stirling motor med generator. I mindre 
CHP anläggningar kan andra alternativ vara en kombination med en  
ORC-modul eller ev. en mindre ångturbin med generator. (se INFO 05)

Förgasning för gasmotorer eller mikroturbin
Förgasning av biomassa kan vara ett lämpligt alternativ för mindre CHP 
anläggningar som vill producera kraftvärme (el och värme) från den lokala 
skogsbaserade biomassan. Det första kravet är att man kan få en 
produktgas som är fri från tjära, för att undvika stora driftsstörningar. Att 
använda förgasning för värmeproduktion eller i en CHP anläggning kan 
man eliminerar stoftutsläppet i rökgaserna. De närmaste åren kan vi vänta 
nya skärpta utsläppskrav som kommer att blir ett nyckelproblem för  
många av dagens mindre värmeanläggningar som använder fuktig flis 
som bränsle.    

Förgasning av biomassa
Under de senaste åren har det varit ett enormt ökat intresse för utveckling 
av utrustning och anläggningar för förgasning av biomassa. Förgasning av 
biomassa öppnar många vägar för vidareförädling. 
Historiskt användes förgasningen under kriget för drivning av fordon på 
gengas. Förgasning och Fischer-Tropsch processen utvecklades i 
Tyskland på 1920-talet för att framställa syntetisk dieselolja från stenkol 
och senare biomassa.  

gasproduktion vid en Anaerob Fermentering. Den andra formen för  
produktion av gas från biomassa är genom förgasning. Vid förgasning 
upphettas biomassan i en reaktor med begränsad syretillgång. 

Flera vägar öppnas för användning och förädling av biomassa vi förgasning.

Exempel på principen för förädling av biomassa via förgasning till Biobränsle.

Förgasning kan ge råvaror till fordonsbränsle
Biomassa är en intressant framtida råvarukälla för produktion av syntetiskt 
bränsle. Bland de största problemen idag är att kunna producera en Bio- 
SNG (Bio Syntetisk Naturgas) som är garanterat helt fri från tjära och andra inte 
önskade ämnen. Genom den intensiva forskningen och utvecklingen som 
pågår får vi räkna med att det fås fram effektivare och billigare processer 
än vad vi har idag. 



Förgasning för kemiska råvaror
Förutom att gasen från förgasningsprocessen kan fungera som råvara för 
FT-Diesel, efter att den renats, finns ett stort antal andra alternativ. Av 
produktgasen kan utvecklas Metanol, Väte och Bio-SNG. 
Från den renade produktgasen kan ett stort antal kemiska råvaror tas 
fram. Speciellt kemiska råvaror för plastindustrin är just nu av stort  
intresse och flera stora plasttillverkare har är involverade i förgasnings- 
projekt.  

En grov Schematisk  bild över reaktorn i en medströms förgasare .

För små anläggningar används ofta en förgasare med fast bädd. De finns 
i flera typer. Ett alternativ är Medströms förgasaren (Downdraft gasifier) i 
den rör sig råmaterialet och produktgasen i samma riktning, nedåt. Andra 
typer är Motströms förgasare (Updraft gasifier) och Cross-draft förgasare. 
Flera olika variationer av Medströms förgasare förekommer. 
Vid förgasning med temperaturer mellan 800-1200 Cº är ofta ett av  
problemen med produktgasen att den innehåller mera eller mindre tjära. 
När förgasningstemperaturen går över 1200 Cº minskar problemet med 
tjära och gasen blir renare och kan kallas för Bio-Syngas (CO, H2 ).

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

För ytterligare information i grunderna för  
förgasning av biomassa finns bl.a. i följande 
INFO -blad; 04, 05. 06 och 08.

Ett stort antal olika råvaror och produkter kan utvecklas från förgasning av biomassa.

Medströmsförgasare för mindre anläggningar  
Det har utvecklat ett stort antal olika typer av reaktorer eller förgasare för 
förgasning av biomassa. 
I stora anläggningar används ofta någon form av bubbelbädd. De två 
vanliga typer är BFB (Bubbling fluidised bed) och CFB (Circulating  
fluidised bed). För förgasning av kol och svartlut används ofta en EF 
(Entrained flow) förgasare, som kan hantera t.ex. slammat stenkol. EF 
förgasaren kan också användas för biomassa.     
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