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Förädling genom värme - Pyrolys

T.h. Tre olika vägar, Pyrolys med inriktning mot karbonisering, förgasning eller förvätskning .

Att genom Pyrolys behandla biomassa, betyder upphettning, utan eller 
med begränsad syretillgång. Pyrolys eller termokemisk omvandling, kallas 
också för torrdestillation och omvandling med värme. Förbrännings- 
processen sker utan en öppen låga. 
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Målsättningen för 
en Termokemisk 
omvandling eller  
Pyrolys kan var 
fasta, flytande  
eller gasformiga  
slutprodukter

Olika målsättning 
Målsättningen med Pyrolysprocessen och slutprodukten kan vara olika. 
Processen styrs främst genom utformningen och typ av reaktor,  
temperaturen, uppehållstiden för biomassan,  typ av biomassa, tillsatser, 
mm. 



Temperaturer
En grov översikt över olika temperaturområden som man i huvudsak håller 
sig inom för att få fram olika produkter. 
• Karbonisering, normal framställning av träkol, sker ofta med tempera- 

turer mellan 300-500 ˚C . 
• Förvätskning till Pyrolysolja, temperaturer som används ligger ofta  

mellan 400-650 ˚C. 
• Vid förgasning för framställning av produktgas för Bio-Syngas, (eller 

Bio-SNG), då är det normala temperaturområdet 700-1200 ˚C. 
Det förekommer många olika typer av snabba pyrolysprocesser, med olika 
temperaturer och uppehållstider för biomassan. 

Integrerade processer
Vid en integrerad produktion av träkol, pyrolysolja och trägas användes ett 
högre temperaturområde än vid normal träkolsframställning, 400-600 ˚C. 

Karbonisering 
Karbonisering eller omvandling av trädbiomassa genom upphettning och 
förkolning till träkol. Förkolningen sker med en begränsad syretillgång.  
Träkol har tidigare under långa tider använts för smide och olika  
industriella ändamål. I Norden används idag träkol, från lövträd, främst för 
utegrillar. I viss mån används också fortfarande träkol som smideskol.  
Träkol är fortfarande ett viktigt inslag som bränsle för hushållen i många 
länder, främst i Sydamerika och Asien.  

T.h. En schematisk översikt mot vilket mål man kan sträva för Pyrolysoljan. Den kan  
förädlas till värme, el, bränsle eller kemiska produkter.

Tre huvudgrupper 
Inriktningen eller målsättning med pyrolys kan man också indela i  t.ex. tre 
grupper; 

• Karbonisering eller förkolning för att få träkol  
• Förvätskning för att få fram Pyrolysolja 
• Förgasning för att få produktgas för Bio-Syngas   



Principen för en Medströmsförgasare

Träkol
Tidigare användes en kolmila för träkolsframställning också hos oss, det 
kallades för att kolning. Idag är det främst träkol i form av grillkol eller 
smideskol som används. Kolframställningen idag sker i speciella pyrolys- 
ugnar. 
Tidigare fick man också i samband med tjärbränning bra smideskol.  
I många av utvecklingsländerna använder man träkol som bränsle för den 
dagliga matlagningen. Kolframställningen där är dock också ofta ett lokalt 
miljöproblem som man idag försöker minimera genom utbildning. Ökade 
kunskaper behövs både vid kolningen och för att minimera jorderosion från 
kalhyggen som uppstår när  träden huggs ner för kolframställningen

Ovan. Grillkol framställs av lövträ, främst 
björk och asp. 

Ovan. Kolmila på gammalt vis.  
Bild, Kolarföreningen 

T.h. Exempel på träkolsfram- 
ställning idag i Polen. 

Bild, Wikipedia

Pyrolysolja
Pyrolys för att ta fram pyrolysolja i större skala, 
är idag främst intressant som råvara fö r 
utveckling av fordonsbränsle samt för den 
kemiska industrin. För direkt förbränning kan 
pyrolysolja användas som sådan i stora värme- 
och CHP anläggningar, som ersättning för fossil 
tung eller lätt brännolja.  
En förädling av pyrolysoljan måste till, för en  
annan användning än för direkt förbränning.  
Pyrolysoljan är instabil för lagring och kan ha ett 
mycket varierande innehåll, surhet, syreinnehåll 
och vara termisk ostabil.
Rengörning från fasta partiklar sker ofta genom 
en eller flera cykloner och filtrering. Pyrolysoljan 
kan på olika sätt förädlas till bränsle, den kan 
också omförestras för att få Biodiesel.  

Pyrolysoljan är en mörkbrun 
flytand vätska med en rök- 
aktig lukt 

Bild; First Resources Corp.

Förgasning för Bio-Syngas
Vi förgasning av biomassa sker 
en fullständig termisk sönder- 
delning av biomassan till en 
brännbar och lättflyktig gas 
samt aska. Det förekommer ett 
flertal olika typer av förgas- 
ningsreaktorer och förgasare 
för biomassa. 
Att förbränna Bio-Syngasen för 
att producera värme är den  
enklaste metoden, med de 
lägsta kraven på rening av 
produktgasen.  
I mindre CHP anläggningar 
kan Bio-Syngasen producera  
el via en gasmotor eller 
gasturbin, men då ska gasen 
vara fri från tjära. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Charcoal_retorts_cm01.jpg


Översiktlig bild för olika möjligheter användning och förädling av Bio-Syngasen.
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Bild  .

Förädling av Bio-Syngas till Biobränsle Många möjligheter genom förgasning
Det finns ett stort intresse för att, med biomassa som råvarukälla, ta fram 
olika typer av framtida syntetiska bränslen. Det stora problemet idag är 
fortfarande, att kunna producera en Bio-Syngas som är garanterat helt fri 
från tjära och andra inte önskade ämnen. 
En intensiv forskning och utvecklingen pågår för att få fram effektivare och 
billigare tekniker och processer än vad vi har idag för att få på så sätt ta 
fram råvaran för nästa generation av biobränslen som kan ersätta fossilt 
fordonsbränsle helt eller som inblandningar. Det finns intresse för att ta 
fram både flytande och gas-formiga Biobränslen.

Förgasning för kemiska råvaror
Ett stort antal olika kemiska råvaror kan tas fram från den renade produkt- 
gasen eller Bio-Syngasen. 
Vid sidan av råvaror för fordonsbränsle, är bland de mest intressanta  
andra möjligheterna kemiska råvaror för plastindustrin, där just nu 
förväntningarna är stora. Från Bio-Syngasen kan bl.a. framställas olika 
olefiner (ethylene, propylene och butadiene), aromater (benzene, toluene, 
och xylenes) samt metanol, mm.  
Genom en fortsatt forskning och utveckling kan i framtiden biomassan från 
de finska skogarna komma att utgöra en stor del av den kemiska industrins 
närproducerade råvaror som ersättare till flera av dagens fossila och  
importerade råvaror.

Ett exempel på en översiktlig uppställning för olika vägar och 
möjligheter förädling av Bio-Syngasen till olika typer av 
framtida fordonsbränslen. Det bör noteras att lera andra  
alternativ till förädling av fordonsbränsle finns. 

En kort förklaring till förkortningarna;
GTL= Gas to liquid (från gas till flytande) 
DME =Di-Methyle-Ether (ett dieselbränsle)
BTL= Biomass to liquid (från biomassa till flytande) 
FT=Fischer-Tropisch 
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