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Fermentering av Bio-Syngas 
Fermentering av Bio-Syngas är en mikrobiell process. Det finns ett flertal 
mikroorganismer som kan producera ”bränsle och kemikalier” genom att 
utnyttja Bio-Syngasen. Under lämpliga förhållanden producerar 
mikroorganismerna den typ av alkohol som de är ”specialister” på, det kan 
t.ex. vara Etanol eller Butanol. 
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Förgasning av biomassa
Innan fermenteringen tas Bio-Syngasen fram genom förgasning. Vid 
förgasning av biomassa används ofta temperaturer mellan 700-1200 ˚C i   
reaktorn. Omvandling med värme är en Termokemisk process då fast 
biomassa bryts ner i kemiska beståndsdelar till en trägas, som ofta kallas 
rågas eller produktgas när den lämnar reaktorn. Efter kylning och rening 
får man sen så kallade Bio-Syngas. 
Bland de största problemen man brottas med, världen över, är att  
minimera tjäran i trägasen. Att kunna avlägsna eller kracka tjäran direkt 
vid efter strax efter förgasningen. I Finland har ett par typer av lovande 
förgasningsreaktorer utvecklats som producerar en, ren eller nästan helt 
tjärfri Bio-Syngas. 
Inom HighBio projektet följs de två reaktorernas tekniska lösningar upp 
och analyseras som ett lämpligt alternativ för utlokaliserad förädling av 
biomassa.

T.h. En översikt för biomassans väg vid förädling via förgasning, rening och fermentering, 
samt fortsatt väg via alkoholåtervinning, raffinaderi till bränsle eller bränsle cocktail och ut 
till bränslepumpen. 



Bio-Syngas från träbiomassa 
Syntetisk gas genom förgasning
Bio-Syngas från förgasning av trädbiomassa är en blandning av väte H2 , 
kolmonoxid CO och koldioxid CO2 , dessutom förekommer i varierande 
mängd, ammoniak NH3 , svavelväte H2 S, vatten H2 O, tjära, damm, mm. 
Mycket beroende på råvaran för förgasningsprocessen och gasreningen, 
så kan varierande mängder av andra ämnen förekomma i gasen som 
lämnar anläggningen. 
Dessutom produceras aska eller kol samt kyl- och tvättvatten som kan 
innehålla tjära, damm, mm. 

T.h. Exempel på träbiomassans väg till Bio-Syngas, från skogen, hantering, sönderdelning 
till förgasningsreaktorn och till kylning och rening.

Utrustning för fermentering av Bio-Syngas från träbiomassa 
Laboratorieutrustning
Under de senaste åren har några universitet analyserat och upptäckt  
fördelarna med att fermentera Bio-Syngasen, och på så sätt få fram 
alkoholer som direkt kan användas som fordonsbränsle, eller som 
inblandning i bränsle. Fermenteringen har främst varit med sikte att nyttja 
att med lämpliga mikroorganismer kunna producera etanol eller butanol. 
Ett par universitet kan nämnas som satsat på forskning inom fermentering 
av Bio-Syngas, de är Iowa State University och University of Oklahoma i 
USA. 

Forskningsutrustning för  
laboratoriemiljö för fermen- 
tering av Bio-Syngas i  
labbet på Iowa State 
University. 
Bild, 
Iowa State university, USA.



Pilotutrustning i Karleby
Till Campus kemilaboratorium i Karleby hör Chemplant anläggningen. Det 
är en pilotanläggning eller en kemisk miniatyrfabrik. I Chemplant anlägg- 
ningen kan utföras bl.a. Fermentering och destillation.  
Inom en nära framtid kommer också fermentering av Bio-Syngas att  
genomföras i pilotskala, men först måste en del praktiska problem lösas i 
en mindre fermenteringsutrustning. 
En av de stora utmaningarna är att utveckla tillräckligt effektiva  
mikroorganismer som ”överlever” tillräckligt länge i fermenteringsmiljön. 
Miljön för mikroorganismerna måste också kunna anpassas på rätt sätt, 
för att dessa  så effektivt som möjligt ska producera lämpliga alkoholer för 
fordonsbränsle. 
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Principen för flödet av rågase/produktgase via gasrening till bioreaktorn och vidare till 
alkoholåtervinning och koncentration, med en 
ren Etanol- eller Butanolalkohol som resultat. 

Chemplant pilotanläggning på Campus i Karleby används i samarbete mellan, Mellersta- 
Österbottens Yrkeshögskola, Centria och Karleby universitetscenter Chydenius.

Utveckling av mikroorganismer
För att uppnå ett bra alkoholutbyte och en effektiv fermentering ställs  
stora krav på de mikroorganismer som används vid fermenteringen av 
Bio-Syngasen. En av de mest krävande forskningsinsatserna är utveck- 
ling, anpassning och förökning av t.ex. Lämpliga bakterier. Normalt 
används ”snälla” bakterier i dessa fermenteringsprocesser men det krävs 
ändå alltid lämpliga och skyddade utrymmen för utveckling och uppodling 
av mikroorganismer. 

Utlokaliserad förädling i framtiden ?
Med en lämplig teknik- och metodutveckling finns goda förutsättningar för 
att vi i framtiden kan få utlokaliserade anläggningar för förädling av  
biomassa till råvaror för biobränsle. Hur långt den lokala förädlingen kan 
drivas återstår att se. Det första steget, att genom förgasning producera 
Bio-Syngas, kan säkert fungera nära skogsråvaran. Hur däremot utveck- 
lingen av en lämplig vidareförädling av Bio-Syngasen tekniskt och ekono- 
miskt bäst kan ske i regionala fermenteringsanläggningar återstår att  
utreda. 
Utvecklingsmöjligheterna finns för att vi i framtiden kan få bränsleråvaror 
för fordonsbränsle från både de finska och svenska skogarna.
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