
Framställning av bioetanol från avfallspotatis
Bioetanol baserad på avfallspotatis kan framställas från avfallsprodukter 
från potatisindustrin. Inom potatisindustrin uppstår fast potatisavfall och 
vid behandling av avfallsvatten bildas stärkelsehaltig fällning. På grund av 
EU-bestämmelser om storleken på mat- och sättpotatis blir delar av  
potatisskörden sorteringsavfall. Denna andel av potatisen, som rent  
kvalitativt är utmärkt, är antingen storleksmässigt för liten eller för stor för 
att duga till försäljning.

Efter framställning av bioetanol finns det  kvar fast substans som kan 
användas vidare. Den lämpar sig som djurfoder eller kan användas för 
framställning av biogas. Den fasta substans som finns kvar efter  
förgasningen kan ännu användas som djurfoder.

Avlägsnande av vatten från etanol

 Azeotrop destillering
 Extraktiv destillering
 Adsorption
 Membranseparering

Destillering:
Vid destilleringen separeras den etanol som bildats genom alkoholjäsning 
från mäsken varefter den koncentreras. Genom koncentrering fås etanol 
på cirka 95 vol-%. Vid framställning av bioetanol för användning som 
bränsle bör etanolen vara fri från vatten. Vid framställning av vattenfri 
etanol måste man komma över azeotropsammansättningen

Schema över det avfall som bildas inom potatisindustrin.

Potatisindustrin

Stärkelsehaltigt av-
fallsvatten från skalning Fast potatisavfall

Sedimenterad 
stärkelsemassa Avfallsvatten

Tillverkningsskeden
1. Tvätt och krossning av potatis för att minska partikelstorleken
2. Kokning
3. Enzymatisk spjälkning av stärkelse till mindre kolhydrater, dextriner
3. Enzymatisk hydrolys av dextriner till glukos
4. Glukos fermenteras med hjälp av jäst
5. Destillering av uppkommen etanol

Då man använder potatismäsk, en biprodukt från potatisindustrin, lämnas 
det första skedet bort eftersom råvaran redan är krossad.

INFO från projektet 32

Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning EUROPEAN UNION  
European Regional Development Fund 

HIGHBIO  - INTERREG  NORD  
2008 - 2011



Användning inom energiproduktion 

Sari Kilpimaa, forskare
E-mail: sari.kilpimaa@oulu.fi

Toivo Kuokkanen, docent
E-mail: toivo.kuokkanen@oulu.fi

Ulla Lassi, professor
E-mail: ulla.lassi@oulu.fi

Produkt Värmevärde [MJ/kg]

Potatismäsk 17,5

Träpellet utan bindmedel 20

Teboil Super HPD 10w-30 48

Vid förbränning av potatismäsk förbrukas en del energi till att torka mäsken 
eftersom den innehåller mycket fukt.

Användning som bindmedel i pellets

 Användningen av bindmedel ökar förmågan att hålla ihop en pellet
 Minskar dammproblemen vid hantering av pellets  
 Minskar i viss mån biosönderfall


 
En användning av potatismäsk som bindmedel skulle bevara pellets      
som koldioxidfria vid handel med utsläpp

Användning som djurfoder


 
Ett vanligt användningsområde, höjda priser på spannmål ökar  
användningen


 
Kvaliteten på mäsken varierar vilket ger problem för boskaps- 
uppfödare


 
Boskapsskötseln centraliseras till allt större gårdar, tillgången på 
mäsk är inte tillräcklig
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Potatismäsk uppstår både vid framställning av bioetanol och som en 
biprodukt från potatisindustrin. Mäsken skiljer sig såväl innehållsmässigt 
som till andelen torrsubstans beroende på källa. Mäsk från framställning av 
bioetanol har kokts medan mäsk från potatisindustrin är rå. Förutom till 
framställning av bioetanol och biogas kan mäsken användas bland annat 
som bindmedel i pellets och för framställning av vätgas.

Teoretisk användning av avfallsprodukter från potatisindustrin för tillverkning 
av bioetanol och biogas.

Värmevärdet för potatismäsk jämfört med värmevärden för träpellets och motorolja.
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