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Torrefiering av biobränsle

Torrefiering är en process för värmebehandling av biobränsle och 
omvandla det från hydrofilt material till hydrofobt. Processen sker vid 250- 
300 °C i en inert miljö (rökgaser). Vid värmebehandling av torrt trä vid 
dessa temperaturer förändras strukturen av förbidelsen mellan cellulosa, 
hemicellulosa och lignin (träts huvudkomponenter). Hemicellulosa är den 
minst värmestabila komponenten i trä och är källan till de flesta ämnen 
som produceras vid torrefiering. Nedbrytningen av hemicellulosa initiera 
också vissa strukturförändringar i ligninet däremot påverkas inte cellulosa 
nämnvärt. 

Processen utvecklades först i Frankrike på 1930-talet. Det finns inte  
mycket dokumenterat om processen förrän i början av 1980-talet.  
Förmodligen var detta på grund av oljekriserna under  1970-talet. Då ville 
man använda produkten i metallurgiska processer. En mindre 
produktionsanläggning (den enda hittills) byggdes i Frankrike som 
producerade 10 000 ton torrefierat trä 1988. Produkten användes 
framförallt som reducerande agent i elektriska ugnar för aluminium- 
produktion. 

Processchema för torrefieringsanläggning vid PECHINEY Electrometallurgy 

Analyser av torrefierat trä

Tabell 1 visar en jämförelse mellan rå- och torrefierat trä vid olika 
temperaturer [Pentananunt 1990]. Tabellen visar att förutom en  
minskning av fukthalten minskar  även andelen flyktiga ämnen. Väte- 
och syreandelen sjunker medan kol andelen däremot stiger. Detta 
medför att värmevärdet på materialet stiger med ca 10-15%  
beroende på torrefieringstid och temperatur (se energi- och  
massutbyte).



Torrefierat trä  Fukthalt Flyktiga ämnen  Kol  Aska 

uppehållstid (h) Temp C     

 

2 

250-260 4,0 66,47 28,55 0,98 

260-270 3,8 62,85 32,36 0,98 

 

3 

250-260 3,5 65,71 30,24 0,54 

260-270 3,2 65,71 30,24 0,65 

Trä  11,3 69,8 18,2 0,74 

Träkol  5,8 31,90 59,9 2,40 

Tabell 1 a: Snabb analyser av trä, träkol och torrefierat trä (våt%)

Torrefierat trä    
H/C 

 
O/C 

uppehåll
stid (h) 

Temp C C H O N 

 

2 

250-260 59,98 5,40 33,35 0,25 1,08 0,41 

260-270 60,98 5,10 32,69 0,21 1,00 0,40 

 

3 

250-260 63,44 5,10 30,72 0,18 0,96 0,39 

260-270 64,37 5,00 29,80 0,17 0,94 0,38 

Trä  51,91 6,10 41,0 0,10 1,40 0,60 

Träkol  82,16 3,30 11,9 0,10 0,48 0,11 

Tabell 1 b: Elementära analyser av trä, träkol och torrefierat trä (torr%)

Energi- och massutbyte
Tabell 2 visar en lista från olika referenser som rapporterar mass- och 
energiutbyten och vilka randvillkor som var gällande vid försöken. 
Tabellen visar att massutbytet varierar mellan 43 och 87 % beroende på 
träslaget, temperaturen och uppehållstiden. Energiutbytet visar också på 
stora variationer. Det lägsta energiutbytet ligger på 50 % och det högsta 
ca 93 %. Det finns vissa resultat som ligger högre än dessa.  [Prins 2006] 
rapporterade ett massutbyte på ca 95 % och liknande resultat i 
energiutbyte vid värmebehandling av lärkträ. Dock kan processen som 
sker i dessa fall inte betraktas som torrefiering eftersom struktur- 
förändringar i detta träslag är väldigt marginella.  

material Massutbyte 
(%) 

Energiutbyte 
(%) 

Värmevärde 
(MJ/kg) 

Temp 
(°C) 

Uppehålls- 
tid (min) 

Vetehalm 72,0 77,0 20,7   
Rörflen 71,0 78,0 20,8 270 30 
Pilträ  80,0 86,0 21,7   
Vetehalm 55,1 65,8 22,6   
Rörflen 61,2 69,0 21,8 290 30 
Pilträ  72,0 79,2 21,9   
Pilträ  87,0 95,0 19,4 250 30 
Pilträ  67,0 79,0 21,0 300 10 
Träavfall 56,0 65,0 22,8  30 
Träavfall 54,0 62,0 23,0 270 60 
Träavfall 43,0 50,0 23,1 90 
Björk 68,9 88,3 21,1  

280 
 

120 Furu 72,1 92,9 22,3 
Baggass 64,7 82,8 19,8 

Tabell 2: Mass- och energiutbyte vid torrefiering



Pågående projekt (Vår 2009)

1. UMEÅ/ ÖVIK: Svenska Energimyndigheten har 2009 beviljat 41  
miljoner kronor till två projekt som syftar till att förbättra förädlingen av 
biomassa för biodrivmedel. Drygt 27 miljoner avser byggandet av en 
utvecklingsanläggning i Örnsköldsvik.

2. BO2PELLETS: ECN, ECONCERN and CHEMFO kom 2007 överens 
[Econcern 2007] om att bygga en anläggning för torrefiering och  
pelletering av biobränsle. Dock har planerna skjutits upp i framtiden, 
förmodligen pga. av turbulensen i finansiella marknaden senaste året 

3. Torfech Group: ett nederländskt företag som tillverkar en reaktor för 
förbränning och förgasning under märket TORBED® påstår att en  
anläggning på 60 000 ton/år torrefierat bränsle är under uppbyggnad och 
att kommissionering ska ske i början av 2010 [Dodson 2009]. 

3. Airless Systems Ltd: Ett engelskt företag med detta namn hävdar att 
de har världspatenterad teknik för torrefiering. Dock finns det inga  
uppgifter om de har byggt någon anläggning. På deras hemsida hävdas 
att de dimensionera och tillverka torkning, torrefiering och 
kolningssystem [Airless Systems 2009].  

4. American refining & Biochemical Inc. Fick 2008 1 M$ från  
Pennsylvania statregering för bygget av en torrefieringsanläggning för 
produktion av 60 000 ton/år 

5. Bioware är ett litet företag som avknoppning från University of  
Campinas/Brazil. Företaget har, i samarbete med forskare från  
universitetet, utvecklat en torrefieringsanläggning med kapacitet på 100 
kg/h [Felfli 2009]. Anläggningen används som pilotanläggning för 
forskning och utveckling.

Processkemin

Trä innehåller tre huvudkomponenter; cellulosa, hemicellulosa och lignin. 
Dessa tre ämnen är polymerer med svaga kemiska förbindelser. Vid 
värmebehandling av torrt trä i temperaturer över 200 °C förändras 
strukturen av dessa förbidelser [Bourgois 1988]. Bourgois rapporterade 
att röntgenanalys på cellulosa i rostade trä visar inte någon större  
förändring i sin struktur. 

Det finns inte stora skillnader i andelen av träkomponenter mellan hårt 
och mjukt trä. Dock skiljer sig sammansättningen av hemicellulosa 
mellan hårdträ och mjukträ. Hemicellulosa i hårdträ innehåller 80-90 % 
xylen medan den i mjukträ innehåller 60-70% glucomannan och 15-30%  
arabinogalactan [Prins 2005]. Xylan är mer värmekänslig än de andra 
komponenterna och detta förklarar den högre massförlusten vid 
torrefiering av hårdträ och halm. 

Hassan Salman
+46 911 23 23 87 

Not: 
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