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Integrering av biobränsleförgasning i 
industriella processer
För att nå konkurrenskraftiga produktionskostnader vid framställning av 
gröna kemikalier och biodrivmedel i förgasningsprocesser, krävs mycket 
stora anläggningar för att erhålla ekonomiska skaleffekter.
För att möjliggöra storskalig produktion och distribution av både råvara 
och slutprodukt krävs omfattande inftastrukturplanering och utveckling.  
Det är också av största vikt att spillvärmen från förgasningsprocessen tas 
tillvara i form av processvärme eller fjärrvärme.
Bland annat av dessa anledningar är det intressant att undersöka var och 
hur biobränsleförgasningsprocesser kan integreras i redan befintliga  
industrier. 

Biobränsleförgasning i stålindustrin 

Koksgasen har ett relativt högt energiinnehåll och innehåller en stor andel 
väte, vilket är en mycket viktig beståndsdel vid produktion av ex metanol. 
Biobränslebaserad syntesgas har ofta en hög koncentration av 
kolmonoxid, som gör att ur kemisk synpunkt skulle det vara intressant att 
mixa dessa gaser för att få ett bra utbyte. Att integrera drivmedels- 
produktion i ett stålverk kan medföra:

- Bättre energilagringsmöjligheter, då drivmedel är lättare att lagra än 
processgaser, värme och el. 

- Ökad möjlighet att använda sig av spillvärmeflöden som idag inte kan 
motiveras att ta tillvara
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Fig 1. Kostnadsberäkningar för metanolproduktion i olika produktionssystem vid SSAB i 
Luleå [1]

Biobränsleförgasning i pappers- och massaindustrin

Att integrera biobränsleförgasare i pappers- och massaindustrin kan leda 
till följande fördelar:
- Mycket större anläggningar kan uppföras (jämfört med fristående 

förgasare)
- Möjlighet att samköra med svartlutsförgasning och därmed nå ännu  

större skaleffekter
- Skogsindustrier som sågverk och pappers- och massabruk har redan  

nödvändig kompetens, utrustning och logistik för att hantera stora  
mängder bioråvara

- Massafabriken är en värmesänka större delen av året

[1]  Lundgren J., Asp B., Larsson M., Grip C-E. Methanol production at an integrated steel 
mill. Proceedings of the 18th International Congress of Chemical and Process 
Engineering, 24-28 August, 2008, Prague, Czech Republic

Beräkningar (se fig 1.) visar att metanol producerat från enbart koksgas 
eller koksgas blandat med biobränslebaserad syntesgas renderar i 
konkurrenskraftiga produktionskostnader.
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