
Förgasning av biomassa till bränsle 
Genom förgasning av biomassa öppnas många intressanta möjligheter för 
vidareförädling av trägasen. Efter en första kylning och rening av trägasen 
eller rågasen, får man en sk. produktgas. Efter en bättre filtrering och 
rening som avlägsnar partiklar och tjära har man en så kallad Bio-Syngas.

Gasformiga eller flytande bränslen
Vid förgasning av biomassa kan man ha olika målsättningar med 
användningen av produktgasen eller Bio-Syngasen. Det enklaste steget 
är att använda produktgasen för en direkt förbränning i en värmepanna. 
För vidareförädling till gasformiga eller flytande bränsleråvaror kan  
följande exempel på en grov indelning användas. Indelningen utgår från 
mot vilket mål förädlingen avser,

 Gasformigt bränsle,
- för direkt förbränning av produktgasen – Bio-Syngasen (värme/ värme + el)
- som bränsle för gasmotor eller mikroturbin (CHP, värme + el)
- för förädling till Bio-SNG, syntetisk naturgas 

 Flytande bränsle,
- förädling genom FT syntes för bensin eller dieselråvaror 
- genom en Metanol syntes förädling för dieselråvaror eller bensin- 

tillsatser  
- i en Blandad Alkoholsyntes ta fram Etanol eller Butanol

 Speciella bränsleprodukter,
- t.ex. separering av väte (H) från Bio-Syngasen (till vätgas H2 ) 
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T.h. En översikt på förgasningsprocessen och vidare förädling mot fordonsbränsle.



BTL (Biomass to Liquid) 

Förgasningsprocessen är en av de effektivaste sätten att bryta ned 
träaktig biomassa till trägas, som är en gasformig råvara som via rening 
blir produktgas eller Bio-Syngas. I BTL processen kan man från en Bio- 
Syngas råvara förädla vidare till flytande råvaror genom olika katalytiska 
vägar eller genom en fermenteringsprocess. I dag dominerar forskningen 
av olika försök till förädling via olika katalytiska synteser. 

T.h. En schematisk översikt över tre typer av katalytiska vägar i vidare förädling 
av Bio-Syngasen mot fordonsbränsle.

Olika katalytiska vägar 

Man brukar indela de katalytiska processerna i tre alternativa vägar eller 
typer av syntes, 
 FT syntes (Fisher Tropsch)

 Metanol syntes 
 Blandad Alkohol syntes 
Katalysatorer som används i de olika synteserna är nyckeln till hur 
effektivt  processen fungerar för omvandlingen av Bio-Syngasen till 
flytande bränsleråvaror. 
En katalysator kan vara uppbyggd av flera aktiva delar som fästs till en 
bärare. Katalysatorn kan ha en eller flera aktiva delar,  de kan t.ex. var 
Fe (järn,) Co (kobolt), Ru (rutenium), Cu (koppar), mm.  
Hur katalysatorn är preparerad, och vilka aktiva delar som ingår är 
avgörande för dess funktion. Som tumregel gäller det att få en maximal  
stor yta på de aktiva delarna och i rätt förhållande till varandra. 
Katalysatorns aktiva utformning är helt beroende på vilket resultat man 
önskar. Dessutom krävs att temperatur och gastryck måste kunna hållas 
inom bestämda gränser, för att kunna få en viss typ av slutprodukt. 

GTL (Gas to Liquid) 

Vidareförädling av Bio-Syngas till råvaror för fordonsbränsle kan ske via 
olika typer av katalytiska vägar. Syntes processen kräver rätt typ av 
katalysatorer och bärare. Den katalytiska processen sker med tryck och 
värme. Processerna för de olika synteserna bildar också värme, därför 
krävs det kunskaper och en fungerande säkerhet för styrningen av 
processen. 
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Fermentering av Bio-Syngas till biobränsleråvaror
Ett helt nytt alternativ som utvecklats under de senaste åren är att  
produktgasen eller Bio-Syngasen förädlas av mikroorganismer i en  
fermenteringsprocess. 

Helt beroende på vilken eller vilka typer av mikroorganismer som används 
i processen kan man få fram etanol- eller butanolråvaror.  

Översikt, en övergripande och förenklad bild för tre katalytiska vägar samt alternativet att 
genom fermentering förädla Bio-Syngasen till biobränsleprodukter.  

Fermentering kräver effektiva mikroorganismer

För att lyckas med fermentering av Bio-Syngas till Etanol eller Butanol 
ställs stora krav på att förädlingen av mikroorganismerna lyckas bra. I 
fermenteringsprocessen uppstår giftiga produkter som effektivt måste  
kunna avlägsnas. Uppodlingen av bakterierna måste kunna ske av rätt typ 
och i rätt omfattning, för att kontinuerligt kunna tillföra nya mikro- 
organismer till fermenteringsprocessen. 

Fermentering av Bio-Syngasen kan vara ett framtida alternativ  för ett nytt biobränsle.  

De flytande råvarorna eller bränsle- 
koncentraten kan därefter transporteras 
till en koncentrationsanläggning och  
raffinaderi där råvarorna vidareförädlas 
och det slutliga bränslet produceras.

Lokala förädlare

I framtiden finns alla förutsättningar för att också lokalt utlokaliserade 
mindre anläggningar gör den första vidareförädlingen av Bio-Syngasen 
från förgasning av biomassa till koncentrat för bränsleråvaror.  
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