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Forskning: Enheten för Biomassateknologi och Kemi har som 
målsättning att genom forsknings- och undervisningsinsatser bidra 
till utvecklingen av ett uthålligt samhälle där förnyelsebara 
naturresurser från åkern, i kombination med kretsloppsprodukter,
utgör basen för produktion av energi- och industriråvaror.   

Analys- och Konsultservice
Ditt styrmedel för ekonomisk och miljövänlig produktion. 
Laboratoriet utför ackrediterade analyser på biobränslen.
Foderanalyser utförs enligt kvalitetshandbok Svensk Mjölk. 
Laboratoriet medverkar aktivt i Standardiseringsarbete och bedriver 
kontinuerligt metodutvecklingsarbete inom respektive 
analysområden. (se under projekt). Vi utför även konsultuppdrag 
enligt fastställd taxa t.ex. provtagning-analys-utvärdering. 

Utbildning: Huvuddelen av grundutbildningen ges inom området 
bioenergi. Inom forskarutbildningen ges även kurser i statistik,
multivariat dataanalys, masspektrometri och NIR-spekroskopi.
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BTC Biobränsletekniskt Centrum
BTC är en forsknings- och undervisningsanläggning för att studera 
integrerade kedjor av energigrödor. Detta inkluderar odling, 
hantering, biobränsleförädling till briketter, pellets och pulver samt 
förbränningsstudier i pannor med effekter mellan 100 och 1000 kW

BTC är en unik anläggning som kombinerar forskning kring 
tillverkning och förbränning av biobränslen med värmeproduktion.
Anläggningen togs i drift jan-2000 och är lokaliserad vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU Röbäcksdalen i Umeå. I BTC finns 
möjlighet att med hög precision blanda och förädla torra 
biomassaråvaror till briketter, pellets och pulver. 
Varierande bränsleblandningar kan studeras i två flexibla 
fastbränslepannor på 650 respektive 160 kW. Det finns även 
möjlighet att bedriva forskning i en 150 kW pulverbrännare. I 
anläggningen finns tillgång till avancerad mätutrustning och under 
förbränningsförsök finns möjlighet att logga och registrera 
processparametrar, temperaturer och emissionsdata. 
Bränsle- och askanalyser sker vid SLU:s ackrediterade laboratorium 
för biobränslen och avfallsbränslen. I anläggningen kan omfattande 
förbränningsförsök, uppdrag och forskningsprojekt genomföras. Ett 
flertal forskare och tekniker är knutna till BTC som även utnyttjas för 
undervisning inom SLU:s och Umeå Universitets olika 
utbildningsprogram. 

Vi finns vid Röbäcksdalen, Umeå 

Box 4097, 90403 Umeå

Vår enhet hittar du på: www.btk.slu.se


